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Popiežius Jonas
@ Susekti Quebeko teroristai
• Prasideda Europos vienijmas
• Atsiranda nauji kliuviniai

Popiežiaus Jono XX'II Ii 
ga, staigiai pasireiškusi krize, 
buvo visos praėjusios savaitės 
dėmesio centre. Labai populia 
rus Popiežius, kaip labai stip 
rus tikos skelbėjas, susilaukė 
visuotinės užuojautos ir tikin 
čiųjų maldų, kurios ypač karš 
tai reiškiamos šventovėse. Ta 
čiau nežiūrint to, vis dėl to šią 
laidą redaguojant

POPIEŽIAUS SVEIKATOS 
STOVIS KRITIŠKAS

ir nėra vilčių, kad jis galėtų 
pasveikti. Taip praneša oficia 
lūs Vatikano biuleteniai, ku 
riems žinias duoda du italai 
Popiežių gydą gydytojai.

Paskutinės žinios buvo to 
kios, kad Popiežius, nors pro 
tarpiais grįžta į sąmonę ir net 
bando pajuokauti, bet gyvena 
sunkią krizę: netekęs skausmo 
jausmo, negali priimti vaistų.

Po pietų radio pranešė, kad 
Popiežius mirė.

Sensaciją didelę sukėlė

KVEBEKO TERORISTŲ 
SUSEKIMAS.

Policija taip susitvarkė, kad 
vienu ypu teroristus užklupo 
ir aštuonius suėmė.

Komunistai, — paskelbė ofi 
cialiai radijo ir televizija, — 
vykdę terorą. Komunistai, im 
portuoti iš Kubos salos, apmo 
kyti Castro „akademijoje“, ku 
rios uždavinys Amerikos kon 
tinente kelti bolševikinį sąjū 
dį.

Abejojimų tačiau yra daug. 
Logiškiau būtu, kad kaltini 
mai būtų nukreipti kraštutinių 
nacionalistų adresu.

KOMUNISTINĖ LOGIKA 
GALĖTŲ BOTI

tiktai ta, kad jie per Kubos 
tramplyną Amerikos kontinen 
te kelia bolševikinį sąjūdį: jie 
Venezueloje sprogdina naftos 
įrengimus, kitose valstybėse 
kelia riaušes ir vykdo sabota 
žą. Nebent nacionalistams jie 
atėjo į talką.

Visuomenininkus ir mielus bičiulius
V. ir J. GIRINIUS ir R. J. LUKOŠEVIČIUS, 

mirus tremtyje ju brangiai motinai ir uošvei,
BARBORAI SLIŽAITIENEI,

( nuoširdžiai užjaučia
J. ir E. Kardeliai.

Quebece gi dabar yra susi 
luoja, kad terorą vykdė, kaip 
dėl reali logika, atrodo, dik 
čia jokio pavergimo nėra. To 
macL „išsilaisvinimo“, nors 
tiniškai nacionalistinis, vadina 
daręs kitas sąjūdis — kraštu 
jie ir oficialiai skelbėsi, nacio 
nalistai.

Jeigu policija skelbia, kad 
teroristų vadas esąs Kuboje 
apmokytas belgas bolševikas, 
tai gal ji turi tam tikrų sumeti 
mų —

UŽMASKUOTI SEKAN 
ČIUS SAVO ŽINGSNIUS, 
kad sėkmingiau ga’ėtų susem 
ti visus nusikaltėlius. Netrukus 
tą pamatysime.

Addis Abeba konferencijos 
pasekmės aiškinamos o?.lan 
kiai, reiškiant viltį, kad

GALI PASISEKTI 
SUDARYTI AFRIKOS 

VALSTYBIŲ SĄJUNGA.
Šis Afrikos valstybių susitari 

mas — siekti Afrikos valsty 
bių sąjungos — laikomas pozi 
tyviu konferencijos faktu. Ge 
ra kryptimi galinti valstybes 
vesti bendradarbiavimo krypti 
mi.

PRANCŪZIJOS - VAKARŲ 
VOKIETIJOS SĄJUNGA 

patvirtinta abiejų valstybių 
parlamentų. Chruščiovo pas 
tangos sutrukdyti šią sąjungą 
nuėjo niekais.

De Gaulle, laikydamasis su 
tarties, birželio 4—5 dd. lan 
kosi Bonnoje pas Adenauerį.

Sovietija pradėjo vykdyti 
Jungtinių tautų sabotažą, ku 
ris veda prie organizacijos žiu 
gimo. Rusija ir jos satelitai at 
sisako mokėti JTO mokesčius.

SOVIETAI JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ORGANIZACIJAI 

ĮSISKOLINO 
600 MIL. DOLERIŲ.

Konstatuojama, kad Maskva 
nori sužlugdyti šią organizaci 
ją, nes joje jai nesiseka vykdy 
ti savo planai.

J. Amerikos V-bės sušilau 
kė nemalonumo iš Bendrosios 
Europos rinkos, kuri nutarė 
aukštais muitais apdėti šaldy 
tą žuvį, JAV eksportuojamą į 
Europą. JAV užprotestavo. 
Numatomos derybos.

SUSITARĖ PAKISTANAS 
SU AFGANISTANU,

ir atnaujino diplomatinius san 
tykius, kurių neturėjo jau ke 
lis metus.

MIRTIES BAUSMĖ 
RUSIJOJE

Komunistinė diktatūra žiau 
rūmų neatsisako. Maskvoje 
vykusi šnipų byla užbaigta

XXIII mirė
KAS NAUJA KANADOJE
CASTRO ATSILYGINO KANADAI. . .

Pagauti komunistiniai teroristai.
Montrealio policija paga 

liau užklupo inflagranti tero 
ristus - žmogžudžius, kurie 
įvykdė eilę teroro veiksmų ir 
jau du žmones užmušė: paga 
vo pasiruošimo eigoje — dir 
bant pragaro mašinas ir ruo 
šiant dinamito užtaisus.

Pasirodė, kad teroro organi 
zacijai vadovavo Kuboje, Cas 
tro teroro mokykloje apmoky 
tas belgas, kuris Montrealyje 
buvo sudaręs teroristų „tymą” 
ir vykdė „dinamito progra 
mą“.

Jau trečiadienį buvo pagau 
ti keli teroristai, bet naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį tero 
ristai buvo užklupti dirbant 
bombas. Tat dabar jau pagau 
ti 8 teroristai.

Išleidžiant laikraštį pavar 
dės dar nebuvo paskelbtos, 
nes reikalas dar nebuvo per 
ėjęs teismo institucijas. Bet 
tai jau tuojau paaiškės.

1 ai taip Castro atsilygino 
už ; .anados kviečius, kai JAV 
pas’.eibė Kubai blokadą.

'liesa, komunistai įtaigoja, 
tai nesą komunistų dar 

ba., bet jie visą laiką neigia 
tai, kas nepalanku komunis 
tams, bet b' bus teismas, kuria 
me teisybė pa-’.škės.

REIKALAUJA PAKEISTI
KANA...

KONSTITUCIJĄ
Toronto mieste buvo susirin 

kę Kanados miestų majorai, 
kurie kasmet turi tokius susi 
rinkimus. Dienotva.L šje pa 
grindiniu klausimu buvo finan 
sinis. Pagal konstituciją, mies 
tų savivaldybės mokesčius ga 
Ii uždėti tiktai už nekilnojamą 

sprendimu, kuris rusui pulk. 
O. Penkovskiui pritaikė mir 
ties bausmę, o anglui Wynne, 
pirmojo bendradarbiui, 8 rne 
tus kalėjimo. Penkovskis Va 
karams suteikęs svarbių žinių 
apie sovietines raketas.

Wynne kaltinęs Penkovskį 
ištaigiu gyvenimu, bet Penko 
vskis teisme pareiškė, kad Wy 
ne parodymas melagingas ir 
jis pasigailėjimo neprašys ir 
mirs už idėją — už Lenino, 
Trockio, Stalino sutryptą lais 
vę ir demokratiją. Penkovskis 
geg. 16 d. sušaudytas.

KITOS NAUJIENOS
— Mau - mau buvęs vadas 

Kenyatta išrinktas Kenijos, ku 
ri praėjusiais metais gavo ne 
priklausomybę, pirmininku.

— JAV vyr. teismas pada 
rė nutarimą, kuriuo draudžia 
mas negrų integracijos trukdy 
mas.

— Albanija Maskvon į pro 
fsąjungų suvažiavimą pasiuntė 
savo delegaciją.

— Ben Gurion buvo pa 
kvietęs Izraelį aplankyti V. 
Vokietijos min. Strausą, bet 
žydai sukėlė demonstracijas 
prieš tą kvietimą.

— JAV ir Švedijos moksli 
ninkai išaiškino švitinčių debe 
sų reiškinį.

—■ Kažkas sufalsifikavo JA 
V atstovo laišką Pearsonui ir 
sukėlė sensacijų, bet buvo nu 
neigtos. 

turtą. Tai jų nuomone pase 
nęs reikalas, nes per šimtą me 
tų Kanados miestai užaugo, 
ko konstitucija negalėjo numa 
tyti, todėl reikia keisti konsti 
tuciją.

Federalinis pirmininkas L. 
Pearson pareiškė, kad konsti 
tucijos pakeitimas bus įneštas 
feder. parlamentan, o miestų 
savivaldybėms jo vadovauja 
ma vyriausybė skiria 400 mil. 
dol. paramos, ir bendrai vai 
džia numatanti ir daugiau mie 
stams paramos.

IŠKILMINGAI PAŠVEN 
TINTA ŠAULIŲ KUOPOS 

VĖLIAVA
Birželio 2 d. už žuvusius 

šaulius skirtas pamaldas laikė 
šaulys klebonas T. K. Pečkys 
ir pašventino vėliavą kurią 
■p-.-ic* išpuošto vėliavos koto pri 
rišo iš JAV atvykusi L. Š. S- 
gos įkūrėjo V. Putvio duktė, 
garbės šaulė, Sofija Putvytė - 
- Mantautienė ir įteikė ją kuo 
pai.

T. K. Pečkys pasakė tai die 
nai skirtą reikšmingą pamoks 
lą.

Iškilmingų pamaldų metu 
giedojo sol. G. Čapkauskienė 
ir Aušros Vartų parapijos cho 
ras, ved. muz. Ambrozaičio.

Pamaldų metu, prie už Lie 
tuvos Laisvė Žuvusiems pa 
minklinės lentos, papuoštos, 
stovėjo šaulių garbės sargyba.

Po pamaldų salėje vyko iš 
kilmingas vėliavos šventinimo 
aktas, kurį atidarė kuopos pir 
mininkas St. Barauskas. Į gar 
bės prezidiumą pakvietė L. 
Š. S. T. Centro valdybos ats 
tovę p. Maitautienę, kleb. K. 
Peškį, kūmus ir kūmas: Br. 
Abromonį, P. Juškevičienę, B. 
Pūkelevičiūtę, St. Kęsgailą, J. 
Šiaučiulj, A. Vazalinską, inž. 
Daugelavičių, K. Sitkauską, 
prof. dr. V. Pavilanį ir p. Per 
roltį.

Vėliavos aktą perskaitė š. 
J. Šiaučiulis. Po to šauliai nau 
jajai vėliavai davė priesaiką.

Šaulių Žvaigždės ordinu ap 
dovanoti š. Ig. Petrauskas, š. 
Br. Bagdžiūnas ir P. Juškevi 
čienė, šaulių medaliu apdova 
noti: šauliai A. Kalvaitis, P. 
Peleckas, S. Reutas ir R. Si 
rnaniūkštis. Br. Abromonis ap 
dovanojo vėliavą paties pada 
rytu brangiu, iš sidabro ir pla 
tinos, padarytu Gedimino stul 
pų ženklu.

Žodžiu sveikino viešnia S. 
Putvytė - Mantautienė, L. K. 
kūrėjų - Sav. vardu K. S.t 
kauskas. L. K. karių - Ramo 
venų inž. Daugel;, vičius, ELB 
Kr. v-bos Prof. Dr. V. Pavila 
nis ir KLB Mon!. alio Seime 
lio Prazid. vardu pirm. J. Šiau 
čiulis. Susilaukta daug sveiki 
nimų raštu.

Po sveikinimų, vienos minu 
lės susikaupimu buvo pagerb 
ti už Lietuvos laisvę žuvus'eji 
šauliai ir šaulės. Iškilmingas 
aktas baigtas Tautos himnu.

Meninėje programos daly 
je gražiai pasirodė sol. G. Čap 
kauskienė, akomp. Mrs. Ro 
cka.

Po meninės programos vy 
ko puikiai paruoštos vaišės, 
kuriose dalyvavo per

PASIRUOŠIMAS ŠIEMETI
NIAM IŠVEŽTŲJŲ 

MINĖJIMUI
Toronte minėjimas įvyks 

birželio 12 d. (trečiadienį), 8 
vai. vak. Eatono Auditorijoj. 
Tenai veiks ir Pabaltiečių dai 
lės paroda, kuri bus atidaryta 
tą pačią dieną 7 vai. 30 min. 
Minėjiman pakviesti žymūs 
Kanados valdžios atstovai. 
Prie oficialiosios dalies, bus 
turtinga ir meninė programa. 
Lietuvius atstovaus Toronto 
choras „Varpas“. Rezoliucijo 
se šiemet — bus ypač stengia 
masi užakcentuoti siekimą su 
jungti išskirtąsias šeimas, pra 
šant Kanados valdžią tarpinin 
kauti ir padėti, kad Sovietai Ii 
kusias šeimų puses iš anapus 
geležinės uždangos išleistų. Ti 
kimasi, kad ir Amerikoj gyve 
ną pabaltiečiai, minėdami iš 
vežtuosius, prašys to paties sa 
vo vyriausybę.

Kanados Pabaltiečių Fede 
racijos pirmininkai — kasmet 
renkasi rotacine tvarka. Iš lie 
tuvių pusės pirmuoju pirminin 
ku (1951 m.) buvo Gen. kon 
sulas a. a. Vyt. Gylys, o 1954 
m. — juo buvo Dr. M. Any 
sas. Gi 1957 m., 1960 m. ir 
šiais metais — jau trečiu kar 
tu — Federacijai pirmininkau 
ja J. R. Simanavičius.

Federacijos Centras nuošir 
džiai pageidautų, kad visur pa 
baltiečių kolonijos suruoštų iš 
vežtųjų minėjimus, priimtų rei 
kiamas rezoliucijas, prašytų 
padėti sujungti išskirtas šei 
mas, kviestų į minėjimus apy 
linkių parlamento narius ir, 
bendrai, judintų mums taip ak

CHKAG0S NAUJIENOS
PRAŠYMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

REIKALU
Antrosios JAV ir Kanados 

Tautin. Šokių Šventės progra 
mos vadovas, p. L. Sagys, ir 
Vykdomasis Komitetas prašo 
lietuvių organizacijas sudaryti 
visas galimybes dalyvauti re 
peticijose tiems savo nariams, 
kurie yra ir atskirų šokėjų gru 
pių dalyviai.

Praktiškai šis kreipimasis 
liečia organizacijų planuoja 
mus parengimus nuo dabar iki 
šventės, liepos 7 d., Čikagoje. 
Jei minimi parengimai kry 
žiuotųsi su šokių repeticijomis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SUŠAUDYMAI LIETUVO 

JE TĘSIAMI
Gegužės 7 — 8 dd. Kėdai 

niuose vyko išvažiuojamoji 
Aukšč. Teismo siesija nagrinė 
jusi buvusio „buržuazinių na 
cionalistų gaujos“ dalyvio Pra 
no Prūsaičio bylą. Pagal „Tie 
są“ (107 nr., geg. 8 d.) Prū 
saitis su sėbrais buvo pasižy 
mėjęs žudynėmis, smurtu, plė 
Šimais Kėdainių, Ariogalos, 
Radviliškio rajonuose. Gegu 
žės 8 d. teismo nuosprendžiu 
Pr. Prūsaitis nuteistas sušaudy 
ti. Kaip ir kitais panašių bylų 
atvejais, paskelbta, kad nuo 
sprendis buvęs galutinas ir ne 
apskundžiamas. E.

svečių ir šaulių.
Vaišių metu, daugelis kai 

L’fojų savo mintimis džiaugė 
si gražia Mindaugo šaulių kuo 
pos veikla.

Visų pripažinimu, naujoji 
kuopos vėliava yra tikrai gra 
ži, verta įdėto triūso. J. Š.

Pabaltijo Federacijos pirminin 
kas J. R. Simanavičius kviečia 
visus lietuvius dalyvauti Bai 
siojo birželio minėjime ir s'ųs 
ti protesto rezoliucijas pr’eš 

okupaciją ir kolonizmą.

tualų Tėvynės laisvės klausi 
mą.

Federacija taipogi pagei 
dautų, kad ir provincijoj orga 
nizuotųsi Federacijos skyriai 
ir būtų pranešama skyrių v-bų 
sudėtis Centrui, šiuo adresu:
974 College Str., Toronto 4į 

Ont.
Suorganizavus skyrius, ne 

tolimoj ateity numatoma su 
šaukti visos Kanados atstovų 
konferencija svarbiems uždavi 
niams aptarti.

Pr. Alšėnas.

organizacijos kviečiamos at 
leisti nuo parengimuose jiems 
skirtų pareigų, tokius savo na 
rius, kuriems reikėtų būti repe 
ticijose.

Plačia prasme šis prašymas 
kviečia ir visą lietuvių visuo 
menę rūpintis, kad už kelių sa 
Vaičių įvykstanti šventė palik 
tų mums patiems ir kitatau 
čiams aiškų įrodymą, jog lietu 
viai siekia pirmiausia tautinio 
ir valstybinio tikslo, o tarpusa 
vio neaiškumus palieka laisva 
laikio diskusijoms.

JAU „ŠIAURĖS - V AKA 
RŲ KRAŠTAS”

Balandžio 24 d. Vilniuje 
įvyko Mokslų akademijos pre 
zidiumo posėdis ir jame svars 
tyta priemonės parengti dar 
bui apie „Sovietų Sąjungos 
šiaurės - vakarų” ekonominio 
rajono gamybinių jėgų vysty 
mo, išdėstymo schemos suda 
rymą. Kalbėta ir apie pasiruo 
Šimus tarptautiniam antropo 
logijos mokslo kongresui 
1964 m. Maskvoje.

AUKOJO „N. L.”
K. Lukoševičius..................5.—
P. Dirkis ............................. 1.—
A. Lukas ............................. 3.—
P. Meškinis..................... ..2.—
K. Skrinskas......................... 1.—
A. Jenkevičius....................1.—
G. Vildžius .........................1.—
Katalikių Moterų Dr-ja 10.— 
J. Kubilius................ ...11.50

Nuoširdžiai dėkojame. NL.
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DO 6-6220

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

KM YtA PAS KITUS?
IŠTRAUKA IŠ RIO DE JA NEIRO DIENRAŠČIO, O, 
JORNAL, DIO, 63. III. 26 RAŠO ĮŽYMUS ŽURNALIS

TAS IR AKADEMIKAS TIDE ANDRADE
„Užsienių Reikalų Ministerija —Velnynas (Itamarati, um 

Pamdemonio)

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

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

Apsitarkime artinantis
ANTRAJAM PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUMENĖS SEIMUI
Rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 

dienomis Toronte, Kanadoje, 
įvyks Antrasis Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės Seimas.

Seimo programą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės (su 
trumpintai — PLB) Valdyba 
paskelbė jau prieš kurį laiką. 
Bet toje programoje yra klau 
simų, kuriais reikėtų pasisaky 
ti, juos panagrinėti ir prieiti 
prie kokių nors pasiūlymų. 
Tiesa, tuos klausimus nagrinės 
Seimas. Tačiau vis dėlto tuos 
klausimus tektų jau iš anksto 
spaudoje panagrinėti ir išryš 
kinti, tada ir Seimui būtų leng 
viau koncentruoti dėmesį ir 
taupyti laiką diskusijoms, ku 
rioms paprastai laiko visada 
pritrūksta. Tuo tarpu Seimo 
programos kai kurie klausimai 
PLB Valdybos pažadėti, bet 
kol kas neiškelti.

Be ko kita, kyla Seime ats 
tovavimo klausimas, kuris lig 
Šiol neturi dar aiškiau nusisto 
vėjusių formų. Kadangi Jung 
tinių Amerikos Valstybių lietu 
vių kolonija yra didžiausia, tai 
ir jai skiriamas ir didžiausis 
atstovų skaičius? Bet kokiu 
pagrindu? Kokiu principu?

Kadangi šis Seimas aiškiai 
apibrėžiamas, kaip Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Sei 
mas, tat iš to aišku, kad Sei 
mas ribojamas tiktai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės ribo 
mis. Atseit — į Seimą atstovai 
turėtų (būti skiriami tiktai iš 
Bendruomenės rėmų bei apim 
ties. Ar tai yra prasminga, ki 
tas klausimas. Pirmasis Sei 
mas, įvykęs New Yorke, bu1 
vo skelbiamas kaip Pasaulio 
Lietuvių Seimas, atseit — visų 
lietuvių. Atrodo, kad prasmin 
giau ir svarbiau turėti visų lietu 
vių — Pasaulio Lietuvių —• 
Seimą, ne tiktai Bendruome 
nės. Jeigu tiktai Bendruome 
nės, tai tuo jau išskiriamos kai 
kurios labai didelės ir labai 
gausios organizacijos. Ar tai 
yra prasminga? Tai klausi 
mas, kurį reiktų bent išsiaiš 
kinti.

Dabar atstovavimo klausi 
mas. Jis, kaip tai jau yra įpras 
ta, daromas pagal dalyvių 
skaičių. Sakysime (dėl aišku

Dailininkams
ANASTAZIJAI TAMOŠAITIENEI 

ir
ANTANUI TAMOŠAIČIUI, 
jų giminėmis ir artimiesiems, 

mirus tėvui ir uošviui
JUOZUI MAŽEIKAI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Birutė ir Henrikas Nagiai.

UKRAINOS PREZIDENTAS TREMTYJE, TARĖSI 
SU VLIKU

Dr. C. Witvicky, kurį ukrai 
niečių egzilai laiko teisėtu sa 
vo prezidentu nuo- pirmosios 
Ukrai nos respublikos gyvavi 
mo 1918 — 1919 mėtų, nuola 
tos gyvenąs New Yorke palai 
ko nuolatinius ryšius su VLI 
Ku ir VLIKas su juo. Balan 
džio 25 d. p. Witvicky buvo 
pakvietęs pietų dr. A. Trima

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

mo) — vienas atstovas nuo 
šimto narių — asmenų. Jeigu 
šitaip, tai reiktų žiūrėti ne į 
kolonijos gyventojų skaičių, 
bet į dalyvaujančių Bendruo 
menėje. Geriausia būtų atsto 
vų skaičių nustatyti pagal pa 
skutinių Bendruomenės rinki 
mų duomenis. Konkrečiai: Pa 
skutiniuose Bendruomenės rin 
kimuose Kanadoje balsavo 
apytikriai apie 4,000 asmenų, 
o Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse apie 6,000, tat ir atstovų 
santykis turėtų būti: 4000 : 
6000, arba 4:6, arba 2:3. Ar 
taip dabar yra suskirstytas ats 
tovavimas? Tuo tarpu nuo to 
pareis PLB Valdybos rinki 
mai.

Neabejotina, tačiau, kad Ka 
nados Lietuvių Bendruomenė 
yraį susitvarkiusi tobuliausiai. 
Ji tiek tikrai lietuviškai susi 
tvarkiusi, kad jai su pagrindu 
atiteko pirmoji PLB Valdyba. 
Tą visi žinojo ir matė Pirmojo 
Pasaulio Lietuvių Seimo me 
tu.

Dabar, jeigu JAV lietuvių 
Bendruomenė gauna nepro 
porcingai savo skaičiui atsto 
vų, tai jie gali nulemti PLB 
Valdybos rinkimus vien savo 
skaičium. Tuo tarpu mes ma 
tome, kad JAV Lietuvių B- 
nei dar daug trūksta ligi tobu 
lesnio susitvarkymo, kas ypač 
buvo ryšku iš fakto, kaip tas, 
sakykime, vyko skandalinga 
me delegacijos formavime pas 
JAV prezidentą ir po to vyku 
šiame barnių skandale spau 
doje. Ir kas svarbiausia, 
susirūpinti įtraukti visus lietu 
vius į Bendruomenės rėmus. 
Jeigu norime Bendruomenę tu 
rėti rimtą ir veiksmingą, tai tu 
rime padaryti viską, kad visos 
JAV lietuvių organizacijos bū 
tų pritrauktos prie Bendruo 
menės. Tuo būtų atsiekta ne 
tiktai nauda Bendruomenei, 
bet ir įgyvendinta Bendruo 
menei nepaprastai svarbi visų 
lietuvių vienybė. Šis uždavi 
nys dar laukia savo eilės.

Panagrinėkime šituos klausi 
hus, kad Seime būtų jie ne 
naujiena.

J. Kardelis.

ką, VYLlKo pirmininką, ir 
V. Sidzikauską, Liet. Lais. Ko 
miteto pirmininką. Labai drau 
giškoje nuotaikoje buvo aptar 
ti abiem kraštam svarbūs ir ak 
tualūs laisvinimo kovosi reika 
lai.

Ukrainiečių Rada (Tary 
ba), jų pagrindinė laisvinimo 
organizacija yra Vokietijoje —

Pagal rašytoją Miltoną Pan 
demonio (Velnynas) buvo vi 
sų pragarų sostinė. Pas mus, 
šalia kitų dalykų. Velnynu vir 
to Itamarati, nes, sunku būtų 
rasti kitą valstybinę įstaigą, 
kurioje būtų tiek nesiorientavi 
mo, prieštaravimų ir beproty 
bės.

Nuo lunatiko (Janio Quod 
ros) laikų mūsų krašte siaučia 
pamišimo vėjai. Itamarati, 
karjieristų ir kabotinų užplūs 
ta, virto savo braziliško ir pan 
-amerikoniško veikimo ardyto 
ja. Ji yra jau daugiau rusiška, 
negu braziliška, nes visa tai 
ką ji daro turi maskviškių 
kvislingų ženklą, nes tie kvisli 
ngai nustato Brazilijos užsien. 
politikos kryptį. To pasėkoje 
mes kartais elgiamės kaip fašis 
tai, kartais kaip komunistai.

Seniau kiekviena Itamarati 
klaida ar paslydimas darė mu 
ms didžiausio įspūdžio, šukei 
davo daug karčių kritišku pa 
stabų ,nes tauta buvo pratusi 
iš senų laikų matyti toje įstaj 
goję tradicinę orientaciją, ku 
ri galėjo eiti pavyzdžiu ki 
toms tautoms. Dabar-gi UR 
ministerija, nelyginant nepa 
gydomas girtuoklis, tolydžio 
klumpa ir krinta.

Prisiminkime tik Venecuelos 
piratų, pagrobusių „Anzoate 
gui“ laivą, pagerbimą, žino 
ma gavus įsakymą iŠ sostinės, 
suteikiant jiems polit. prieglau 
dos teisę, tarytum jie būtų ne 
jūrų plėšikai, o politinės ko 
vos didvyriai. Ir tai daroma 
po to, kai Fidel Castro dve 
jus metus nedavė leidimo išva 
žiuoti iš Kubos polit. pabėgę 
liams, gavusiems prieglaudos 
teisę Brazilijos ambasadoje. 
Du svoriai, dveji metai. Bandi 
tai traktuojami kaip politiniai 
nusikaltėliai, jie yra komunis 
tai, o politiniai kalinai, vien 
dėl to, kad jie yra antikomu 
nistai, paverčiami į papraščiau 
sius nusikaltėlius.

Arba, Angolos reikalas. Pre 
zidento pranešime Portugalija 
buvo atakuota dėl jos pasiprie 
šinimo ir kovos prieš Roberto 
Holden banditus. Šiuo reikalu 
taip išsišokome, kad bėgome 
Portugalijos vyriausybės atsi 
prašyti.

Pagaliau -įvykis su USA žu 
rnalistu Luiz Stein, kuriam Ita 
marati atėmė kredencialus vi 
siškai Fašistiniu būdu, vien už 
tai, kad Žurnalistas parašė'tai 
kas slegia visų mūsų sąžinę, t.

BUKIME SVEIKI
BULVIŲ

Bulvės yra gana vertingas 
maisto produkaas. Jose, be 
maisto medžiagų, yra palygin 
ti nemaža vitaminų, ypač vita 
mino C, kurio organizmui trū 
ksta sergant virškinimo trakto 
ligomis. Bulvių krakmolas, su 
maišytas su cinko oksidu, tai 
ku, silicilo rūkštimi ir kitomis 
medžiagomis, naudojamas 
kaip barstomoji priemonė iššu 
timams ir žaizdoms gydyti, ar 
ba kaip rišamoji medžiaga ki 
tiems vaistams į organizmą 
įvesti. Bulvių sultys gerai vei 
kia sergant skrandžio gleivi 
nės uždegimu, skrandžio opali 
ge ir esant padidėjusiam rūgš 
tingumui. Bulvėse esantis gli 
koalkaloidas solaninas veikia 
panašiai kaip šunvyšnės bei 
durnaropės alkaloidai arba 
opijus: atleidžia lygiųjų rau 
menų spazmus, reguliuoja sk 
randžio sulčių išsiskyrimą, ma 
žiną skausmus. Bulvėse esan 
tis krakmolas sugeria skrandy 
j e atsiradusias kenksmingas 
medžiagas, sudarydamas kla 
mpius tirpalus, neleidžia nusės 
ti stambesnėms maisto dale 
lems į dugną. Reikia manyti, 
kad gydomoji bulvių sulčių 
galia priklauso ir nuo tam tik 
rų medžiagų, vadinamų biolo 
giniais stimuliatoriais. Tokios 
medžiagos, patekusios į orga 
nizmą, skatina jo gyvybines

— Miunchene. Jos prezidentu 
yra p. Levicky. 

y. kad Brazilijos vyriausybėje 
yra įsifiltravusių komunistų. 
Žurnalisto teigimas vėliau pasi 
tvirtino, kai vyriausybė leido 
susirinkti komunistų Pro-Kubą 
kongresui.

Vieną dieną mūsų vyriau 
sybė įsako ambasadoriui Va 
šingtone pranešti USA vyriau 
sybei, kad kongresas neleis 
tas, kitą dieną, kad Pro-Kubą 
kongresas leidžiamas, tik vy 
riausybė jo nerems. Tačiau pa 
kanka paskaityti sąrašą pavar 
džių, pritariančių Pro - Kuba 
kongr. kur rasime daug žy 
mių vyriausybės vyrų, jų tarpe 
net dar.bo ministerį bei Prezi 
dento partijos lyderį, o toliau 
sąrašas knibždėte knibžda į au 
kščiausias administracijos vie 
tas „insifiltravusių“ pavardė 
mis.

Štai į kokį melo fabriką pa 
virto tai, kas ankščiau Brazili 
joje buvo Užsienių Reikalų mi 
nisterija.“

TRAGIŠKAS ŽAIDIMAS 
Rašo A. F. Schmidt (garsus

poetas). O. Globo, Rio, 
69, III. 28.

,, . . . Ne. Tai tikrai nėra 
komunizmas, kas yra vykdo 
ma mūsų krašte. Tai nekomu 
nizmas, ką skelbia ponas Bri 
zola, kiršindamas puskarinin 
kius ir kareivius prieš kariuo 
menės vyriausybę, tai nekomu 
nizmas mūsų dviveidė politika 
su J. A. Valstybėmis, prašant 
moratorijos ir tuo pat metu or 
ganizuojant kongresą Pro-Cu 
ba, kuri yra pavojinga ne tik 
USA, bet ir visoms Ameri 
koms, tai nekomunizmas — 
ištisa kvailybių virtinė ir įvai 
rūs persekiojimai, Coulart ase 
šorių padiktuoti prezidentui, 
kuris dedasi nematąs ir nieko 
nežinąs, tačiau vogčiomis pu 
čia į ugnį, kuri greit pavirs di 
dėlių gaisru, tai nekomuniz 
mas — panieka visoms verty 
bėms.

Kitų kraštų, kaip ir mūsų 
komunistai į atsakingas vietas 
skiria vertingus žmones, ta 
čiau pas mus, su mažomis išim 
timis, tie postai yra įteikti vi 
šokiems nevykėliams ar įvai 
riems sabotuotojams. Ne, tai 
nekomunizmas, o palaidų ava 
ntiūristų siautėjimas mūsų kra 
šte, nes tie , kurie natūraliai 
turėtų jiems pasipriešinti, yra 
pakrikę, išsigandę, išsiblaškę, 
kurie baliuose, išgėrimuose ar 
kelionėse po užsienius nori už 
simiršti ir viso to nematyti.

SULTYS
funkcijas, stiprina atsistatymo 
procesus, greitina žaizdų gyji 
mą.

Gydymui naudojamos ža 
lių, neluptų bulvių sultys. At 
renkamos sveikos, ligų nepa 
kenktos bulvės, švariai nuplau 
narnos, sutarkuojamos ir iš 
spaudžiamos per merlę ar re 
tą audeklą. Krakmolui leisti 
nusistoti nereikia. Nevirtų bul 
vių krakmolas virškinamas ne 
sunkiai ir jau burnoje seilės jį 
paverčia cukrumi. Kasdien rei 
kia išgerti po 200 — 500 mil 
šviežių sulčių. Sultis galima 
gerti grynas ir pasaldinus pa 
gal skonį. Geriama prieš vai 
gant po 0,5—1 stiklinę sulčių 
3 kartus per dieną. Naudoji 
mo laikas priklauso nuo gydo 
mojo efekto ir gali trukti 1— 
2 — 3 savaites. Sergantiems 
skrandžio gleivinės kataru ar 
skrandžio opalige bulvių siul 
tys ypač naudingos pavasarį, 
kai maisto produktuose maža 
vitaminų.

TECHNIKA DIAGNOZUO 
JA VĖŽĮ KRAUJUJE

Nikaragvos medikas Ma 
nuelis Mungia Robelas paskel 
bė atradęs naują techniką, įga 
linančią diagnozuoti vėžį. 
Anot dr. Mungia, kraujuje pa 
sirodo tam tikrų kristalų, ku 
rie reiškia, kad organizme at 
siradęs vėžys. Daktaras Mun 
gia teigia, kad jisi tyrė šią tech 
niką net 6 metus, ir jam pavy 
ko daugelyje atvejų nustatyti 
vėžį, naudojantis ja.

Pasikeitimas sargybų prie Kanados taikos bokšto Ottawoj, 
yra graži ceremonija, kuri sutraukia pulkus turistų, kurie 

lanko Kanados sostinę vasaros metu.
Canadian Scene.

JUOKDARIAI
BUTKOS

Šį pavasarį Paleckis su Šu 
mausku, kaip skalpų medžio 
tojai, medžiojo vilkus Butkos 
girioje. Vilkai, pažinę savo gi 
minaičius - vilkus, nuo jų bė 
go, ir medžiotojai, išvargę at 
sisėdo ant kelmo pailsėti.

Paleckis: Motiejau, kaip tu 
manai, kas reikia daryti, kad 
išpildytume Kruščiovo įsaky 
mą rusams pagaminti maisto?

Šumauskasi: Justinai, tu tik 
gerai pagalvok. Kai nepriklau 
somybės laikais dvarai iš po 
nų buvo paimti ir išdalyti ūki 
ninkams, maisto ne tiktai ūžte 
ko, bet Lietuva neturėjo kur 
jo padėti, kam parduoti. Prisi 
meni, kaip žąsis po pulką, te 
ko visiems dirbantiems gauti 
ir valgyti.

Paleckis: Ką tu, Motiejau, 
kalbi apie nepriklausomybės 
laikus. . .

Šumauskas: Justinai, mesi 
čia tiktai abu du. Niekas negir 
di. Tai gi, Justinai, nepriklau 
somybės laikais visko buvo, 
visko buvo perdaug. O kai tu 
iš Maskvos atvežei Stalino 
saulę, viskas, kaip sviestas, to 
je saulėje, ir ištirpo. . . Iš vi 
stos valstybės dabar padarytas 
vienas didelis partijos dvaras, 
o mes padaryti tiktai akamo 
nais. . . Viskas, kas tame par 
tijos dvare pagaminama, vis 
kas turi būti atiduota ponui— 
draugui Kruščiovui . .

Paleckis: Motiejau, Motie 
jau. . . Tu nebūk toks dur 
nas. . . Lyg tu nesupranti, kad 
tai gi buvo ne mūsų valia. Ta 
da draugas Stalinas, o dabar 
draugas Chruščiov reikalavi 
mus stato. . . Matai, kai aš at 
vežiau Stalino saulę, tai mūsų 
vyresnysis brolis mus įtikinę 
jo, kad Lietuva badauja. . . ir 
atvežė vieną vagoną arbūzų... 
Tu gi žinai, kaip buvo. O da 
bar. . . reikalauja, kad Lietu 
va ir kitos Pabaltijo valstybės 
rusams prigamintų mėsos, 
sviesto, kiaušinių. . . Tu gi, 
Motiejau, ne toks durnasi, kad 
to nesuprastum?. . .

GIRIOJE
Šumauskas: Tai ką gi tu, 

Justinai, mulkinai visus Lietu 
vos žmones, kad Stalino sau 
lė visko duos — ir mėsos, ir 
sviesto, ir duonos?

Paleckis: Matai, Motiejau, 
aš tada sirgau didybės manija. 
Norėjau būti garsiu žmogum. 
O tada jau geresnio nebuvo, 
kaip draugas Stalinas, tai ir 
nuvažiavau Maskvon. . . ir at 
vežiau Stalino saulę. . . Tiktai 
draugas Chruščiovas supašku 
dijo reikalą, kai Staliną išme 
tė patvorin. Aš dabar žiūriu, 
ar ir mūsų neišmes. . .

Šumauskas: Matai, Nikita 
— kytras chacholas. . . Jis Ma 
lenkovą išsiuntė žiurkių baidy 
ti, Žukovą — kumelėms uode 
gas karpyti, Molotovą žmonai 
batus vaksuoti, — gali, žinai, 
ir mums paskirti kokį panašų 
darbelį. . .

Paleckis: Darbelis tai būtų 
pusė bėdos į senatvę. Kad tik 
tai skūros nenuluptų. . . Ma 
tai, Nikita batų pristigo, ir iš 
mūsų reikalauja ir batų. Ma 
tai, pavažinėjo Amerikoje, pa 
matė, kad ten vyžų niekas ne 
dėvi, tai, matai, įsigeidė ba 
tų. . . Ko gero sumanys odos 
pasidaryti ir nulups tau ir man 
kailį. . .

Šumauskas: Nu, teisybė, 
abu gi mes supaškudijom sa 
vo kailį, tai natūralu, kad jis 
reiktų išdirbti. . .

Paleckis: Motiejėli, kaip be 
kalbėtum, o reikalai mūsų pra 
sti. Ir varovų turime, ir pono 
įsakymai yra, o reikalai neina 
pirmyn. . . Ar tu nemanai, 
kad ir Nikitai kailis jau niežti?

Šumauskas: Gal ir niežti, 
bet, broleli, kol jam kas kailį 
išdirbs, tai mūsų ir žarde pa 
džiaus. . .

Paleckis: Mokykis Motie 
jau, kazačoko, kurį Nikitą šo 
ko Stalinui, ir išsigelbėjo. . .

Šumauskas: Ką tu čia ant 
kelmo sėdėdamas šoksi. . .

Paleckis: . Kad mes patys 
kelmai. . .

Nugirdo
Butkos girios sargas.
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Už ką gavau, už tą parduodu.

Dar Paleckio kilmės klausimu
IŠ DIENORAŠČIO, 1940 M. BIRŽELIO 2 D.

Šis straipsnis dedamas kilusiam ginčui aiškinti iš esmės. 
Ištikrųjų juk visai nesvarbu, kas buvo Paleckio tėvai, nes 
visi žmonės iš prigimties turi lygias teises ir lygia vertę, 
anot garsaus posakio: „nei žydo, nei ellino“. Pagaliau, Pa 
leckis juk nieku nekaltas užtai, kokie tėvai ir kokiu būdu 
ji pagimdė. Tačiau įdomu, kad kilus šiam keistam ginčui, 
net rašytojas Jonas Šimkus buvo įtrauktas į polemiką ir kaip 
koks ekspertas pradėjo įrodinėti Paleckio kilmę. Tas nepa 
prastas sovietininkų susirūpinimas ,,prezidento“ kilme pask 
atino ir šio straipsnio autoriųatsiliepti ir pasisakyti, ką jis 
tuo klausimu žino. NL red.

sakė, kad jis norėtų man papa 
šakoti šį tą apie Paleckį, da 
bar paskelbtą „prezidentu“.

tikslui skirto šulinio. Jokio 
vandentiekio anais laikais ne 
buvo. Kaime net buvo labai Lietuviai veikia visur

Ligonis P. man papasakojo,
kad jis asmeniškai gerai paži 
nojo Justo Paleckio tėvą, ku

populiarus pavadinimas, kad

ris turėjo Telšiuose kalvę ir la 
bai gerai vertėsi, nes tuo metu 
buvo nepaprastai didelis trak 
tas tarp Telšių ir Mažeikių, 
kur atvykdavo žmonės ark 
liais nuo Gargždų, Tauragės 
ir Švėkšnos su prekėmis ir ūki 
ninku javais į Mažeikius ir vė

mergina, kuri nenorėdama 
dirbti ūkyje, bėgdavo į mies
tą „undinį“ nešti arba po 
nų „vykadus“ valyti, buvo va 
dinama „žydmerge“. Mies 
čionkos taip būdavo pajuokia 
mos. Viena tokių buvo ir Pet 
rauskaitė - Višinskaitė, kilusi 
iŠ Pamarkijos kaimo, Nevarė 
nų valsčiaus, Telšių apskrities.

Argentina.
ARGENTINOS LIETUVIAI PASIRYŽĘ SUKUR- 

TI ARGENTINOS LIETU VIŲ FONDĄ
Argentinos lietuviai, paskai 

tę „Nepriklausomos Lietuvos“ 
Nr. 12 (832) vedamąjį, tuo 
jau kreipėsi į NL redakciją ir

prašė atsiųsti Kanados Lietu 
vių Fondo įstatus, nes ir Ar 
gentinos Lietuviai, rašo „Ar 
gentinos Balso” redaktorius 
Konstantas Norkus,, esą susi

Neseniai miręs prof. M. Bir 
žiška taip sakant atidengė pla 
čiai žinomą „paslaptį“ apie 
šiandieninę iškamšą Justą Pa 
leckį, kuris yra vadinamas 
okupuotos ir pavergtos Lietu 
vos „prezidentu“. Titulas tik 
rai labai imponuojantis. . . Bet 
ar jis tinkamas tam asmeniui?

Bet dabar eisime prie te 
mos, kuri yra nužymėta šio str 
aipsnio pradžioje. 1940 m. bir 
želio mėn. 2 d. su Dr. Otonu 
Milevičiu važiavome Nevarė 
nų - Gadunavos laukais į Tel 
šius. Tuo metu Lietuvos radio 
stotys skelbė rusų grasinimus 
prieš Lietuvą, neva ji grobs 
tanti rusų kareivius. Toks kai 
tinimas buvo ir liko be jokios 
kaltės įrodymo. Bet tai buvo 
tik nevykęs pretekstas savo su 
planuotai agresijai pridengti. 
Atvykęs į Telšius lankiau sa 
vo gimines. Praleidau ten kurį 
laiką ir mano nustebimui su 
laukiau birželio 14 d., kada 
bolševikų valdžia paskelbė 
Lietuvai ultimatumą. Man pa 
sidarė akyse labai tamsu ir ki 
lo klausimas: ar ir vėl Lietuva 
taps prakeikto ir nekenčiamo 
burlioko - kacapo auka? Šis 
spėjimas šimtu nuošimčių išsi 
pildė. Baisu ir žiauru. Bet tik 
rovė tokia. Žiauriai mane nu 
krėtė šiurpas, per pirmą naktį 
negalėjau akių sumerkti, gal 
vodamas koks baisus likimas 
ištiko mūsų vargšę lietuvių tau 
tą. Ir vėl kacapas ant tavo 
sprando. Viešpatie, koks bai 
sus likimas. Tai skambėjo ma 
no sieloje. Nejaugi tai tikro 
vė?.. Bet tai buvo tikrovė. Įsi 
tikinęs, kad Lietuva vėl po 
ruso kacapo padu, pasijutau 
kaip viduryje Atlanto sėdė 
čiau kiaurame laive. . . — ne 
bėra jokio išsigelbėjimo.

Susitikau su Kipru Petraus 
ku ir pasikalbėjau su juo visai

atvirai. Jis suprato tragišką 
padėtį, bet raminosi, kad nors 
menininkams bus šiokios to 
kios sąlygos veikti ir dirbti. 
Kipras buvo didžiausias anti 
komunistas ir didelis lietuvis 
patriotas. Jei jis vėliau kalbė 
jo ką kitą jau bolševikų lupo 
mis. Bolševikams visi kalba 
taip, kaip jie nori. Tai Stalino 
„Akademijos” nuopelnas, ku 
ris prasidėjo Dzeržinskiu ir nu 
sitęsė per Berriją, Gruzijos 
sitesė per Bariją, Gruzijos 
Chruščiovo tebevykdomas, 
gal truputį kitokia forma. Ko 
munizmas be žiaurios ir niek 
šiškos policijos negalėtų nė 
vienos dienos gyventi. Tai 
yra žiauri, bet tikra ir neginei 
jama tikrovė.

Kitą dieną užėjau į apskri 
ties ligoninę, kuriai vadovavo 
gabus jaunas chirurgas Dr. 
Leonardas Plechavičius. Jis 
rengėsi ligoninės vizitavimui. 
Pakvietė ir mane su juo kartu 
aplankyti ligonius. Sutikau ir 
kartu nuėjau. Vienoje palato 
je radau begulintį seną žmo 
gų siuvėją K. Jis man atrodė 
toks tikras ir puikus žemaitis, 
kad aš nutariau prie jo lovos 
prisėsti ir daktarą atsiprašęs 
pasilikau su juo. Prasidėjo mū 
sų pasikalbėjimas aktualia te 
ma, — kad ir vėl rusai Lietu 
vą okupavo. Tai buvo seno 
amžiaus žmogus, bet labai su 
sipratęs lietuvis — žemaitis, 
daug skaitęs dar draudžiamos 
lietuvių spaudos. Žmogus di 
delis patriotas, ivinskiškos 
dvasios.

Kalba prasidėjo apie Justą 
Paleckį, kuris tomis dienomis 
jau buvo paskelbtas einančiu 
prezidento pareigas. Senukas 
K. man nupasakojo apie Pa 
leckio kilmę, su visomis smulk 
menomis.

Štai ta istorija:
Senas siuvėjas K. man pa

liau į Liepoją ir atgal. Ypač 
rudens metu čia vyko labai gy 
va prekyba ir didžiulis trans 
portas, nes nebuvo ne tik ple 
nto, bet vieškelis buvo taip iš 
maujotas, kad tekiniai iki pu 
sės ašių skęsdavo purve... To 
dėl Telšiuose, Sedoje ir net 
Tirkšliuose buvo žydų laikomi 
javų supirkimo punktai. Tokį 
javų supirkimo punktą Tel 
šiuose turėjo ir tūlas Goldber 
gas, kuris yra laikomas Justo 
Paleckio tėvu.

Ona Petrauskaitė (Višins 
kaitė?) išėjusi iš kaimo gėrės 
nės duonos jieškoti mieste, ii 
geserį laiką sau duoną užsidirb 
davo nešiodama miestelėnams 
vandenį iš ežero arba iš tam

Ar Jonas Šimkus, ginda 
mas Paleckį nuo Biržiškos, ar 
man pasakojęs telšietis K. kly 
sta, man šiandien sunku paša 
kyti, kur tiesa ir kur melas. 
Kaip žemaičiai sako, už ką pir 
kau, už tą ir parduodu. Man 
buvo pasakyta, kad Paleckio 
motina Višinskaitė, o ne Pet 
rauskaitė. Manau ji jau šian 
dien yra mirusi ir būtų sunku 
ją apklausinėti. O jei ji gyva, 
tai vargu ji sutiktų ką nors pa 
reikšti apie savo santykius su 
tuo Goldbergu, kaip buvusi 
vandens nešėja.

Kas paskatino Paleckius 
keltis iš Telšių į Rygą? Tai la 
bai opi problema. Minimas K. 
man pasakojo, kad Justas gi

mė anksčiau, negu reikėjo. Ka 
da Justas buvo 4—5 metų, vi 
si Telšių vaikai jį vadindavo 
„žydo vaiks, žydo vaiks“. . . 
Tėvai viso to negalėjo pakęs 
ti ir baisiai graužėsi. Ir pats 
Paleckio tėvas pradėjo prie 
kaištauti savo žmonai, kad tu 
rėjusi ar turinti santykių su žy 
dais. . . Padėtis susidarė nepa 
kenčiama. Pagaliau tas Gol 
dbergas, slaptai susitaręs, suti 
ko savo griekus atpirkti ir Pa 
leckio motinai davė 300 rub 
lių ir pasiūlė išvažiuoti iš Tel 
šių. Tai buvo pati pagrindinė 
priežastis, kodėl Justo Palec 
kio tėvas iš labai pelningo dar 
bo iš Telšių išsikėlė į Rygą.

Kl. P.

Kanados stumbrai - buffalo, prisiganę ilsisi ir šromuliuoja maistą.

rūpinę įsijungti į Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės kultūrinę 
veiklą, prisilaikant bendrųjų 
principų ir tai veiklai duodant 
Argentinos lietuvių įnašą.

NL red. įstatus pasiuntė.

Venezuela.
DR. A. JELOVECKAS 

gegužės mėn. išvyksta į Euro 
pą, kur Danijoje, Kopenhago 
je, birželio mėn. 21—23 d. d. 
dalyvaus Antrame Elektro 
miografijos Kongrese kaipo 
Estado Miranda Sveikatos De 
partamento atstovas.

Dr. A. Jaloveckas Kongre 
se skaitys savo darbą „Rapor 
te preliminar sobre estudio 
elektromiografico en ninos 
desnutridos“. — Pranešimas 
apie nepakankamai maitina 
mų vaikų elektromiografijos 
studijas.

Dr. A. Jaloveckas, yra pa 
kviestas kas šeštadienį skaity 
ti paskaitas „Elektromiografi 
jos pritaikymas klinikai“ vi 
siems Medicaturas Rurales gy 
dy to jams.

Tenka pastebėti, kad Elekt 
romiografijos srityje, Venezu 
eloje praktikuojančių daktarų 
yra tik du: Dr. Horande ir 
Dr. A. Jaloveckas.
® Juozas Korsakas, ilgametis 
„Ericson“ firmos tarnautojas, 
baigęs Merida mieste automa 
tinės telefono stoties praplėti 
mo darbus, atvyko į rytų Ve 
nezuelą, kur taip pat turės 
praplėsti automatines telefono 
stotis Puerto la Cruz, El Tig 
re, Ciudad Bolivar ir kitur.
© Antanas Venckus, pasista 
tęs vienoje Maracaibo prie 
miesčio gatvėje namą, tą gat 
vę pavadino ,,Calle Lituania“ 
— Lietuvos gatve. Vardas 
taip prigijo, kad dabar ją visi 
tuo vardu ir vadina. A. Venc 
kus yra tos miesto dalies rajo 
ninkas.
no pagerinimo komiteto pirmi 
mieste savo baldų dirbtuvę,

Nukelta į 6-tą psl.

SSSSEEi

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
63.
Nemalonus ir liūdnas buvo Barvainių kelias atgal. Oku- 

pantinių vanagų išdraskytas ir sunaikintas Tomo gimtasis liz
das paliko slegiantį įspūdį. Tomas net nepasiteiravo, kurioje 
Zarasų miesto vietoje atstatytas Barvainių namas. Kai su 
Viktorija skubėdami ėjo per Zarasus, Tomui knietė sužinoti, 
bet kaip galima tą padaryti?

— Matai, Tomai, nežinai nei kur tavo tėvų namas čia 
dabar stovi. . ., •— einant Šaltupiu kalbėjo Viktorija.

— Ką gi, Viktorija, gali padaryti. . . Matai, mes kaip 
kokie valkatos. . . Nei nakvynės, nei prieglaudos. Ir pasitei
rauti negalima. Tai yra skaudžiausia. Tiek mes likome be tei
sių, kad net paklausti neįmanu. . .

— Tu dabar iš Jauneikių išrautas ir su šaknim, Tomai.
— Kažin ką rasime tavo tėviškėje, Viktorija, — ne ką 

gera pramatydamas aimanoj o Barvainis.
Aš maždaug įsivaizduoju. . . Mama ir tėtis bus pa- 

enę. Namai? Kažin, ar jie bus išlaikyti, kai matome visur 
ipl;nk, kaip viskas sunykę. . .

Tomą Barvainį žodis ,sunykę' kažin kaip keistai jaudi
no. Ir pykino. Jis pats nesiorientavo, kas yra, bet jam norė
jos’ '...e’kti visus, kas sudarė tokias sąlygas; jam norėjosi rėk
ti, kad išgirstų tą baisią skriaudą visas pasaulis; jam norėjosi 
bet į ką išlieti neapykantą ir numalšinti skausmą, kuris jame 
virė dėl tėviškės sunaikinimo; jam norėjosi verkti, vaitoti, kai 
jautė, kad nieko negali padaryti. Beviltiškai žvalgydamasis į 
Halis, Barvainis tartum aimanuodamas kalbėjo Viktorijai, nes 
niekam kitam jis nei pasakyti negalėjo:

— Mes, Viktorija, tikri vergai. Bejėgiai ir ištižę. Nesu
gebame protestuoti. Partizanai vieni tiktai bus atlikę tautai 
žygį, kuris vertas pagarbos. . .

— Manau, jų žygis vertas ir žmonijos dėmesio.
— Taip, Viktorija. Bet žmonija akla ir kurčia žmonių 

nelaimėms. Gyvuliams globoti yra sukurtos draugijos. Rūpi
nasi jų srzeikata, maitinimu, o numirusius iškilmingai laidoja 
ir net stato paminklus. . . O čia ištisas tautas naikina, žudo, 
badu marina, kankina, išnaudoja, — niekas nemato!.. Ne, 
Viktorija, žmogaus dar nėra. Nėra nei jo sąžinės, nei mini
n'ališkos pagarbos, nei gražiausiųjų pastangų įvertinimo. . . 
Žmogus dar laukinis. . .

— Tu, Tomai, gal pergriežtas ir gal ne visai tikslus. 
Žmonių gerų daug, labai daug. Manau, kad gerų žmonių 
d negu blogų. Bet kas už viską kaltas — pasišovusieji 
būti vadais. Jie juk gadina žmones. Vadai kursto nesantai- 
kas. Vadai, kaip ir mūsiškis, Nikita, juk nieko nenori žinoti. . . 
Jis, girdi, vadas. Jis girdi, išrinktas atstovauti 160 tautų. 
Jis, jis.

— Tas tiesa, Viktorija. Tu teisingai sakai, kad didžiu

ma kaltės priklauso vadams. Bet vis dėlto. . . O pavienis 
žmogus nieko nereiškia? Jis nieko negali? Jis tiktai pašliau- 
žinis, privaląs tiktai klausyti? O kur gi jo „aš”, kur žmogus, 
individas? Kur gi tie visi, kaip tu sakai, gerieji? Kur jie tū
no? Kodėl nepareiškia savo valios, savo teisių, kaip žmonės 
sąmoningi, protingi ir atsakingi už savo egzistenciją?

— Tomai, tu pasidarei kitas žmogus. Tu gal perdaug 
reikalauji. O tu gi pats koks buvai pasidaręs. . . Matai, leng
va kalbėti apie kitus. . . Bet gi visi mes ne be silpnybių. . .

— Tiesa, Viktorija. Bet gi su tokiom silpnybėm į vadus 
nevalia kištis. . . Anot rusų patarlės: „Čto ne pop, to i v rizy 
nesuisia“1).

— O kas gi gali nustatyti, kas „pop“ ir kas „ne pop"?
— Čia mes ir susiduriame su pagrindine problema: kas 

ir kaip gali ir turi nustatyti. . . O yra kam ir taip nustatyti: 
tai demokratiniai, visuotiniai žmonių balsavimai: laisvi, slapti 
ir laisvu pasirinkimu, o ne taip, kaip pas mus: jokio pasirin
kimo ir jokios teisės balsuoti už pasirenkamą asmenį. . . 
Mums brukte bruka „šlovingiausios partijos“ narius, dažnai 
išprievartautus eiti į rinkimus, ir už juos tiktai prievartauja 
balsuoti. Nesibaigiamas kalbas tuščiažodžiauja apie kulto at
sisakymą, o patys įvedė melžėjų ir kiaulių šėrėjų kultą ir, ap
kabinėję skardgaliais šio kulto moterėles, garbina jas. . .

— Tomai, tu čia netikslus tur būt. Kodėl okupantas įve 
dė kiaulių šėrėjų ir melžėjų kultą, man regis, gana aišku. Nie
kas geruoju okupantui maisto negamina, tai jis įieško arba ma 
žai besiorientuojančių, arba garbėtroškų moterėlių, ir taip stu
mia gamybą pirmyn. . .

— Sakai stumia. Koks gi čia stūmimas? Tai gi aiški 
kvailytė. Kaip gi melžėja gali daugiau primelžti pieno, jeigu 
karvė alkana, jeigu žiemą vos išgyvena.

— Tas nesvarbu, Tomai. Svarbu, kad tai yra priekabis 
propagandai. Ir okupantas mano, kad tas daug ką duos. 
Kiek duoda, kiek neduoda, bet pavarovai jau turi darbo — 
gali varyti propagandą.

— Bet, Viktorija, argi tas protinga? Ar gi sąžininga? 
Tai juk žmogaus paniekinimas, jo visišku kvailiu laikymas. 
Tai juk pasityčiojimas iš žmogaus. . . Ką gi tuo galima laimė 
ti? Viena kalba, kita galvoja. . . Tai pagaliau žmonių demo
ralizavimas. O iš demoralizuoto žmogaus iš tikrųjų žmogaus 
jau negali būti.

Barvainiai Zarasų autobusų stoty vis dėlto autobusą, ku
ris eina į Uteną, užtiko. Sėdo ir jau saulei leidžiantisi išvyko 
į Uteną. Žmonių autobuse tebuvo vos keli. Viena moterėlė, 
apsitulojusi skarom, ir vienas vyžotas vyras, atrodė ne pana
šus į lietuvį.

Barvainis nusistebėjo pamatęs vyžotą žmogų. Jis ligšiol 
niekad nebuvo matęs vyžoto. Jis, augęs aukštaičiuose ir to
liau nenuvykęs kaip į Kauną, taipgi nebuvo matęs nei klum- 

’) Jeigu ne popas, tai ir į popo liturginius rūbus nesibrauki... 

pėto žmogaus. Tiesa, Pirmojo pasaulinio karo metu vokie
čiai iš kažkur buvo įvedę vadinamus „medinpadžius“, bet tai 
buvo apavas, kurio tiktai padas buvo medinis. O tikras klum 
peš jis pamatė tiktai Žemaitijoje. Dabar gi vyžotas žmogus, 
matyti, buvo atvežtas iš kažkur iš „plačiosios tėvynės“. . .

— Viktorija, matai šitą žmogų? Tai tur būt iš „plačio
sios. . .

— O, aš ne vieną tokį esu mačiusi. . . Jie Palangon 
dažnai užklysta. . . Jie ten vadinami „miešočnykais“. . . Ru
sai tuojau bando juos išdeportuoti. . . Jie vaikščioja per kai
mus ubagaudami. O, tai nelaimingi žmonės. Tu tiktai pažiū
rėk, — jis gi ir marškinių neturi. . .

Barvainis įsižiūrėjo ir tikrai pamatė, kad kur švarko pa
vidalo apsirengimas buvo -kiauras, tai pro plyšį ir švytėjo nuo
gas kūnas. . .

Utena buvo jau čia pat. Autobusas toliau nėjo. Jis bu
vo pritaikytas siaurukui traukinėliui, kuris iš Panevėžio važi
nėja į Švenčionėlius.

Utenoje Barvainiai vėl susidūrė su ta pačia problema: 
kaip pasiekti Grybelius? Ir vėl nebuvo kitos išeities kaip tik
tai eiti pėsčia.

— Matote, — jiems aiškino autobusij stotyje, — taksi 
nėra, o arklinių vežikų taip pat nėra. Čia susisiekiama arba 
pėsčia, arba, kas turi, dviračiais. Bet kai jūs dviračių netu
rite, tai kitos išeities ir nėra kaip tiktai eiti pėsčia. . . Bet gi, 
visi Lietuvos žmonės dabar išmoko vaikščioti pėsčiomis. . .

Barvainiai ilgiau ir nesikalbėjo. Nors Viktorija jau gu- 
vo gerokai pavargusi, bet nesant kitokios išeities, pasleido pės 
čiomis į Grybelius. Distancija trys kilometrai.

— Tai prigyvenome, Viktorija, jaudinosi Barvainis. 
Kaip tokius laikus pavadniti kažin? Gal priešistoriniais. Nes 
dabar vadinamais „buržuaziniais“ laikais buvo ir arklių, ir tak 
si mašinų, ir lengva buvo nuvažiuoti, o dabar. . .

— Džiaukis, Tomai, kad gal gi Grybeliuose galėsime 
bent pernakvoti, pailsėti. . . Aš manau. . .

Grybelius jie pasiekė po geros valandos. Viktorijai pra
dėjo batas graužti koją. Skausmas didėjo beeinant, ir ji pri
versta buvo nusiauti ir eiti basa. Bet basa vaikščioti jau buvo 
atpratusi, tai kelionė buvo nepaprastai sunki.

Pagaliau jie dasikasė iki Grybelių. Viktorijai pasirodė 
nesmagu eiti į tėvo namus basai, tai ji šiaip taip apsiavė ir 
nors šlubuodama pasiekė tėviškės namus.

Jau temo. Viktorija tikėjosi iš tolo pamatyti iš mažų 
dienų įsimintus vaizdus: kaimas, namai, ir tėvų namai — kie
mas, sodas, grįčia. . . Čia gi prabėgo laimingosios vaikystės ir 
jaunystės dienos. . . Čia kiekvienas kampelis pažįstamas, sa
vas. . .

Viktorija tartum pajuto motinos kūno šilumą, kai ją ma
žytę prisiglausdavo, glamonėdavo ir užmigdydavo miegu, ku
ris rytą prašvisdavo drauge su saule ir drauge su motinos šyps 
niu. . . Dabar? . .

Daugiau bus.
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kultūrwb#KKQ^ika Alfredas Pusarauskas Hrljos AWXMOb
ALANTO PJESĖ 

DETROITO SCENOJE
Gegužės 25 d. Lietuvių na 

muose buvo suvaidintas nau 
jas Vytauto Alanto scenos vei 
kalas, 2 v. pjesė „Kyla vėtra 
ūkanose“. Jame vaizduojama 
lietuvių partizanų veikla Vii 
niuje, antrosios bolševikų oku 
pacijos pradžioje. Veikalas 
stiprus, sukeliantis šiurpą ir 
kartu pasididžiavimą mūsų 
herojišku jaunimu.

Lietuvių Bendruomenei glo 
bojant, veikalą pastatė „Al 
kos“ dramos sambūris. Režisa 
vo Justas Pusdešris. Visų akto 
rių vaidyba buvo nepaprastai 
gera! Vaidino Dalia Mikaitė, 
Rimas Sukauskas, Karolis Ba 
lys, Algis Gladkauskas, Mari 
ja Sajauskas ir Vytautas Ogil 
vis. Pastarasis sukūrė labai 
gražias dekoracijas. „Kyla vėt 
ra ūkanose“, kai bus išleista 
knyga (dabar dar rankrašty 
je!), tikrai bus riebus kąsnis 
išbadėjusiems scenos darbuo 
tojams. A. Nakas.
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ

JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

Nuo balandžio 27 iki gegu 
žės 1 d. vyko Annaberge, Pa 
baltijo krikščionių studentų s- 
gos namuose, Liet, evangeli 
kų jaunimo suvažiavimas, ku 
riame dalyvavo per 30 lietu 
vių jaunuolių iš įvairių Vokieti 
jos vietovių. Dalyvių sudėtis 
labai įvairi: dalis jaunuolių at 
vyko į Vokietiją prieš daugelį 
metų, kita dalis yra jau gimę 
Vokietijoj, dar kiti gyvena 
Vokietijoj nuo 1938 metų; iki 
to laiko jie gyveno su tėveliais 
dabartinėje Lietuvoje. Suva 
žiavime dalyvavo ir grupė Va 
sario 16 gimnazijos mokinių 
su mokytoju ir Jaunimo vado 
vu Fr. Skėriu.
PROF. DZ. BUDRIUI — 

60 METŲ AMŽIAUS
Minint ekonomisto, Vii 

niaus universiteto ekonomijos 
katedros profesoriaus Dzido 
Budrio 60-sias gimimo meti 
nes, fakulteto tarybos posėdy 
je apie jubiliatą kalbėjo doc. 
J. Tamošiūnas, sveikino vy 
riausybės, mokslo, visuomeni 
nių organizacijų, studentijos ir
kt. atstovai. Lietuvos „parla 
mento“ — Aukšč. Sovieto įsa
ku, Dz. Budriui buvo suteik 
tas nusipelniusio mokslo veikė 
jo garbės vardas. E.
• Į Lietuvą atvykusi Estijos 
„kultūros įstaigų“ darbuotojų 
delegacija, pasirodo, Lietuvo 
je daugiausia domėjosi moksli 
ne - ateistine propaganda. . .

BUVUSI KANADIETĖ — 
KYLANTI MENININKĖ
Stasė Vaitiekaitytė - Sma 

linskienė iki ištekėdama gyve 
nusi Toronte, o dabar su šer 
ma gyvenanti Detroite, prade 
da iškilti, kaip neeilinė meni 
ninkė. Ji priklauso lietuvių ir 
amerikiečių menininkų draugi 
joms ir dalyvauja parodose. 
Balandžio 1 — 30 dd. Fordo 
tarnautojų ir jų šeimų rengto 
je parodoje S. Smalinskienė iš 
statė vieną aliejaus kūrinį „Gė 
lės“. Iš daugiau kaip 200 pa 
veikslų „Gėlės” buvo ypatin 
gai atžymėtos: gavo pirmą 
premiją kaip aliejaus kūrinys 
ir trečią iš viso.

A. Nakas.

PROF. V. JUNGFERIUI — 
70 METŲ AMŽIAUS

Gegužės 6 d. žinomas lie 
tuvių bičiuliui prof. dr. Vikt. 
Jungferiui sukako 70 m. am 
žiaus. Pirmieji jo ryšiai su lie 
tuviais, jį suartinę su Lieutva, 
buvo 1916 m. Plungėje. Ga 
vęs daktaro laipsnį, už diserta 
ciją apie Lietuvos medžio eks 
portą, 1925 m. pradėjo dirbti 
Kauno (vėliau — Vytauto Di 
džiojo) universitete docentu -
- ligi 1940 m. dėstė visuome 
nės ūkio istoriją, sociologiją 
ir kt.

Sukaktuvininkas gerai pa 
žįstamas daugeliui tiek Lietu 
voje, toek Vakaruose gyve 
naučių lietuvių kultūrininkų, 
ekonomistų, teisininkų. Jo di 
delis nuopelnas lietuvių tautai
— visos eilės iliustruotų kny 
gų apie Lietuvą paskelbimas. 
Jo raštai pradėti dar 1918 m. 
Drauge su prel. K. Jasėnu su 
kaktuvininkas yra išvertęs Da 
ukanto „Būdą”., Daugiausia 
dėmesio verti du prof. Jungfe 
rio veikalai apie Lietuvą: 
„Hinter den Seen, hinter den 
Waldern“ (1932) ir „Litau 
en, Antlitz eines Velkes“ 
(1938), dar buvo parengęs 
liet, liaudies dainų vertimus 
(„Litauischer Liederschrein“, 
1939), rašė žurnaluose, yra 
kelių poezijos, romanų knygų 
autorius. Šiuo metu prof. V. 
Jungferis dėsto Erlangen uni 
versitete. E.

• Lietuvoje puolama drama 
turgija, dejuojama dėl drama 
turgų trūkumo, silpnų pjesių. 
Pastaruoju metu ilgu straips 
niu „Tiesoje“ (111 nr.) naują 
jį Šiaulių teatro pastatymą 
(rež. V. Limantas) — V. Mi 
kalauskiatės „Sužadėtinė“ ašt 
riai puolė kino studijos Vilnių 
je vedėjas J. Lozoraitis.

Akademinio sambūrio su 

ruoštame literatūros vakare 

greta H. Nagio, B. Rukšos, K. 

Barteškos ir E. Tekučio savo 

poezijos kūriniais pasireiškė ir 

NL mielas bendradarbis Alfre 

das Pusarauskas, kurio keli ei 

lėraščiai čia skaitytojams duo 
darni.

PAVASARIS
Per laukus, per šilus ir per slėnius plačius 
Jis ateina visų numylėtas.
Apsikaišęs gėlėm lyg jaunikis kvapus 
Pasibeldžia į langus dulkėtus. . . 
Siunčia šypsnį rasom — žaidžia jūrų kasom 
Ir pakirdina nendrę miegalę;
Medžių lieknus stuobrius apkabina šakom, 
Pumpurais išdabina šakeles.
Siaučia nardo skardus — po upes ir krioklius 
Ir pripilsto vagas veidrodžiais; 
Ir surinkęs dainas, ir giesmes į vėjus 
Jis paleidžia juos siaust vakarais. . . 
Išbučiuoja veidus — lyg meilužis žavus, 
Ir persunkia širdį kiekvieno;
Juoktis krykštaut su juo jis vilioja visus, 
Kad užmiršus skausmus nors šią dieną. . . 
Ir su paukščiais arais; su kalnų sakalais 
Į mėlynes jis nuneša sielą, 
Kur net debesys nesiekia savo sparnais, 
Kur gyventi ir vėl tampa miela. . .
Taip lyg laiko širdis — amžiais plakanti vis. 
Jis ritmingai sužydi snieguosi;
Ir lyg kregždė žvalus, lyg smilties laikrodys 
Vėl išnyksta, kad grįžt atgalios. . .
1952. 3. 24.

Ramybė
Nutilo piemenų rageliai, 
Nutilo dainos lankose; 
Pražydo melsvos, rugiagėlės 
Mano gyvenimo sode. 
Atėjo vakaras iš lėto, 
Atėjo vakaras pas mus: 
Ramus, tylus ir žvaigždėtas, — 
Taika palaimino namus.
O, kad per amžius jis toks liktų, 
Tas svajų vakaras ramus — 
Ramybės žvaigždės amžiais snigtų 
Išpuošdamos širdies takus. . .

Pasigailėjimo
Pabirs reklamų šviesos mums po kojų, 
Ausyse kabareto muzika nuspiegs — 
Toli šventyklos varpas pasigirs vaitojant — 
Miesto vaikai dulkėti, pralenkę mus — nubėgs. . . 
Keisis veidai mūs nuo šviesų, pašvaisčių, 
Keisis ir nuotaikos nuo plaukiančių vaizdų — 
Šešėliai bėgs, o mes juos gaudysim lyg vaikiščiai, 
Kai skendom juoke tarp saulės spindulių. 
Laukuos triumfuos pavasaris — lyg vėjas, 
Rankom sukibę suktinį šoks mums gėlės, 
Bet mes neatsigręžę vis eisime, kaip ėję — 
Dulkėti ir išalkę, tarsi paklydę vėlės. . .
Pabirs reklamų šviesos mums po kojų, 
Ausyse kabareto muzika vaitos — 
Ak, lauksim, lauksim atsidėję mes rytojaus — 
Naujų vilčių, naujų kančių, dienos naujos. . . 
1950. 5. 14.

VEDA D R,

IŠKEPTAS — SKANESNIS
Pasirodžius Volterio „Filo 

sofiniams laiškams“, vienas 
parlamento narys autoriui pa 
reiškė:

— Jūsų veikalas vertas lau 
žo liepsnos!

— Tuo geriau, — atsakė ra 
šytojas.—Mano kūriniai kaip 
kaštanai: juo daugiau juos pa 
kepinsi, tuo jie skanesni ir tuo 
labjau juos perka.

PRAKTIŠKAS 
PAGEIDAVIMAS

Rašytojų draugijoje buvo 
svarstomas klausimas; kokią 
knygą kiekvienas norėtų ture 
ti, jeigu atsidurtų negyvena 
moję saloje?

Vieni pageidavo Dantę, ant 
ri Balzaką, treti Diumą. Kai 
atėjo žinomo anglų rašytojo 
Čestertono eilė, jis atsakė:

„Aš norėčiau turėti su savi 
mi kokį nors populiarų valčių 
arba baidarių statybos vadovė 
lį. . .”

MUZIKINIAI 
ANEKDOTAI

Kartą kompozitorius J. Štr 
ausas užsuko į batų parduotu 
vę. Jis prisimatavo ir apžiūri 
nėjo dešimtis porų batų. Paga 
liau nusivylęs numojo ranjea:

— Matau, kad nerasiu, ko 
jieškojau.

— O ko, gerbiamasis, jieš 
kote! — paklausė pardavėjas.

— Dviejų batų, kurie girgž 
dėtų vienu tonu, — atsakė 
kompozitorius.

t * *

Kompozitorių Johaną Bra 
msą pasikvietė į svečius drau 
gas. Šeimininkas, pildamas vy 
ną, kreipėsi į susirinkusius:

— Šis vynas turėtų jums pa 
tikti! Tai bramsas mano vynų 
tarpe.

Bramsas paragavo, o pasta 
tęs taurę, kreipėsi į šeiminin 
ką:

— Būkite toks malonus ir 
paprašykite atnešti iš rūsio jo 
haną sebastijaną bachą!

* * *

Turtingas aristokratas, kvie 
sdamas į svečius žymų lenkų 
smuikininką Veniavskį, tarp 
kitko pasakė:

— Gal jūs kartu pasiimsite 
ir savo smuiką!

— Dėkoju jums savo smui 
ko vardu, — atsakė Veniavs 
kis, — bet jis arbatos negeria.

GUMBAS

LAIKINAI DAR NE
Būdamas senyvo amžiaus, 

vokiečių mokslininkas A. Hu 
mboltas sužinojo, kad kažkas 
paskleidė gandus apie jo mir 
tį. Tai išgirdęs, vienas moks 
lininkas parašė Humbolto bi 
čiuliui laišką, pareikšdamas 
pageidavimą išmatuoti mirų 
siojo kaukuolę. Humboltas, 
kuriam jo bičiulis parodė laiš 
ką, savo ranka atsakė tam 
mokslininkui: „Labai gaila, 
bet kol kas negaliu pasitarnau 
ti Jums savo kaukuolę, nes ji 
dar kurį laiką bus man pa 
čiam reikalinga. Ateityje ją 
mielai perleisiu Jums“.

PONUI ERLICKUI
Medikas, bakteriologas ir 

biochemikas Paulis Erlichas 
buvo labai išsiblaškęs. Žinoda 
mas šią savo ypatybę, Erlich 
as kasdien užrašydavo ant kor 
telių nurodymus asistentams ir 
bendradarbiams. Bijodamas 
užmiršti svarbesnius reikalus ir 
uždavinius, jis tokias korteles 
rašydavo ir sau pačiam. Ta 
čiau nebūdamas tikras, kad ne 
užmirš ir kortelių, jis siųsdavo 
jas pats sau paštu.

Kartą praeivis praeidamas 
pro vieną namą pastebėjo pro 
langą, kad moteriškė muša 
mažą berniuką duonos kepa 
lu. Kitą dieną beeidamas pa 
matė tą pat. Tas pats kartojo 
si ir ketvirtą dieną ir pagaliau 
visą savaitę. Tačiau kitos sa 
vaitėsi gale jis mato, kad ta pa 
ti moteriškė berniuką muša 
nebe duonos kepalu, bet dide 
liu tortu, tad jis neiškentęs ir 
užklausė:

— Tai ką, pritrukai duo 
nos?

— Aišku, kad ne, tačiau 
šiandieną jojo gimtadienis.

— Pernai vasara, mes labai 
įdomiai praleidome atostogas 
su žmona. Nuėjus į pliažą, pir 
miausia ji mane užkasė smė 
liu, paskui aš ją užkasiau smė 
liu. Šiemet reikės vėl ten va 
žiuot ir iškasti ją.

— Mano žmona—angelas.
— Ji turbūt pasitaisė, nes 

anksčiau minėjai, kad nebega 
Ii sugyventi.

— Ne tas. Ji mat kartą su 
degančiu degtuku ėmė jieško 
ti, iš kokio vamzdžio dalies bė 
ga gazo dujos.

TILTAS į JURĄ
2.
Pakol jis stovėjo dvejodamas, prie jo priėjo seržantas ir 

paklausė:
— Jūs pas viršininką?
— Taip, — mechaniškai atsakė jis.
— Prašau, — užeikite.
Kęstutis įėjo.
— Sėskitės, — tarė viršininkas. — Koks reikalas?
Kęstutis sutriko. Jis atsisėdo ant kėdės, stovėjusios prie 

rašomojo stalo, ir staiga pasakė pirmą į galvą atėjusią frazę:
— Manęs nenori registruoti viešbutyje.
— Kodėl?
— Nežinau.
— Parodykite savo pasą.
Jis padavė pasą viršininkui, o pats apsidairė po kambarį, 

kuris, išdažytas blyškiai melsva spalva, jam pasirodė visiškai 
svetimas ir nepažįstamas; niekas čia nepriminė vaikystės, ir 
veltui jis jieškojo akimis kokios nors likusios žymės.

— Jūsų pasas tvarkoj, — tarė viršininkas, grąžindamas 
jam pasą. — Turi registruoti. Taip ir pasakykite. O jeigu ne 
registruos, paskambinkite man. Aš viską sutvarkysiu.

Kęstutis pakilo nuo kėdės ir išėjo iš viršininko kabineto. 
Koks velnias mane pakusė meluoti! — nusikeikė jis mintyse. 
— Kam šito reikėjo?

Gatve, žvangėdami priekabomis, lėkė sunkvežimiai; ore 
sklido sudegusio benzino smarvė.

Keltas ką tik buvo atplaukęs; iš jo į krantą ėjo žmonės 
su pilnais grybų krepšeliais: Grybautojai su tuščiais krepše
liais pirko bilietus, pasiruošę keltis per įlanką į mišką. Kele 
tas automobilių stovėjo šiapus prieplaukos vartų.

Kęstutis nusipirko bilietą būdelėje ir nuėjo į keltą. Te
ko dar palaukti pusvalandį; į keltą sulipdavo vis nauji žmo
nės, daugiausia grybautojai arba meškeriotojai, ir užvažiuoda
vo sunkvežimiai. Paskui pakilo nuleidžiamasis tiltelis, ir kel
tas, apsigręžęs kanale, ėmė plaukti į kitą krantą.

Uostas dundėjo; geležiniai gigantai linkčiojo ties laivais, 
kraudami kažkokias dėžes, šaižiai švilpė garvežys, tarsi nore 
damas perrėkti uosto triukšmą. Reide stovėjo dvi plaukiojan
čios žvejybos laivyno bazės, o kiek toliau laivas su Anglijos 
vėliava. Atsigręžęs jį miestą, Kęstutis pamatė aukštai virš 
namų iškilusį aštuonaukščių rūmų fasadą.

Keltas stuktelėjo į senas sunkvežimio padangas, pritvir
tintas prieplaukoje; nusileido pakeliamas tiltelis. Kęstutis pa

traukė link jūros. Asfaltuotas kelias ėjo per pušyną, kvepian
tį samanomis ir grybais; kai kur matėsi karo metu sugriautų 
vilų pamatai. Senas švedų fortas stūksojo toliau, beveik pa
čiame nerijos iškyšuly.

Ant asfalto buvo prikritę sausų spyglių ir kankorėžių; 
raudonos ir gelsvos dėmės — tai tušti cigarečių pakeliai ir po
pieriukai nuo saldainių. Prie medinio takelio, vedančio į plia
žą, stovėjo skydas su užrašu rusu ir lietuvių kalbomis: NE
BLAIVIAME STOVYJE MAUDYTIS DRAUDŽIAMA!

Ačiū Dievui, kad tave perspėja, — pagalvojo Kęstutis. 
O tai nežinotum, kad girtam draudžiama maudytis. Kartą ka
pinėse jis perskaitė tokį užraša: ANT KAPINIŲ PRIIMTI 
SAULĖS VONIAS, GIRTUOKLIAUTI, LOŠTI KORTO
MIS IR UŽSIMTI BET KOKIA SPORTO ŠAKA, GRIEŽ
TAI DRAUDŽIAMA.

Jūroje niekas nesimaudė. Pliaže keletas paauglių žaidė 
kamuoliu. Raudonos nusirengimo kabinų durys buvo atda
ros; vėjas sukinėjo jas, girgždindamas aprūdijusius vyrius.

Kareivinės taip pat buvo raudonos. Jis prisiminė, kad 
kelias į pušyną ėjo pro didžiules raudonų plytų kareivines, 
kurių kieme visuomet galėjai matyti žaliomis uniformomis ap
rengtus kareivius ir pasitempusius karininkus su blizgančiais 
auliniais batais ir pentinais. Karininkai, garsia rėkaudami, 
komandavo būrius; kareiviai marširavo po kareivinių kiemą, 
darydami visokius pratimus, pakeldami ir nuleisdami šautu
vus. Prie kareivinių vartų stovėjo drūžuota būdelė, ties kuria 
žingsniuodavo sargybinis, laikydamas ant peties šautuvą. Pir
myn — atgal, pirmyn — atgal; grįžtant iš miško, kartaisi sar
gybinis tebebūdavo tas pats. Tiktai lyjant jis stovėdavo dry
žuotoje būdelėje.

Sekmadienio rytą gatvėje sutrenkdavo maršą orkestras, 
ir jis pripuolęs prie lango, pamatydavo žygiuojančius karei
vius. Priešakyje žengdavo muzikantai ir karinnikai. Kariai, 
žygiavo traukdami dainą :

Marš, marš, pro Žvėryną,
Palei kalną Gedimino. . .

Motina eidavo šaligatviu, o jis su kitais vaikais žings
niuodavo paskui karių koloną. Kariai sustodavo prie bažny 
čios, nu&iimdavo kepures ir eidavo į vidų. Muzikantai sudė
davo savo dūdas bažnyčios prieangy prie sienos, ir viduje su
gausdavo vargonai. Jis kantriai laukdavo mišių pabaigos, ka
da karįai, išėję iš bažnyčios, paims dūdas ir vėl sugros maršą.

Jis prisiminė, kaip kartą pasiklydo mieste.
Priešais stūksojo tvora,- bet tai buvo ne jo kiemo tvora, 

o kita, lentinė, su plyšiais, pajuodusi nuo lietaus; pro plyšius 
matėsi pakrantė, užversta malkų krūvomis, ir jūra. Jis klai
džiojo po miestą, beviltiškai mėgindamas surasti namus.

Tiltas! Vėl šitas tiltas,-.kuris kartais nusisuka į šoną, at

verdamas klaikią kiaurymę. Kažkur netoliese buvo uostas; 
iš tenai atklysdavo kimus laivų ūkimas, ir vėjas atnešdavo 
dūmų kvapą. Iš pradžių buvo įdomu vaikščioti gatvėmis, dai- 
rantis į nepažįstamų žmonių veidus, į nematytus namus, bet 
kai ėmė temti, miestas iš linksmo ir draugiško pavirto grės
mingu ir pilnu klastos.

Paskui jį apėmė baimė. Kas dabar bus? Visos gatvės 
buvo nepažįstamos; žmonės skubėjo pro šalį, bet niekam jis 
neparūpo.

Jis atsidurdavo toje pačioje vietoje priešais lentinę tvo
rą, už kurios gulėjo malkų krūvos, o dar toliau stovėjo baltos 
metalinės cisternos. Aplinkui buvo seni apgriuvę namai. Gat
ve dainuodami praėjo įgęrę jūrininaki. Jie pasuko į vieną ap
griuvusį namą, ir tenai netrukus pasigirdo juokas ir nesupran
tamos dainos.

Ašaros nenorom tvenkėsi jo akyse. Tamsa sėlino artyn, 
grasino ir baugino. Namuose užsidegė žiburiai; už langų ėmė 
šmėkščioti šešėliai. Jis jautėsi laibai mažas, visų apleistas, o 
miestas buvo toks begalinis ir klaidus. Kelio namo nebuvo. 
Gatvės aklinos. Visur sienos, sienos ir praeivių žingsnių kau
kšėjimas.

Kažkas paėmė jį už rankos.
— Berniuk, ką' tu čia veiki?
Jis pakėlė galvą. Priešais jį stovėjo nepažįstama mergi

na ir jūrininkas su cigarete dantyse.
— Jieškau namų.
— Neverk, — švelFnai tarė mergina. — Mes surasime 

tavo namus. Kur tu gyveni?
— Nežinau. . .
Jūrininkas nusijuokė ir patapšnojo jam per petį.
Namas buvo margas kaip karvė. Gatvėje blausiai degė 

vėjo siūbuojamas žibintas. Nepatenkintas jūrininkas kažką 
sakė merginai, tačiau mergina, papurčiusi galvą, nusitempė jį 
paskui save.

Laiptai buvo tamsūs. Švytėdama žalsvomis akimis, iš 
kertės išnėrė juoda katė ir liuoktelėjo pro kojas. Jūrininkas 
nusikeikė ir spyrė katę. Jie užkuopė į nedidelį kambariuką 
namo palėpėje. Mergina uždegė šviesą, pasodino jį šalia sa
vęs ant sofos ir davė riestainį. Riestainis buvo sienas, labai 
kietas ir labai gardus.

— Koks gražus berniukas, — tarė mergina, žiūrėdama, 
kaip jis valgo riestainį. Ji buvo pablyškus, didelėmis tamsio
mis akimis ir ryškiai padažytomis lūpomis, kurios šypsojosi; 
nuo jos svaigiai dvelkė kvepalais. Jūrininkas ištraukė iš kiše
nės vyno bonką ir pastatė ant stalo, o mergina atnešė iš vir-> 
tuvės dvi stiklines.

Daugiau bus.
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FILMO MENAS
STORY OF JOSEPH AND HIS BRETHREN

Šventasis Raštas, o ypač 
Senasis Testamentas, yra su 
dominęs ne vieną didžiųjų re 
žisierių, įskaitant ir Cecil B. 
De Mille. Keliais atvejais pa 
vykus sukelti publikos susido 
mėjimą, filmų pramonininkai 
paskutiniaisiais metais užtvin 
niškais filmais su masinėmis 
scenomis ir tūkstančiais veikė 
dė ekranus vadinamais milži 
jų. Tokiuose neva istoriniuose 
ar neva bibliniuose filmuose 
nedaug kas tėra bendra su tie 
sa, menu ar religija. Aiškiau 
siu pavyzdžiu galėtų būti, kad 
ir prieš kelerius metus pasiro 
dęs filmas „King of Kings”.

Dabartiniu laikotarpiu italų 
gamybos filmas „Story of Jo 
seph and His Brethren” taip 
pat nepakyla virš labai žemo 
komercinio lygio. Juozapo 
sivienijimas — visa pavaizduo 
pardavimas, jo vargaiiir pasise 
kimas Egipte, visos šeimos su 
ta banaliai ir neįtikinamai.

(LLq.

SUNDAYS AND CYBELE
Filme „Sundys and Cybe 

le” pateikiama idiliška drau 
gystė tarp dvylikametės, tėvų 
apleistos mergaitės ir karo 
aviacijos lakūno.

Pradinėje scenoje pastebi 
me lakūną, apšaudantį Indo 
kinijos gyventojus. Nusileidęs 
visai žemai, jis dar pastebi iš 
gąsdintą mergaitės veidą. Ke 
lėtą momentų vėliau lėktuvas 
sudūžta, ir iš po avarijos išli 
kęs Pierre gydomas karo lau 
ko ligoninėj. Čia jį globoja rū 
pestinga slaugė, kuri vėliau su 
jungia su juo savo gyvenimą 
Paryžiaus apylinkių kaimely 
je. Katastrofoje lakūnas visai 
prarado savo atmintį ir jam 
svaigsta galva, ne tik žvel 
giant į medžių viršūnes, bet 
taip pat ir į ežero vandenį.

Beslankiodamas apie stotį, 
atsitiktinai pastebi tėvą, palie 
kantį savo dukrelę seselių ve 
damoje prieglaudoje. Vėliau 
sužinojęs, kad tėvas nebegrįš, 
nuneša jo paliktą portfelį ir iš 
siveda mergytę pasivaikščioti. 
Jos prašomas sutinka ją išsi 
vesti kiekvieną sekmadienį. 
Tarp jųdviejų užsimezgus dra 
ugystei, abu žaidžia miške, 
laksto paežerėje, krykštauja, 
bet apkalboms linkę kaimelio 
gyventojai dalinasi įtarinėji 
mais. Kalėdų naktį, kai mer 
gyte padovanoja lakūnui dė 
žutėje savo tikrąjį vardą, ši 
idilija tragiškai nutraukiama.

Filmas pastatytas pasinau 
dojant Bernard Eschasseriaux 
romanu „Les Dimanches de 
Ville d’Avray”.

Ypač nuostabūs Henry De 
cae fotografijos vaizdai. Gau 
su ne vien puikių gomtovaiz 
džių, bet taip pat sensacingo 
mis nuotraukomis bandoma 
perteikti sergančio lakūno 
dvasios nuotaikos, pvz. žvir 
gžduotas mūras atsivynioja 
automobilio veidrodyje, sve 
čių veidai iškreipiami, žvel 
giant į juos pro vyno stiklą ir 
t. t.

Mažiesiems šis filmas bus 
nesuprantamas ir nuobodus, 
bet subrendusieji galės pasi 
džiaugti ne vien poezijos sužė 
rėjimu. (LL).

Th? Toronto Telegram

Petunia — keturių mėnesių 
jaunutė skunke — nesudaro 
niekam baimės, nes jau yra 
nustojusi labai aštrų kvapą 
.... duodančių liaukų...........

Toronto Telegram foto.

— Maskva atsisakė finan 
suoti JTO planus, — ji siekia 
pilnatin įvesti veto teisę.

— Montrealio miesto me 
ras J. Drapeau pareiškė susirū 
pinimą, kad teroristai savo ne 
atsakingais veiksimais gali su 
trukdyti pasaulinės parodos 
ruošimą ir tada ją tektų kelti 
į Toronto, kuo būtų pakenkta 
Montrealiui.

I M. MAČIUKAS
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ X

| SIUVĖJAS j
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS | 

| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
L Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.$
V Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. $
r 79 ir 81 St. Zotique St. E. $
Į: Tel. CR 7-0051. MONTREAL. į
X z ?

1
 Baltics Investment Corp.

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

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

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

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

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

BALTIC WOODWORK CO.
Daromo* įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

MOKT|REAL
BANKO "LITAS" REIKALAI

TRUMPALAIKĖS
„Lito” narių tarpe yra įsiga 

Įėjusi nuomonė, kad tik ilgiau 
santaupose laikomus pinigus 
apsimoka dėti į „Litą“. Savi 
ninkas pardavęs nuosavybę, 
kelioliką tūkstančių dolerių 
nuneša į banką, kadangi tuoj 
pat numato pirkti kitą namą. 
Tas „tuoj pat” kartais užtrun 
ka savaites ar net mėnesius. 
Šitoks trumpalaikis pinigų įdė 
jimas „Litui“ ir kitiems ban 
kams yra kaip dovana, nes už 
juos nereikia mokėti divided 
du, o tuo tarpu bendroje apy 
vartoje jie yra beveik tiek pat 
vertingi, kaip ilgalaikės san 
taupos.

Gal kai kas vis dar bijo, 
kad didesnės sumos prireikus, 
Litas jos neišmokės?

Pakartotinai pabrėžiama, 
kad niekad nėra buvę atsitiki 
mo, kad nario, reikalaujamą 
santaupų suma nebūtų buvusi 
išmokėta tą pat dieną, kai ji 
buvo pareikalauta, nežiūrint 
ar tai būtų buvę keli ar kelio 
lika tūkstančių dolerių. . .

Litas laiko pakankamai pi 
nigų atsargoje, kad galėtų iš 
karto apmokėti kad ir kelis

SANTAUPOS
stambiausius savo indėlinin 
ninkus. Tiesa, Litas negali pa 

tenkinti visų norinčių gauti pa 
skolas, tačiau tatai galioja ir 
kitiems bankams.

Įvedus čekių sistemą, nebėra 
jokio pagrindo, traktuoti „Li 
tą” kitaip negu kitus bankus 
ar tai dėl ilgalaikių ar trumpa 
laikių santaupų. P. R.

IŠVYKO KARINIŲ z 
MOKSLŲ

Studentai — Eimutis Teku 
tis ir P. Navikėnas išvyko va 
saros laikui karinių mokslų, 
pirmasis į Camp Borden, ne 
toli Toronto, o antrasis į Van 
couverį, į inžinerijos dalinį.

• Inž. Br. Narbutas jau ke 
lios savaitės kai gydosi ligoni 
nėję. Jam, po auto katasrtro 
fos, padarytos jau trys opera 
cijos, bet numatomos dar ke 
lios.
9 Išvyko į Albertos provinci 
ją p. Kalvaitienė su dukteri 
mi, kur praėjusį šeštadienį vy 
ko pp. Preikšų dukters vestu 
vės. P. P- Kalvaitienė viešėjo 
pas savo seserį, p. Preikšienę.

IŠ MARQUETTE PARKO MOKSLEIVIŲ 
ANSAMBLIO

Čikaga yra garsi savo kont 
rastais amerikiečių ir lietuvių 
tarpe. Šalia modernių techni 
nių naujenybių čia stypso afri 
kinės džiunglės, o kas braukia 
pro lenktyniavusių lietuvių su 
Atlanto uraganais paminklą 
Lietuvių aikštėje, Čikagoje, 
tas negali atsistebėti, kodėl jis 
toks kuklus, palyginus su jų 
žygio didumu. Juk šalia puoš 
niai geltonuoja Marijos aukšt. 
mokykla, dangun savo bokš 
tais remiasi lietuvių parapijos 
bažnyčia ir praeivio akį trau 
kia šv. Kryžiaus ligoninė! Sa 
kerne, Lietuvių aikštė? Kas 
jos vardą šiandien teatsime 
na? Iš kitos pusės, kas nežino 
69-tosios gatvės tarp Washte 
naw ir Western Ave., kur, pa 
sak vieno argentiniečio lietu 
vio, negausi sriubos, lietuviš

kai nemokėdamas, ir kur van 
duo tevartojamas tik boka 
lams plauti.

Didžių pastatų tarpe, šalia 
bažnyčios, kiek į šiaurę nuo 
automobiliams pastatyti aikš 
tės, kukliai tarp medžių glau 
džiasi nuo 1929 m. kun. A. 
Baltučio įsteigta lietuvių para 
pine mokykla. Šiandien čia sa 
vo saulėlydį sutinka senukas 
prel. J. Paškauskas, savo lai 
ku lietuvių kalbą dėstęs lietu 
viams Valparaiso universitete 
bei savo amžiaus pajėgume 
energingai gynęs lietuvių tei 
sės. Ir šiandien mokykloje ga 
lioja šio garbingo lietuvio ve 
terano dvasininko žodis, kad 
lietuviukui mokiniui mokyklo 
je turi atsirasti vietos. Jei jos 
trūksta suole, pristatoma kė 
dė, o tada jieškoma ir naujo

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 i 
t̂ Kaufman’s Woollens&Textilesį
$ 3997 St. Lawrence BIw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. g
X Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems $
$ garantuotai skubiausiai ir X
| urmo kainomis |
& (30—40% žemiau rinkos kainų) X
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir S 
$ moteriškiems kostiumams ir suknelėms. \
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių, $

Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.I . PRIIMAME UŽSAKYMUS. g
X vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. $ 
g CH. KAUFMANAS |
X Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune $ 
$ vedėjas, kalbi)? laisvai lietuviškai. &

linwwRwwmwtwmiwwmtwiWimuRnnumi

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

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.

SUDBURY, ONTARIO
IŠVYKŲ Į GRAŽIĄ GAM TĄ SEZONAS JAU 

PRASIDĖJO
Petras ir Povilas Juteliai sa 

vo gražų vasarnamį, esantį 
prie „French River” vandenų 
vasarvietėje pertvarkė, pagrą 
žino ir atremontavo. Tai vie 
na, iš labai gražių ir geriausių 
vietų visuomeniniams susibūri 
mams, k. a. gegužinėms, van 
dens sportui ir kt. Teko girdė 
ti, kad ten pat naujai įsikūrusi 
„Medžiotojų ir žvejų“ organi 
zacija greit pradės gegužinių 
sezoną.

J. E. VYSK. BRIZGYS,
birželio 13 d. lankys Sudburio 
lietuvių koloniją. Ruošiamasi 
jo sutikimui. Būtų tikrai gra 
žu, kad kuo daugiau lietuvių 
jo sutikime bei priėmimo pro 
gramoje dalyvautų. Sutikimą 
ir jo priėmimą organizuoja 
Lietuvių bažnytinis komitetas.

SUDBURIO „PARAMOS” 
skyriaus, visuotinis sus’rinki 
mas įvyko Christ the King

bažnyčios salėje, tuoj po lietu 
viškų pamaldų, dalyvaujant 
Toronto „Parama“ centro ats 
tovams: Strazdui, Adomai 
čiui, Preikšaičiui. Susirinkimą 
atstovavo 35 „Paramos“ ban 
kelio nariai. Išrinkta kredito 
komisija: Br. Dūda, St. Kri 
viekas, Antanas Strak'uskas. 
Nustatytos bankelio darbo va 
landos — pirmad. ir antradie 
niais nuo 10—12 vai. iš ryto 
ir nuo 5—7 vakare, kitais at 
vėjais pagal susitarimą su ban 
kelio vedėja Marija Venskevi 
čiene. „Paramos“ Sudburio 
skyriaus adresas: 94 Douglas 
W., telef. 673-5315.
• Antanui Lauciui, gegužės 
mėn. 25 d, Kriaučeliūno VIa 
do namuose, buvo suruoštas iš 
kilmingas priešvestuvinis pa 
gerbimas - shower. Dalyvavo 
per 30 asmenų, jo draugų. Va 
karas praleistas sveikinimais, 
vaišėmis, kultūringoje ir links 
moję nuotaikoje.

suolo! Ačiū Dievui, mokyklai 
vadovauja protinga seselė M. 
Geraldina. Prel. Paškausko 
globa, Seselės Geraldinos mo 
raline parama, tėvų k-teto pa 
stangomis ir rūpesčiu čia vei 
kia vadinamasis Marquette 
parko lit. mokyklos mokslei 
vių tautinis ansamblis.. Tai jau 
nas daigas, sakytum, pavėluo 
tai išdygęs šioje lietuvių tirš 
čiausiai apgyventoje vietovė 
je. Bet kągi, Čikaga kontras 
tinga! Jei pirmoje Tautinių šo 
kių šventėje 1957 m. buvo dar 
gausūs kitų lietuvių parapijų 
moksleivių būriai, tai šiemet 
neabejotinai vyraus tik Marqu 
ette parkas.

Ansamblis įsteigtas 1957 
m., L. B. Marquette parko 
apylinkei pirmininkaujant S. 
Endrijonienei Ansamblio sėk 
mingais mokytojais buvo ar te 
bėra: muz. A. Linas, L. Braž 
dienė, muz. Mačiulis, muz. A. 
Skridulis, muz. F. Strolia, B. 
Vindašienė, R. Dapkuvienė ir 
A. Martienė. Ansamblis įsteig 
tas su 8 mokiniais, šiandien pa 
tikrinime atsilieia 200. An 
samtelio augimo metais tėvų 
komitetams vadovavo: S. En 
drijonienė, Paskočimas, K. Če 
rnius, J. Krutulienė, J. Butvi 
la, A. Lauraitis ir dabar K. 
Barzdukas, o jiems talkininką 
vo gausus būrys bendradar 
bių. Ansamblio veikla impo 
zantiška: nuo 1957 iki 1963 
m. blandžio mėn. buvo 36 vie 
ši pasirodymai. Ansamblis švy 
tėjo televizijos prožektoriuo 
se, puošė Čikagos visų didžių 
jų laikraščių puslapius, išdi 
džiai priėmė plojimus varžybų 
rolėje, sutiko JAV prezidentą

?>^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x< 
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|DRAUDIMAI| 
I, Vacys Žižys t 
§ Įstaigos VI 2-1427. 1
§ Namų 366 - 9094 &

aerodrome, bylon segė daugy 
bę padėkos laiškų ir 1.1, ir t.t. 
Visą tai laimėta pelnytai, nes 
savo repertuare turi 20 žaidi 
mų, 25 šokius ir nuo 1960 iki 
1963 m. balandžio 1 d. šoko 
132 šokius. Gal atsirastų kon 
kūrentų? Ansamblis nemoka 
mai naudojasi nuo 1958 m. pa 
rapijos sale prel. J. Paškausko 
dėka, dažnai aplankomas pa 
ties prelato, seselės Geraldi 
nos ir kitų mokytojų pasirody 
mų metu.

Nuo 1960 m. ansamblis tė 
vų komiteto nutarimu laiko 
mas lituanistnės mokyklos da 
limi (vedėjas kan. V. Zakara 
uskas nuo 1950 m.). Šis gy 
vastingas lietuvių vaikų ansam 
blis vadovaujamas B. Vin 
dašienės, R.Dapkuvienės ir ve 
dėjos A. Martienės, dalyvaus 
Antroje JAV ir Kanados Lie 
tuvių Taut, šokių šventėje. 
Ansamblio neabejotini varik 
liai buvo tautinių šokių moky 
tojos: pirmiau L. Braždienė, 
o dabar A. Martienė. Su pask 
utiniosios vardu ansamblis Ta 
utinių Šokių Šventėje atsidurs 
dėmesio centre 1963 m. liepos 
7 d. Čikagos amfiteatre, nes A 
Martienė šventės programos 
vadovo, L. Sagio, pavedimu 
vadovaus visai jaunųjų šven 
tės metu numatytai programai 
Kad jaunųjų programa yra 
gerose rankose , matyti iš šių 
A. Martienės žodžių:

„Be pačių esminių lituanisti 
nių žinių, kurias teikia visos lie 
tuviu mokyklos, ypatingo dė 
mesio nusipelno muzika, šo 
kiai ir tautodailė. Jei dainos 
gramose teises, tai taut, šokiai 
tik prikergiami prie mokomų 
bent dalinai turi pilietines pro 
jų dalykų, o tautodailė net ir 
tos privelegijos neturi. O ta 
čiau kiekvienas šių dalykų tu 
ri nepaprastą įtaką mūsų jau 
nimui pažinti ir pamilti Lietu 
va, nes jie atkuria vaizduotėje 
ir sužadina jausmuose tautai 
priklausomumo mistinę aplin 
ką. Šių dalykų mokymas ne 
kas ir paviršutinis, o turi būti 
gali būti pripuolamas, mėgėjiš 
sistemingas ir nuoseklus, pra

Nukelta į 6-tą psl.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

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

117 — 6th Avenue, Lachine. į
tnmmuammsmmammmmummsnmnmtattmanmnmmnamaa:'

g 

s BELLAZZI - LAM Y. INC | 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle X

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. * 
$ Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieri*. <
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SAULT ST. MARIE, ONTARIO
TARPTAUTINIO TILTO
Gegužės mėn. 24 d. mūsų 

mieste ir Sault - Ste. Marie, 
Mich. — dvynukuose mieatuo 
se — buvo iškilmingai atšvęs 
tas tarptautinio tilto atidary 
mas. Tiltas, kaštavęs 20 mil. 
dol. ir jau užbaigtas praėjusių 
metų rudenį, jungia per St. 
Mary upę ,, dvynukus mies 
tus“, esančius vieną, mūsų 
Kanados pusėje, o antrą J. A. 
Valstybių pusėje. Atidarymo 
iškilmėse dalyvavo Ontario 
ministerisi pirmininkas John 
Robarts, Michigano guberna 
torius George Romney, India 
nos gubernatorius Mathew E. 
Welsh ir daug kitų aukštų sve 
čių iš J. A. Valstybių ir Kana 
dos.

Iškilmės prasidėjo mūsų 
mieste labai dideliu bei įspū 
dingu paradu, kuriame daly 
vavo net 21 orkestras, keletas 
vietinių bei amerikiečių kari 
nių dalinių, kelios grožio ka 
ralienės, sprausminiai lėktuvai 
ir įvairios organizacijos bei 
įmonės.

Aukštieji svečiai parade bu 
vo vežami aštuoniuose baltuo 
se naujitėliuose ,,Buick“, ati 
dengtuose automobiliuose. Pa 
radę dalyvavo ir vietos ukrai 
niečių katalikų grupelė sunkve 
žirnio platformoje šokdami ka 
zokėlį. Kiti įspūdingesni para 
do bruožai tai buvo raiteliai, 
klaunai, gražūs nauji automo 
biliai ir gražios merginos. Para 
dą stebėjusieji galėjo pamaty 
ti dvi gražuoles, važiavusias 
atidengtame automobilyje ir 
stebinčias save automobilyje 
vežamame televizijos aparate. 
Visoms miesto mokykloms ši 
diena buvo šventė.

Po parado buvo iškilmin 
gas svečių priėmimas - prieš 
piečiai — miesto kareivinėse, 
o po to pačios tilto atidarymo 
iškilmės. Tilto kaspino nukirpi 
mą įvykdė Ontario min. pirmi 
ninkas ir Mičigano gubernato 
rius, kurie šį tarptautinį tiltą 
savo kalbose pavadino ,,drau 
gystės ir brolybės“ tiltu tarp 
Kanados ir J. A. Valstybių. 
Po tilto oficialaus atidarymo 
buvo vėl paraduojama Sault 
Ste. Marie, Mich, ir pietūs 
Kincheloe aviacijos karininkų 
klube.

Naujas tiltas, veikiąs jau 
nuo praėjusio rudens, sujungs 
skersai visą Kanadą einantį 
plentą (Trans Canada High

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 atveįu apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

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

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia ii redaguoja: J- Lazauskas.
Eina dešimti metai.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

ATIDARYMO IŠKILMĖS
way) su kitu svarbiu J. A. V- 
bių pusėje esančiu plentu (Fre 
eway No. 75), kuriuo iš mūsų 
miesto bus galima pasiekti 
Floridą už 1500 mylių.

Tikimasi, kad naujas tiltas 
dar padidinsiąs amerikiečių 
turistų skaičių, kuriems dabar 
nereiks ilgas valandas laukti 
prie kelto - laivo vykstant iš 
J. A. Valstybių į Kanadą arba 
atgal.

Priešpaskutiniame (nr. 21) 
,,N. Liet.“ n-ryje buvo patai 
pinta šio naujai atidaryto til 
to nuotrauka, tačiau su Kana 
dos ir JAV pareigūnais, kurie 
atidarė susisiekimą tiltu pernai 
rudenį.

LIETUVIŠKOS 
NAUJIENOS

Birželio 12 d. mūsų koloni 
joje lankysis J. E. vysk. V. 
Brizgys. Šio reto ir garbingo 
svečio priėmimo reikalu bus 
šaukiamas susirinkimas.

Korespondentas.
VAŽINĖJA PIRŠLIAI
Lietuvoje, seni žmonės sa. 

kydavo, kad atėjus pavasariui 
ir skiedros viena apie kitą su 
kasi, taigi ir pas mus važinėja 
piršliai jieškodami nuotakų. Ti 
kimasi, kad kas nors iš to išeis 
ir galėsime pusbačius paplėšti.

GERIAU I PRIVAČIUS 
REIKALUS NESIKIŠTI
Gegužės mėn. 23 d. „Tėviš 

kės Žiburiuose“ ir ..Nepriklau 
somos Lietuvos“ Nr. 21 korės 
pondentas vanoja mūsų tau tie 
čius, kurie dalyvauja „stock 
market” ir nori duoti patari 
mus, kokius „Šerus” pirkti. 
Kaip man yra žinoma, tai, pir 
mas dalykas, kas neturi pini 
gų, tas tame žaidime negali 
dalyvauti, o jei kas sugeba tu 
rėti nuosavus namus, ar kelis, 
turėti mašinas ir dar pinigų 
„stock market“ žaisti, tai jau 
turi būti ne toks jau neapdai 
rus. Bendrai patartina į kitų 
žmonių privačius reikalus nesi 
kišti, ypač jų neužgaulioti, 
kaip tas padaryta „Tėviškės 
Žiburiuose“ straipsnelyje. 
Ypač kad tai yra pavyzdin 
giausi tautiečiai.

Siūlyčiau korespondentui 
tokių bendruomenę kiršinan 
čių straipsnių ateityje nerašinė 
ti, nes tas nieko gero niekam 
neatneš. Patarčiau bet kokius

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

LIETUVIŲ 
trejų metų laike palaidota sep 
tyniasdešimt aštuoni lietuviai, 
daugumoje iš Toronto liet, ko 
lonijos, o taip pat iš kitų Ka 
nados vietovių. Kapinėse su 
skubta pastatyti gražių antka 
pių, kurių projektai daugumo 
je paruošti lietuvių dailininkų. 
Šį pavasarį kapinės praturtin 
to& pasodinant didesnių mede 
lių: pušų, eglių, japoniškų vyš 
nių, beržų, šermukšnių ir topo 
lių. Apie didįjį kryžių, kapinių 
centre, vadovaujant dail. No 
rai Kulpavičienei, pasodinta 
dekoratyvinių medeliu ir gė 
lių.

SUKANKA 10 METŲ 
nuo tėvų pranciškonų Prisikėli 
mo parapijos įsteigimo Toron 
te. Negalima nepasidžiaugti 
nuveiktais pranciškonų dar 
bais. Visų pirma finansiškai 
parapija gražiai tvarkosi. Iš 
skolų, kurių buvo virš 400,000 
dol. beliko 40,000-50,000 dol.

Parapijos pajamų šaltinį su 
daro tikinčiųjų aukos, sumani 
salės nuoma ir kortų lošimas- 
bingo. Kad išvengus kitų ban 
kelių patarnavimo įsteigta sa 
vo parapijinis kredito koope 
ratyvas, į kurį per spaudą ir 
bažnyžią raginant tikintieji ne 

tarpusavio nesusipratimus iš 
spręsti demokratiškai, arba 
tarpusavyje, draugiškai.

Užbaigdamas siūlyčiau pa 
siduoti visiems rankas, užmirš 
ti kas buvo negera. Eikime vi
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LIETUVIAI VEIKIA VIS . .
Atkelta iš 3 puslapio.

@ Z. Maiga, turėjęs Caracas 
persikėlęs į Maracaibo dirbo 
savo specialybėje ir vė 
liau atidarė savo- nuosavą dirb 
tuvę, kurioje atlieka įvairioms 
baldų firmoms užsakymus.

J. Amerikos V.
II TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS RENGĖJAI 
DETROITE

JAV ir Kanados 2-jai Tau 
tinių Šokių šventei besiruo 
šiant, jos vadovai pastaruoju 
laiku suskato suvienodinti vi 
sų t. šokių grupių judesius ir 
galutinai nustatyti jau seniai 
užplanuotą repertuarą. Tuo 
tikslu pirmas suvažiavimas įvy 
ko gegužės 25 d. Detroite. 
Čia dalyvavo pats šventės ren 
gimo vykd. k-to p-kas Br. Nai 
nys, judėsiu derintojas Br. Ša 
tas (Bruno Shotas, JAV gi 
męs tautietis), programos va 
dovas Liudas Sagys, muziki 
nės programos vadovas Jonas 
Zdanius - Zdanevičius ir 6 t. 
šokių grupių atstovai: Nijolė 
Stanaitytė iš Hamiltono 
(„Gyvataras“) Janina Puo 
ta Žilionytė su Andrium Šem 
džiūnienė iš Grand Rapids, St. 
Ilgūnas iš Rochesterio, Viole 
ta Žilionytė su andrium Šem 
bergu iš Cleveland© ir Galina 
Gobienė — detroitiškė, „Šilai 
nės“ vadovė.

Br. Nainys, spaudai papasa 
kojo, kad tokie suvažiavimai 
per sekančius tris savaitgalius 
dar yra rengiami New Yorke, 
Los Angėlės’e ir Čikagoje, 
kaip šventės dalyviai esą užsi 
registravę 28 grupės paaugu 
šio jaunimo, su apie 700 šoke

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 
tis. Taigi, bernužėliai — pirš 
kitės gražiai mergužėliai, nes 

ji nenori likti senmerge.
Laiškus rašyti: Klevelandie 

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

KAPINĖSE
ša savo santaupas. Nepamirš 
tam ir kultūriniai bei sporti 
niai reikalai. Parapija turi eilę 
organizacijų, kurios gražiai 
veikia.

Parapijinis sporto klubas 
„Aušra“ yra pasiekęs didelių 
laimėjimų. Trūkstant pajėgių 
sportininkų parapijiečių tarpe 
dažnai Į komandas yra priima 
mi lietuviai, o kad pasiekus 
laimėjimų lietuviškose žaidyn 
ėse, žaidėjai yra verbuojami 
net iš J.A. V. Tuo šia klubas 
žinomas net J. A. V. sportuoja 
nčiam lietuviškam jaunimui.

Šalia dabar turimų patalpų 
numatoma pristatyti naujas 
raštines, eilę kambarių, naują 
nedidelę salę ir 1.1. Gaila, kad 
bažnyčios st-ba vis atidedama 
vėlesniam laikui. Galbūt todėl 
parapijiečių skaičius smunka.

1960 m. parapijai laisvu ap 
sisprendimu priklausė 1320 šei 
mų, o 1963 m. 1266. Nors pa 
rapijos jaunimo kaikuriose vie 
tose (pav. „Aušros“ klube) 
vyrauja anglų kalba,tačiau Pri 
sikėlimo parapija tikisi išlikti 
lietuviška ir ateityje atlikti jai 
uždėtą Dievo ir tėvynės parei

si į bendrą darbą, domėkimės 
visais mūsų kolonijos lietuviš 
kais reikalais ir spręskime juos 
gera valia ir pozityviai.

Tik vienyįbėje yra galybė.
V. S.

jų ir 10 grupių lituanistinių m- 
lų jaunimo bei ansamblių daly 
vių, su 400 žmonių. Amfiteat 
re, kuriame galima sutalpinti 
apie 8500 žiūrovų, nebūsią lei 
džiama šokti mažiau, kaip 60 
Šokėjų, o kai kuriuos šokius at 
liksią keli šimtai iš karto. Šve 
ntė įvyksta Čikagoje liepos 
7 dieną.

Naujoji respublikonų žvai 
gždė (ir viena iš pačių švie 
šiaušių!), Michigano guberna 
torius George Romney, birže 
lio 15 d. pasakys kalbą Detroi 
to pabaltiečių rengiamame 
Baisiojo birželio minėjime. Ne 
vien Romney bus daugelio mi 
nėjimo dalyvių susidomėjimo 
priežastim. Šiemet minėjimas 
yra pagrindinai reformuotas, 
jį perkeliant, pirmiausia, iš sek 
madienio į šeštadienį, iš Tarp 
tautinio Instituto į pasakiškai 
gražius ir modernius Wayne 
State un-to McGregor Memo 
rial rūmus ir į meninę progra 
mą įvendant simfoninį orkest 
rą.

Urugvajus
PIETŲ AMERIKOS LIETU 

VIŲ KONGRESAS
NUTARĖ:

Remdamiesi Žmogaus Tei 
siu Deklaracijos Charta, Pietų

Kamerinės muzikos kvartetas ruošiasi vasaros sezonui.
Bus girdimas per CBC radio penktadieniais.

NIAGAROS PUSIASALIS

Birželio mėn. 8 d. prie Niagaros krioklio

KANADOS IR AMERIKOS SLA KUOPŲ

Pasimatymo s- 
-š ventė

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.

Amerikos Lietuviai primygti 
nai reikalauja lietuvių tautai 
laisvės ir Lietuvos — suvere 
ninės valstybės atstatymo de 
mokratiniais principais.

Kongresas kreipiasi į Pašau 
lio Lietuvių B-nę, kaipo pašau 
lio lietuvių atstovaujantį veiks 
nį, siūlydamas įtraukti į jos 
veiklą lietuviškas mases ir vi 
sas organizacijas bendrai soli 
dariai kovai už tautos laisvę ir 
lietuvybės išlaikymą bei tauti 
nės kultūros ugdymą.

Lietuvybės išlaikymui išeivi 
joje lietuviškose šeimose pa 
grindinė sąlyga — vartoti sa 
vo gimtąją kalbą, kurią pavel 
dėjome iš savo tėvų. Kad pri 
augančioji karta pamiltų savo 
tėvų kraštą, papročius ir lietu 
vių kalbą, yra pagrindinės šios 
sąlygos:

1) Kad tėvai išeivijoje pa 
naudotų visą savo meilę ir au 
toritetą įsąmoninant savo vai 
kams Tėvynės meilę, palai 
kant lietuviškus papročius bei 
nušviečiant jiems didingą ir 
garbingą lietuvių tautos praei 
tį.

2) Kiekvieno lietuvio ir lie 
tuvės pareiga įsąmoninti jauni 
mą, kad per prigimtį įgyta lie 
tuvybė būtų išlaikoma ir per 
duodama būsimoms kartoms.

3) Organizacijos privalo 
steigti mokyklas, vaikų darže 
liūs, kursus, katechizaciją viso 
se vietose kur tik galėtų būti 
sutelkti atatinkami mokinių 
skaičiai.

4) Organizuoti jaunimą į 
specifines jaunimo organizaci 
jas ir įtraukti jį į bendrą orga 
nizacinę veiklą teikiant jiems 
visokeriopą paramą.

5) Parūpint jaunimui jų pa 
geidaujamą lietuvišką spaudą 
ir paskatinti juos dalyvauti jo 
je savo kūriniais skiriant jiems 
premijas už geriausius raši 
nius,

6) Steigti ir palaikyti jau

MARKET PARC...
Atkelta iš 4-ro psl. 

dedant vaikų darželiu ir bai 
giant paskutiniąją gimnazijos 
klase. Mūsų visuomenės ir 
švietimo tarnybų šitai lyg ir už 
miršta“.

Iš tikrųjų, atrodo, kad kul 
tūrinės vertybės nulemia lab 
jau, nei kas kita, tautai pri 
klausomybės jausmą. Šio efek 
to siekiant, pagalba, darbas ir 
nuoširdumas yra daug vertin 
gesni, negu pašaipi kritika, 
ambicija ir gandai. Reikėtų su 
tikti, kad šia prasme ir artėjan 
ti Tautinių šokių Šventė bus 
prasmingas pastangų sukaupi 
mas, jei ji sužadins jaunose 
širdyse lietuviuku būti išdidų 
mo jausmą. Todėl nukreipkite 
savo žvilgsnius ir prožektorių 
šviesos sriautus pirmiausia į 
jaunuosius Tautinių šokių šv 
entės dalyvius!

J. Grabauskas.

esamus tautinius dainų, šokių 
ir meno ansamblius.

7) Jaunimo tarpusavio susi 
tarimui organizuoti iškilas, stu 
dijų dienas ir sporto šventes.

Lietuvių tauta amžiais kovo 
jo dėl savo laisvės ir bočių že 
mės. 1863 metų kruvinas vals 
tiečių sukilimas pareikalavo 
daug aukų ir buvo dalinai lai 
mėtas. Jo pasėkoje buvo pa 
naikinta baudžiava. Šiais me 
tais sueina šimtas metų nuo tų 
reikšmingų įvykių. Ir mes siū 
lome, kad šie metai visoj lie 
tuvių išeivijoj būtų minimi, 
kaip pavyzdys lietuvių tautos 
vienybės ir pasiaukojimo ko 
voje už Lietuvos išlaisvinimą 
iš raudonosios Maskolių ver 
gijos. „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi“!

Nutarta, kad sekantį Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
suruoštų Brazilijos lietuviškos 
organizacijos 1965 m. San 
Paulo mieste. Dėl tikslios da 
tos susitarti su Urugvajaus ir 
Argentinos lietuvių bendiuo 
menėmis.
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HAMILTONE

ST. CATHARINES, ONTARIO
LIETUVIAI PASIŽYMI DARBE

Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės ruošiamas vaikų 
Kongresas įvyks Hamiltone, 
birželio mėn. 15 dieną šešta 
dienį sekančia tvarka:

1. Šv. mišios įvyks šv. Pat 
riko bažnyčioje 12 vai., kurias 
atlaikys Jo Eksc. vyskupas 
Brizgys.

2. Vaikams pietūs ir meni 
nė programa Cathedral Girls 
High School.

3. Šv. Patriko bažnyčia yra 
tarp King ir Main prie skersi 
nės Victoria Str., į rytus pora 
blokų prie Loblaws yra mer 
gaičių gimnazija.

4. Parapijų ir vietovių kle 
bonai prašomi pranešti daly 
vaujnacių skaičių šiuo adresu: 
Kun. J. Tadarauskas, 58 Dun 
durn Str. N. Hamilton Ont., 
telef. JA 2-5272.

Nuoširdžiai kviečiame iš vi 
sų parapijų ir kolonijų daly 
vauti labai skaitlingai.

Kanados Kunigų Vienybės 
pirmininkas.

Kun. J. Tadarauskas.
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGA
Hamiltono lietuvių Vysk. Va 
lančiaus Šeštadieninės pradž. 
mokyklos mokiniams įvyks šį 
šeštadienį, birželio 8 d. šia tva 
rka:

1) 10 vai. iškilmingos pa 
maldos Aušros Vartų parapi 
jos bažnyčioje.

2) Po pamaldų ten pat pa 
rapijos salėje užbaigimo ak 
tas, pažymėjimų, dovanų išda 
vimas ir mokiniams vaišės.

3) Visi mokiniai dalyvauja 
organizuotai, todėl susirenka 
15 min. anksčiau prieš pamal 
das susitvarkymui.

Maloniai kviečiami tėveliai 
ir svečiai užbaigime dalyvauti.

J. Mikšys,
Mokyklos vedėjas

SMULKI KRONIKA;
— Gegužės 26 d., su gra 

žiausiu pasisekimu, kaip ir kie 
kvienais metais, Hamiltone 
praėjo Marian Day. Miesto 
stadionas užpildytas 23,000 
žiūrovų stebėjo dienos iškil 
mes. Nepaprastai gražiai pasi 
rodė kat. mergaičių gimnazijų 
gyvasis rožančius. Visa iškil 
mių programa buvo transliuo 
jama per vietos T. V. Vakare, 
Royal Con. Hotel didžioji sa 
lė užsipildė kviestinių svečių 
vakarienei. Vakarienės maldą 
kalbėjo Hamiltono vysk. J. F. 
Ryan, D. D., J. C. D. Toliau 
sekė vakarienė ir kalbėtojų da 
lis, užsitęsusi iki 9 Vai. Meni 
nėję dalyje, dalyvavo 10 kat. 
parapijų: kroatai, prancūzai, 
vokiečiai, vengrai, italai, lie 
tuviai, lenkai, portugalai, slo 
vakai ir ukrainiečiai. Pagr. mi 
nėjimo tikslas — slovakų šve

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

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

EUROPOJE 93 TREMTI
NIŲ STOVYKLOS

Barakuose Europoj dar gy 
vena 5,430 tremtinių. Jungti 
nės Tautos per 8 pastaruosius 
metus išleido 90 mil. dolerių 
Europos tremtinių įkurdini 

ntųjų Kirilo ir Metodijaus 
1100 metų sukaktis. Už A. V. 
parapiją, dalyvavo AV par. 
mišrus ir vaikų chorai, vad. so 
listo V. Verikaičio, akomp. 
pianiste D. Skrinskaitei. Taut, 
šokių grupė „Gyvataras“ vad. 
p. G. Breichmanienei ir akor. 
p. A. Ulbinui. Vysk. M. Va 
lančiaus šešt. mokykla, vad. 
mokyt, p. Mikšienės. Lietuvių 
svečių ir progr. dalyvių sąskai 
tą, po 5 dol. gimn., aukojo A. 
Vartų par. kleb. prel. dr. J. 
Tadarauskas.

— Geg. 26 d., Tumaitis ir 
p. Gutauskienė su savo grupė 
mis svečiavosi pas St. Cathari 
ne, Ont. skautus, atstovauda 
mi Hamiltono tuntus. Sveikin 
tinas bendradarbiavimas, pa 
tartinag ir ateityje.

— J. Mačiuko ,,Nida“ ple 
žas prie Erie ežero, jau atida 
rytas vasaros sezonui. Randa 
si hamiltoniškiams žinomoj 
vietoj; apie pusę mylios prieš 
Aselskio ųkį. Švarus pakraš 
tys su smėliu, naujos persiren 
gimui ir kt. patalpos, valgy 
mui stalai. Didelis mašinų pa 
statymui sklypas. Pasinaudoki 
me

— Didžiojo Hamiltono plie 
no fabriko ,,Stelco“, Cold 
Mill departmentas, geg. 28 d. 
iškrėtė staigmeną išeidamas į 
streiką. Ginčas iškilo dėl nau 
jai statomos ,,4 Stand“ maši 
nos, aprūpinimo darbininkais. 
2 vai. pp. šaukiamas departa 
mento darbininkų mitingas 
tuo reikalu. Unija kaltina fab 
riko vadovybę, nesilaikymu 
sutarties įstatų. Rašant, toli 
mesnės pasekmės dar nežino 
mos.

— Šaltas pavasaris užsitęsė 
iki gegužės pabaigos ir namų 
apšildymo įrengimai tebečiul 
pia savininkų doleriukus. Tei 
singas posakis: ,,pas mus tik 
10 mėn. žiema, o paskui vis 
kas vasara ir vasara“.

— Jaunimo taut, ir kultūr.. 
centrui, lietuvių skautų s-gos 
stovyklavietės įrengimui gau 
tas nuoširdus materialinis pri 
tarimas iš mūsų dvasios vado 
prel. dr. J. Tadarausko. Paža 
dėta ir materialinė parama. 
Nepaslaptis, kad prel. dr. J. 
Tadarauskas, vadovaudamas 
eilę metų A V parapijai, nepa 
prastai daug gero yra įdėjęs 
mūsų kolonijos tautiniam bei 
meniniam darbe. Su pagarba 
primename, kad Jis yra: skau 
tų, ateitininkų, L. Kat. Mote 
rų, meninių grupių, bei visokių 
šalpų globėjas bei rėmėjas. Pa 
garb a ir padėka prel. dr. J. 
Tadarauskui. V. P.
• Vysk. V. Brizgys į Kanadą 
atvyksta birželio 15 — 16 die 
nomis, dalyvauja lietuvių vai 
kų kongrese Hamiltone, o sek 
madienį — abiejose liet, para 
pijose teiks Sutvirtinimo sakra 
mentą.

mui ar emigracijai.

1963 m. JT vėl paskyrė 32, 
4 mil. dol. tremtiniams (24,7 
mil. iš JAV). Deja, iš tų su 
mų beveik nieko neteks lietu 
viams tremtiniams, nes mano 
ma, kad juos privalo aprūpin 
ti v ietos (V. Vokietijos) vai 
džia.

Lietuviai tremtiniai esą V. 
Vokietijoj, kreipiasi betarpiai 
į Balfą ir jiems sušelpti sausio 
-vasario mėnesiais šiais me 
tais Balfas išleido 6,876 dol. 
(įskaitant ir Vasario 16 gim 
naziją). Pinigai buvo gauti 
tik iš geraširdžių aukotojų - 
- lietuvių.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Partija Nr. 6, 
lošta 1963 m. Beverwijk’o 

turnyre

Siciliška
Baltieji: Parma.

Juodieji: Van den Berg
1 e4 c5
2 Žf3 d6
3 d4 cd
4 Ž:d4 Žf6
5 Žc3 e6
6 f4 Re7

7 Rd3 0—0
8 0—0 a6

Jei 8. . . Vb6 9 Re3 V:b2?
10 Ždb5 ir juodieji stovėtų pra 

loštinoje padėtyje, nes jie nega 
lėtų apsiginti nuo dviejų svar 
bių grąsinimų: Bbl ir Žc7.

9 Khl Vc7
10 Ve2 Žc6
11 Ž:c6 be
12 e5 Žd5
13 ed R:d6
14 Rd2 a5

14. . . Ž :f4 būtų klaida
f4 R:f4 16 Ve4! ir baltieji iš 
loštu figūrą.

15 Že4 Rf4
Kombinacijos prasideda.

17 Žf6-f- gf
18 Vg4-|- Rg5

19 R:g5 fg 
20V:g5+ Kh8 
21 Vh6

Juodieji pasiduoda, nes ma 
tas gresia dviem būdais:

22 V:h7X ir 22 V :f8X 

MOKSLAS IR TECHNIKA
KODĖL GIMINĖMS

Įstatymai neleidžia gimi 
nėms vestis: Neturi būti regis 
truojamos santuokos tarp 
aukštutinių ir žemutinių tiesio 
sios eilės giminaičių, taip pat 
tarp tikrųjų ir netikrųjų brolių 
bei seserų.

Giminystė tarp protėvio ir 
jo palikuonių vadinama tiesią 
ja giminyste. Giminystės eilė, 
einanti nuo palikuonio į prote 
vį (anūkas, sūnus, tėvas, sene 
lis), vadinama aukštutine, o 
giminystės eilė einanti nuo pro 
tėvio į palikuonį (senelis tė 
vas,sūnus, anūkas), vadinama 
žemutinė tiesiosios eilės gimi 
nystė. Broliai ir seserys, kilę 
iš tų pačių bendrų tėvų, vadi 
narni tikraisiais. Broliai ir sese 
rys, kilę iš vieno tėvo ir skirtin 
gų motinų arba iš vienos mo 
tinos ir skirtingų tėvų vadina 
mi netikraisiais. Aukštutinės 
tiesios eilės giminaičiai yra tė 
vas, motina, senelis, senelė ir 
tt., o žemutinės tiesiosios eilės 
giminaičiai yra sūnus, duktė, 
vaikaitis, vaikaitė ir tt.

Kodėl giminėms negalima 
vestis! Kaip į tai žiūri medici 
nos mokslas?

Ilgaamžiai žmonijos stebėji
bai parodė, kad giminių vai 
kai išsigimsta.

Su žmonėmis eksperimen 
tai nedaromi, žmonės tiktai 
stebimi. Su augalais ir gyvu 
liais šituo klausimu jau yra da 
ryta daugybė įvairiausių ban 
dymų. Išaiškintieji dėsningu 
mai liečia ir žmones, nes gyvu 
lių ir žmogaus organizmai, be 
įvairių skirtingumų, turi daug 
ko ir bendro. Nustatyta, kad 
individas nėra sukaupęs visų 
gerųjų paveldimųjų faktorių, 
todėl tos pačios giminės asme 
nys, ypač kai jie gyvena vie 
nodose sąlygose, dažniausiai 
neturi visų geriausiųjų paveldi 
mųjų savumų, kuriuos yra su 
kaupusi visa tauta, o tuo lab 
jau visa žmonija, ypač gyvy 
bingų prisitaikomųjų procesų 
(adaptacinių mechanizmų), 
kurie padeda organizmui susi 
doroti su įvairiausiais sužaloji 
mais, sukeliamais- įvairių mik 
roorganizmų, nuodų, sužeidi 
mų ir kt. Žmonės, gyvendami 
skirtingose sąlygose, įsigyja 
skirtingų savybių, ypač apsau 
ginėse, gydomosiose organiz 
mo reakcijose. įsigytosios nau 
dingos savybės būna paveldi 
mos ir šitas paveldėjimas eina 
iš kartų į kartas. Toks skirtin 
gų, negiminingų individų duo 
damas paveldėjimas biologi 
jos mokslo vadinamas hetero 
zigotiškumu (graikiškai „hete 
ros“ —kitoniškas, negiminin

Problema N r. 25

abcdef g h 
Matas per du ėjimus.

SPRENDIMAI
Problema Nr. 23
(Winterer, 1963)

1 Vh7
Jei 1 . . . gh5 2 Ve4X
Jei 1 . . . gh4 2 V:g6X
Jei 1 . . . K:h4 2 Žf6X

Problema Nr. 24 
(Dukič, 1963) 

1 Žd4
Jei 1... Žc4-(- 2 Kcl Ž betkur 
3 Žb3X arba 3 Žc2X
Jei 1... Že4-|- 2 Kcl Ž betkur 
3 Žc2X
Jei 1... Žb5, Žb7, Žf5 etc.
2 Žc2-f- Kb2 3 Bb4X
Jei 1... Kbl 2 Bb4 +
Kal 3 Žc2X
Jei 1... Kb2 2 Bb4-}-
Kal 3 Žc2X

Jei 1... Kb2 2 Bb4 + 
Ka3 3 Žc2X

NEGALIMA VESTIS
gas, o ,,zigota“ — apvaisin 
tas kiaušinėlis). Jis nulemia 
pilnaverčių individų išsivysty 
mą. Giminingų individų sulau 
kiamų vaiku paveldimumas 
vadinamas homozigotišku 
mu (graikiškai „homos“ — 
panašus, giminingas). Jis ne 
duoda pilnaverčio, gerų savy 
bių paveldimumo ir veda į išsi 
gimimą. Sukryžiuojant visai 
negiminingus, skirtingų sąly 
gų ir aplinkos augalus, gyvu 
liūs, palikuonys būna žymiai 
gyvybingesni, atsparesni įvai 
riems žalingiems poveikiams.

Pastaruoju metu biologijos 
moksle atrastas labai svarbus 
dėsningumas —organizmo gy 
bingumas ir paveldimumas nė 
ra tas pat. Orgao izmo gyvy 
vybingumas ir atsparumas ža 
lingiems poveikiams skiriasi 
nuo paveldimumo, atseit, gyvi 
bingumas priklauso nuo ga 
metų (pribrendusių susijungi 
mui lytinių ląstelių) skirtingų 
savybių, kai tarp susijungusių 
dviejų negiminingų gametų 
apvaisintame kiaušinėlyje susi 
daro gyvybinė įtampa — savo 
tiškas pajėgus poliariškumas,

Vynuogės dar tiktai nužydėjo, o mergaitė jau įsivaizduoja rudens derlių.

Steponas Šetkus atsakingo 
se pareigose Thomson fabri 
ke.

Kaip daugelis naujų ateivių 
atvyko į šį pramonės kraštą, 
taip ir S. Šetkus. Atvykęs į 
Kanadą, apsistojo Norandoje 
ir atliko metų sutartį kasyklo 
se. Baigęs kontraktą, atvyko 
į St. Catharinę ir gavo darbą 
General Motors fa,brike, pa 
prasto darbininko. S. Šetkus 
kiek padirbęs, gauna jau savo 
specialybėje darbą, kaipo brai 
žytojas. Per trumpą laiką S. 
Š. sugebėjo pasireikšti kaipo 
stiprus braižytojas ir naujų 
projektų paruošėjas. General 
Motors dėl sušlubavusių dar 
bų buvo masinis ir ilgas atlei 
dimas darbininkų. Buvo atleis 
ta dalis braižytojų, jų tarpe ir
S. Šetkus.

S. Šetkus nieko nelaukda 
mas vyksta darbo jieškoti į 
vieną iš didžiausių projektų 
paruošimo Ontario provincijo 
je — ,,Eckres“ įstaigą ir ten 
tuojau gauna drabą.

Dirbdamas braižytoju susi 
dūrė su įvairiais projektais ir 

kitaip tariant, priešingumų vie 
ningumas. Juo didesnė šita gy 
vybinė įtampa, juo gyvybinge 
snis, pajėgesnis, atsparesnis iŠ 
sivysto individas.

Tarp giminingų gametų ne 
susidaro zigotoje galingos gy 
vybinės įtampos ir, nors pavel 
dėjimas gali būti ir geras, gi 
męs organizmas nepasižymi 
gyvybingumu ir eina į išsigimi 
mą. Šitoje srtiyje tyrimai daro 
mi, tikimasi surasti būdus pa 
gal norą reguliuoti gyvybingu 
mo ir paveldimumo procesus.

PARŪPO MEDICINOS
ISTORIJA

Vilniuje, gegužės 15 d. vy 
ko dar viena vad. tarprespub 
likinė konferencija, šį kartą 
medicinos istorijos Pabaltijo 
ir Baltarusijos respublikose 
klausimais. Buvo apie 40 pra 
nešimų, tur būt rasta, daug 
nuopelnų Rusijai, kuri buvo 
uždariusi Vilniaus universite 
tą.

OKUPANTAS SULIKVI 
DAVO IR SOVIETIŠKOS

ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDIMĄ

Lietuvos spaudoje jau pasi 
rodė skelbimai apie pradeda 
mą leisti, 3 tomų, „Mažąją Ta 
rybinę Enciklopediją“. Joje 
būsią apie 25.000 straipsnių, 
juos ruošią apie 1.000 specia 
listų. Dabar pranešta, kad pir 
masis tomas išeisiąs 1964 m., 
jo kaina — 5 rb. Klaidingai 
skaitytojai informuojami, kad 
toji „Enciklopedija” nušvie 
sianti visa tai, „kas yra susiję 
su Lietuva“ ir lietuvių tauta“. 

gavo daug patyrimo. S. Šet 
kus nepasitenkina vien tik gau 
tu darbu, bet kartu studijuoja 
ir siekia atsakingesnio darbo. 
Per trumpą laiką S. Šetkus pa 
skiriamas specialio skyriaus ve 
dėju ir įgauna didesnį autori 
tetą šioje įstaigoje. Susipažįs 
ta su žymiais architektais ir pa 
gilina statybos žinias.

Tačiau ir šioje „Eckres“ įs 
taigoje įvyko didelis darbų su 
mažėjimas ir iš ten jis buvo at 
leistas.

Šiuo metu S. Šetkus, turėda 
mas didelį patyrimą, gavo dar 
bą Thomson fabrike. Atlikęs 
bandomąjį laikotarpį, kurio 
metu teko paruošti gana kom 
pūkuotas projektas, šiuo metu 
S. Šetkus yra svarbaus sky 
riaus vedėjas. Jam tenka daly 
vauti ir duoti instrukcijas pa 
ruošti projektų ir juos tvirtin 
ti.

S. Šetkus yra aktyvus B- 
nės veikloje, ir keletą kartų bu 
vęs B-nės pirmininku.

Sėkmės mūsų tautiečiui at 
sakingose pareigose.

Korespondentas.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

P. Balandžiui, Montrealy. 
yra klausimų, kuriais nuomo 
nės išsiskiria labai tolimomis 
distancijomis ir susikalbėti ne 
įmanoma ne todėl, kad tais 
klausimais būtume vieni ki 
tiems priešai, bet dėl to, kad 
negalime suderinti pažiūrų dėl 
savo kultūrinių skirtumų. Toks 
yra ir Tamstos aptariamas Vy 
čio klausimas. Jį išspręs moks 
liniukai ir menininkai, o mes 
galime dar laukti.

Buv. hamiltoniečiui. Visi 
pasistenkime daugiau dirbti 
pozityvų darbą ir savo pavyz 
džiu rodyti ir „klystantiems“ 
geresnius kelius. Aistrų įkarš 
tyje lengva nutolti nuo objek 
tyvios tiesos. Ir tai gali atsitik 
ti ir draugijoje, ir pamokslinin 
kui pamokslo metu. Hamilto 
nas vis dėlto graži, veikli ir 
patriotiška kolonija, o maži 
nesklandumai netemdo dide 
lių jos darbų. Paremkime 
juos.

Wellandiskiui. Visi laikyki, 
mėsi Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės Chartos bei Kana 
dos Lietuvių Bendruomenės 
statuto ir bendruomeniškų ne 
sklandumų neturėsime. Šitie 
statutai yra privalomi visiems 
lietuviams, ypač kad jie nepa 
žeidia nė kieno teisių — nei ei 
vilių, nei karių, nei dvasinin 
kų. Ir šiems tai yra privaloma. 
Bendruomenės valdybos ren 
karnos demokratišku būdu ir 
jos veikia daugumos valia, o 
neteisėtumams išlyginti yra 
atatinkami Bendruomenės or 
ganai. Kai to laikysimės, ne 
kils ir nesusipratimų.
® Sydnėjuje iškilmingai pami 
nėta kun. Petro Butkaus 25 
m. kunigystės sukaktis.
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metinis šėrininkų susirinkimas
įvyko birželio 1 d. NL leidyk 
los patalpose.

Bendrovės valdybos pirm. 
J. Norvaiša - Girinis trumpu 
pasveikinimu atidarė susirinki 
mą ir pasiūlė išrinkti prezidiu 
mą. Pirmininku išrinktas sve 
čias iš JAV, vienas iš dviejų 
didžiausių šėrininkų, Dr. B. 
Matulionis ir sekr. G. Alinaus 
kas. Mandatų komisijon išrink 
ti: svečias iš Čikagos Z. Dai 
lidka, J. Skučas ir M. Šulmist 
ras.

Dr. B. Matulionis pasveiki 
no b-vės šėrininkus ir pabrėžė, 
kad laikraštis NL turi paėmęs 
gal vienintelę visoje lietuvių 
spaudoje neutralią, bendruo 
menišką, tolerantigką liniją, 
nepriklausančią nė vienai sro 
vei ir yra užsitarnavęs plačios 
pagarbos. Jis pasveikino šeri 
ninkus, kad jie atsidėję dirba 
lietuvybės labui ir jų toks dar 
bas yra nepaprastai pozityvus 
ir linkėtinas geriausios sėkmės.

Praeito susirinkimo proto 
kolą perskaitė buv. sekret. J. 
šiaučiulis. Protokolas priimtas 
be pataisų.

B-vės pirm. J. Norvaiša - 
- Girinis pranešė apie v-bos nu 
veiktus darbus: nupirktas ma 
šinas ir vykdomus darbus, šie 
kiant išplėsti į komercinę įmo 
nę. Pr. Paukštaitis pranešė 
apie NL Mašinų Fondo vajų, 
kurio duomenys skelbiami NL 
laikraštyje. J. Šiaučiulis prane 
šė, apie Meno loteriją. K. Lei 
pus apie piniginį, stovį, išvar 
dydamas viską skaičiais. J. 
Kardelis apie šėrų stovį, su 
minėdamas didžiuosius šėrinin 
kus ir skaičiais mažuosius. V. 
Žižys, kaip reikalų vedėjas, 
apibūdino bendrai b-vės būse 
ną-

Revizijos komisijos praneši 
mą padarė ekonomistas Juo 
zas Lukoševičius. Jis labai 
kruopščiai ir išsamiai išnagri 
nėjo NL B-vės finansinį - eko 
nominį stovį ir konstatavo, 
kad B-vės stovis yra geras; 
kad turtas tiek paaugęs, jog 
šėro vertė yra priaugusi dau 
giau, kaip pusė šėro vertės. 
(Valdybos skaičiavimu šėro 
vertė yra peržengusi visą šėro 
vertę, ką konstatavo v-bos pir 
mininkas). P. J. Lukoševičius 
padarė kai kurių atskaitomy 
bės pasiūlymų.

Visi pranešimai priimti.
Dėl pranešmų pasisakyta at 

virai ir nuoširdžiai, jieškant ga 
limybių b-vei tobuliau tvarky 
tis; visos sugestijos patiektos 
būsimai valdybai.

Iš į valdomuosius organus 
išstatytų kandidatų išrinkti: į 
valdybą — J. Norvaiša - Giri 
nis, A. Mylė, J. Šiaučiulis, P. 
Paukštaitis, H. Adomonis, K. 
Leipus ir J. Kardelis; kandida 
tu liko J. Skučas; į revizijos 
komisiją — Juozas Lukoševi 
čius, D. Norkeliūnas ir G. Ali 
nauskas.

Bendrovės ir spaustuvės 
plėtimo reikalu pasisakyta pla 
čiau. Pirm. J. Girinis pranešė, 
kad v-ba yra nusistačiusi taip 
sutvarkyti spaustuvę, kad ji 
galėtų dirbti komerciškai. Yra 
užplanuotos artimoje ateityje 
pirkti kelios mašinos. Reiks ir 
tarnautojų skaičių didinti, kai

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir „ . „ „ 
. u . . j. . 2—4; 7—9 p. m.ketvirtadienį
antradienį ir

i . j* • zs—— Ą p. m.penktadienį
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

956 SHERBROOKE E.
Tel.: LA 2-7236 

spaustuvė jau galės dirbti pil 
nu tempu.

J. Lukoševičius, jau daryda 
mas revizijos pranešimą, pažy 
mėjo, kad bendrovė jokių sko 
lų neturi, o turi savo namus, 
turi dar 5 žemės sklypus, ku 
riuos gali parduoti, todėl ben 
drovei nėra rizikos įsigyti už 
projektuotas mašinas, kad ir 
pasiskolinus Lite laikinai pini 
gų. Visos sugestijos priimtos 
dėmesin ir paliktos valdybai 
vykdyti.

Baigiant susirinkimą sve 
čias iš Čikagos, Z. Dailidka, 
pasidžiaugė, pareiškė pasiten 
kinimą, atvykęs, kaip šėrinin 
kas, iš Čikagos, sužinojęs pats 
realią b-vės būseną ir pareiškė 
pasitenkinimą, kad reikalai 
progresuoja ir stovi gerame 
kely, laikraščio linija naudin 
ga visiems lietuviams, todėl p. 
Dailidka sveikino visus šėri
ninkus, kurie remia bendrovę 
ir patarė visiems prisidėti įna 
šais, kad bendrovė galėtų įvy 
kdyti visą užsibrėžtą progra 
mą.

Susirinkimui pasibaigus, prie 
naujos mašinos nusifotografuo 
ta ir po to pasivaišinta.
EKSKURSIJA ČIKAGON

Ryšium su įvykstančia Tau 
tinių Šokių Švente Čikagoje, 
liepos 6 — 7 dd., Sk. Vyčių 
Tautinių Šokių Grupė organi 
zuoja ekskursija traukiniais Či 
kagon. Išvažiuojama iš Wind 
soro stoties penktadienį, lie 
pos 5 d., 4.30 vai. vakaro. Į 
Čikagą atvykstama 7 vai. ry 
to. Atgal iš Čikagos išvažiuo 
jame liepos 7 d. vakare ir 
Montreal; pasieksime pirma 
dienio vakare.

Kelionės kaina į abu galus 
$44, vaikams iki 5 metų ne 
mokama, nuo 5—11 metų pu 
sė kainos. Grįžimo bilietas ga 
lioja 8 dienas.

Registruotis prašome pas J. 
Piečaitį, 5785 — 12th Avė., 
Rosemount, tel. RA 5-3482, 
ar pas V. Piečaitį 187 — 8th 
Ave, LaSalle, tel. 366 - 7041. 
Įmokėti po $4.

Tautinių Šokių Grupė.
MUZIKOS STUDIJOS, 

vedamos op. sol. E. Kardelie 
nės mokinių konceras įvyks 
birželio 15 dieną, šešadienį, 7 
vai. vakaro Aušros Vartų sa 
Įėję. Visi kviečiami dalyvauti 
mūsų muzikinio jaunimo prie 
auglio metiniame pasirodyme.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

JOSEPH R. 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

JAU LAIKAS UŽSIRAŠYTI
į jaunimo stovyklą, kurią ruo 
šia Toronto at-kai Tėvų Pran 
ciškonų vasarvietėje, New 
Wasaga, Ont. Stovyklavimo 
laikas — nuo liepos 6 iki 21 
d. Makestis vienam — $.25. 
Jei iš tos pačios šeimos vyksta 
2 vaikai — $.40. Trims—$.45. 
Į stovyklą priimami berniukai 
ir mergaitės nuo 12 iki 18 me 
tų amžiaus. Užsirašyti galima 
Prisikėlimo p-jos klebonijoje 
asmeniškai arba telefonu LE

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Artinasi birželio įvykių mi 
nėjimasi. AV par. bažnyčioje 
bus religinis koncertas birželio 
14 d., 8 vv. Paskirkime tą va 
karą susikaupimui ir maldai.

Šv. Onos dr-jos susirinki 
mas birž. 9 d., po 11 v. mišių.

UŽBAIGTUVĖS
N. P. Seselių vadavaujamo 

vaikų darželio šių mokslo me 
tų užbaigtuvės bus. atein. sek 
madienį, birž. 9 d., 3 v. pp. 
Įdomi programa. Kviečiame 
dalyvauti.

Pakrikštyta Daiva - Marija, 
Br. ir Danos Jaugelių dukrelė.

Gegužinė bus birželio 30 d. 
Palangoje. Tą dieną Palango 
je bus laikomos šv. mišios 12 
vai.

Parapijai aukojo: B. Jurkie 
nė $10 ir P. Montvila $5.

Gėles altoriui aukojo V. Mi 
lerienė ir M. Rugienienė.

Suaukota $296.50, praėju 
šio sekmadienio ir Šeštinių rin 
kliavose.

DEPORTACIJŲ MINĖJI 
MAS MONTREALYJE 

įvyks birželio 14 d. vakare. 6 
v. pp. vainiko padėjimas prie 
paminklo Dominion square.

8 vai. pp. Aušros Vartų 
bažnyčioje įvyks tai dienai 
skirtas religinis koncertas, ku 
rį atliks jungtinės estų, latvių 
ir lietuvių meninės jėgos. Pla 
čiau sekančiame NL nr.

ĮSIGIJO antrą 
DIPLOMĄ

Žinomasis montrealietis kul 
tūrininkas Vytautas Jonynas 
pabaigė Montrealio uniiversi 
tete bibliotekininkystės skyrių, 
išėjęs per metus dvejų metų 
kursą ir įsigijo Montrealio uni 
versiteto diplomą. Tai yra jau 
antras aukštojo mokslo diplo 
mas, nes pirmąjį jis gavo Vii 
niaus universitete, baigęs hu 
manitarinių mokslų fakultetą. 
Be to, V. Jonynas dar yra stu 
dijavęs Prancūzijoje Grenob 
lio universitete.
® Dikaičių jnr. pora sušilau 
kė pirmagimio, kurio aplanky 
ti iš Hamiltono buvo atvykusi 
p. Šimelaitienė.

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

I. 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.

3-0621. Gyvenantieji ne To 
ronte prašomi rašyti šiuo adre 
su: T. Rafaelis, 32 Rusholme 
Park Ores., Toronto 3, Ont. 
Hamiltone registruotis galima 
pas J. Pleinį, 118 Fairleigh 
Ave. S. Niagaros apylinkėse 
gyvenantieji užsirašo pas tėvą 
Barnabą Mikalauską, 75 Rolls 
Ave., St. Catharines. Daugiau 
informacijų apie šią stovyklą 
bus vėlesniuose ,,N. L.” nume 
riuose.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Penktadienį šis pirmasis mė 

nėšio. Rytą 7.30 ir 8, ir vaka 
re 8 vv. šv. mišios. Išpažintys 
ketvirtadienio vakare nuo 7 v.

Joninių piknikas ruošiamas 
parapijos, birželio 23. d. p. 
Vekterio ūkyje, Henri de 
Mascouche, apie 20 mylių 
nuo Montrealio.

Rinkliava pr. sekmadienio, 
gegužės 26 d. $118.88.

® Dr. B. Matulionis, kuris da 
ugeliui montrealiečių padėjo 
labai palankiomis sąlygomis iš 
siųsti į Lietuvą daug siuntinių 
ir vaistų urmo kainomis, pra 
ėjusį savaitgalį viešėjo Mont 
realyje (pas E. J. Kardelius), 
lankėsi pas daugelį pažįstamų 
ir bičiulių (V. J. Girinius, Dr. 
Pavilanius, d-ro gimtadienio 
proga, p. p. Rudinskus, p. p. 
Ef f ertus ir kt.) ir sekmadienį 
sugrįžo į darbo vietą — Wal 
lum Lake, Rd. Is., USA.

• Dailidka Zigmas, visuome 
nės bei Bendruomenės veikė 
jas, iš Čikagos buvo atvykęs į 
Montreal;, dalyvavo NL šeri 
ninku susirinkime, domėjosi 
spaustuve ir galimybėmis spa 
usdinti knygas ir žurnalus. 
Viešėjo pas p. Stankaitienę.
• Ant. Pūras vedasi su hamil 
toniete Froze Černauskiene- 
-Macikaite, kurių sutuoktuvės 
įvyko šį šeštadienį Hamilto 
ne. Jaunojo draugai, Oscilų 
namuose penktadienio vakarą 
labai šauniai pagerbė jaunave 
dį, linkėdami jam sėkmingos 
ateities.

• P. St. Vaišvilienė, buvusi 
montrealienė, baigusi Montes 
sori kursus, grįždama į Čika 
gą, buvo apsistojusi Montrea 
ly prisiminti čia išgyventus lai 
kus ir žmones.
® Senkus Stasys, NL skaityto 
jas iš Hamiltono, viešėdamas 
Montrealyje savo atostogų 
metu, lankėsi NL redakcijoje, 
domėjosi spaustuve, naujai įsi 
gytomis mašinomis bei prie 
taisais ir apsimokėjo sekan 
tiems metams prenumeratą 
Malonu buvo NL skaitytoją 
su spaustuvės persitvarkymu 
supažindinti.

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.

VISUOMENININKO JONO 
MATULIONIO 

PAGERBTUVĖS
šv. Jono salėje buvo skaitlin 
gos ir gražiai praėjo.

Pagerbtuvių iškilmes prade 
jo dr. J. Sungaila ir pakvietė 
dr. Čepą jas vesti. Maldą su 
kalbėjo prelatas dr. J. Tada 
rauskas. Po to dr. Sungaila ir 
p. Gurevičius apibūdino J. Ma 
tulionį kaip visuomenininką. 
Sveikino JAV atstovas J. Ka 
jeckas, gen. kons. dr. J. Žmui 
žinąs, KLB Kr. v-bos pirm, 
dr. P. Lukoševičius, prel. M. 
Krupavičius, JAV B-nės p. 
Barzdukas, p. Jasaitis, J. Bra 
zaitis, ir daugelis kitų. Įteikti 
trys paveikslai — PLB, KLB 
ir Šetkus. Meninėje dalyje 
sol. Liustikaitė, palydima St. 
Gailevičiaus, padainavo. Žmo 
nių buvo pilna salė; iš Montre 
alio dr. Lukoševičius, inž. Gi 
riūnas, pp. Januškevičiai.
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BANKO „LITO” REIKALAI
„Lito“ valdybos ir komisi 

jų mėnesinis posėdis įvyks at 
einantį sekmadienį, birželio 
mėn. 9 d. 8 vai. 30 min. ban 
ko patalpose, 1465 De Seve 
Street.

Naujiems nariams iir už nau 
jai atidaromas sąskaitas senie 
siems nariams dividendai už 
šėrus ir palūkanas už depozi 
tus mokamus nuo sekančio mė 
nėšio 1 d. po pinigų įdėjimo, 
o ne nuo sekaičių metų ketvir 
čio pradžios, kaip kai kas yra 
klaidingai supratęs.

Kredito K-sija posėdžiauja 
tik kartą per savaitę, todėl no 
rintieji gauti paskolas prašomi 
paduoti pareiškimus bent prieš 
vieną savaitę. Išimtį sudaro 
paskolos ikii $250 dolerių, ku 
rios nekilnojamą turtą arba pa 
stovų darbą turintiems gali bū 
ti išduotos ir ta pačią dieną.

Pr. R.
VD KLUBO ŽINIOS

D. L. K. Vytauto Neprk. 
klubo pašalp. dr-jos susirinki 
mas buvo šį penktadienį, 8 v. 
vakare. Ši laiko tvarka pakeisi 
ta visam vasaros sezonui, taip 
kad iir toliau šie susirinkimai 
vyks kiekvieno mėnesiio pir 
mąjį penktadienio vakarą.

Klubo Valdyba.
• Sibitis Stasys, susirgęs šir 
dies liga, šiomis dienomis ture 
jo sudėtingą širdies operaciją, 
kuri praėjo laimingai ir ligo 
nis jau sveiksta Victorijos ligo 
ninėje.
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MALONŪS 
VASAROTOJAI,

Pranešame, kad (OSTERVIL 
LE, MANOR INC. atidaroma

birželio 24 d.
Adresas: WEST BAY 

ROAD, OSTERVILLE, 
CAPE COD, MASS. 
Tel. GArden 8-6991.

Savininko J. KAPOČIAUS 
namų adresas:

25 Barrington Rd., 
Dorcrester 24, Mass.

Tel. 282-2759.
Mūsų vasarvietę geriausia at 
estuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas jau vieną kartą 
pas mus atostogavo, tas lieka 

nuolatiniu MANOR 
vasarotoju.

Maloniai prašome kambarių 
užsakymus siųsti kaip galima 
anksčiau, kad mes galėtume 

patenkinti kiekvieno 
pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir 
esame pasiruošę Jus maloniai 

priimti.
Jūsų J. Kapočius.

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

SUSIRGO RAŠYTOJAS 
JUOZAS KRALIKAUSKAS

Gegužės 30 d. Toronte, sa 
vo namuose (809 Briar Hill 
Ave., Toronto 19, Ont.) susir 
go rašytojas J. Kralikauskas. 
Jis išvežtas į Šv. Juozapo ligo 
ninę. Konstatuoti akmenys 
inkstuose. Paguldytas II augš 
te, 446 kambarys.

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.

PIGS ALSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

SKAUTŲ REIKALAI 
TAISOSI

„Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcijoje lankėsi iš Čikagos 
Skautų vadas p. Vilkas, lydi 
mas taip pat žymaus skauto 
inž. St. Naginionio.

P. Vilkas prieš tai buvo 
nuvykęs į Skautų vyr. būstinę 
Ottawoje, kur patyrė tautinių 
skautų grupėms palankumo.

Kaip žinoma, anksčiau Sk 
autų vyr. vadovybė buvo su 
galvojusi tautines grupes pa 
naikinti, suliejant jas su valsty 
binėmis grupėmis, kas tautinė 
se grupėse iššaukė pasipriešini 
mą. Kaip dabar matyti, savo 
reikalų energingas gynimas 
davė gerų vaisių ir todėl tau 
tinės skautų grupės atgauna 
pasitikėjimą ir veiklos galimy 
bes.

© H. Adomonis Brome ežero 
srityje įsigijo farmą ir ten lei 
džia savaitgalius bei atostogas.

® Inž. E. Dainius su Ponia su 
silaukė pirmagimio.

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

LOTAI ANT EŽERO 
kranto, 43 mylios nuo Montre 
alio 16 moedlių architekto 
planuotų vasarnamių. Vasar 
namių kaina nuo 1,750 ir aukš 
čiau. Be to investavimui žemė 
St. Hubert, netoli St. Helen 
salos (1967 metų Pasaulinės 

parodos vieta).
Telef. 727-8601 ir VI 4-9254. 
Adresas: 6988—16 Avė, 

Rosemount.

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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