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Vakarai liko be orientacijos K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI

PASAULIO L. BENDRUOMENĖS SEIMO INFORMA 
CIJA NO. 1.

Komitetai — komisijos.® Visuotinis Pop. Jono pripažin* 
® Amerika liko be polit. gairių 
@ Kennedy vyks Europon

Popiežiaus Jono XXIII mir 
tis, jo asmens ir jo darbų ver 
tinimas užėmė visą praėjusią 
savaitę radio, televizijoj ir 
spaudoj, nustelbiant visus ki 
tus, nors ir svarbius, įvykius. 
Visuotinės opinijos miręs Po 
piežius įvertintas kaip

TAIKOS POPIEŽIUS 
plačia prasme: taikos karo at 
žvilgiu, taikos politiniu atžvil 
giu, taikos religiniu atžvilgiu 
ir taikos socialiniu atžvilgiu. 
Tą įvertinimą budina jo sušau 
ktasis Bažnyčios susirinkimas, 
didžioji jo enciklika ,,Pace 
min terris“ ir daugelis jo paša 
kytų kalbų. Todėl nenuosta 
bu, kad užuojautą dėl jo mir 
ties pareiškė ir kitų tikybų ba 
žnytinės galvos.

Chruščiovas, Stalino būdu 
nepaklausė Popiežiaus Jono 
XXIII, kiek Vatikanas turi di 
vizijų, bet matydamas moralią 
jo galią, visais būdais stengėsi

UŽMEGZTI MASKVOS 
RYŠIUS SU VATIKANU, 

ir planavo normalių santykių 
nustatymą.

Konkliavas, naujo Popie 
žiaus rinkimai, prasidės birže 
lio 19 dieną.

Naują Popiežių rinks 82 kar 
dinolai Šv. Petro - Povilo ba 
zilikos Sikstino koplyčioje, ne 
statant kandidatų. Reikia dvie 
jų trečdalių ir vieno balso. Iš 
82 kardinolų, 44 yra ne italai. 
Mirusiam Popiežiui artimiau 
siu savo pažiūromis laikomas 
Milano kardinolas Montini. 
Tradicija tokia: 
POPIEŽIUM RENKAMAS

I ITALAS.
Bet tradicija — ne taisyklė ; 

ji gali būti sulaužyta, kaip mi 
ręs Popiežius sulaužė katalikų 
bažnyčios nusistatymo griežtu 
mą komunistų atžvilgiu.

Pasauliniame sektoriuje kol 
kas nieko gera. Atvirkščiai — 
bloga daug. O blogiausia, kad 

AMERIKA VISIŠKAI
PASIMETUSI 

ir ,,braidžioja purvynėlį” pa 
tamsiuose.

Amerikos Jungtinės Valsty 
bės, spaudžiamas sovietų, liko 
be orientacijos, be iniciatyvos 
ir, kas svarbiausia, neturi atei 
ties gairių.

Vakarams veikti laikas da 
bar geras, nes komunistai tarp 
savęs susipainioję, tat juos pa 
spausti būtų pats metas.

Sovietai, nors ir prispausti 
vargų - .vargelių: ir ekonomi 
nių, ir ideologinių, bet kai Va 
karai pasyvūs, tai
LAIKO SAVO RANKOSE 
MASKVA INICIATYVĄ 

ir vietoje pati braškėjusi, spau 
džia Vakarus, kurie ir gintis 
padoriai neįstengia. Tat ir ei 
na viskas, kaip amerikonai sa 
ko „down“: ir Laose nesek 
mės, ir lotynų Amerikai jau 
gresia pavojai, ir Kuboje au 

Did. Gerb. Dailininkams
A. IR A. TAMOŠAIČIAMS

ir jų artimiesiems, mirus
JUOZUI MAŽEIKAI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Daukšų šeima.

ga bjaurus kastrinis navikas, 
kuris net Kanadai, už kviečius 
ir gelbėjimą nuo bado atsilygi 
na teroro aktais. . .

Europa taip pat susnūdusi, 
ir nereiškia gyvasties iniciaty 
vos.

Indonezijos diktatorius Suk 
amo tuo tarpu vis augina ape 
titą ir pasiryžęs užgrobti Male 
ziją ir visą Borneo salą, kai 
jos dalis jungiasi su Malezija. 
Tokio mieste įvyko Indonezi 
jos derybos su Malezija, bet 
susitarti nepavyko

URANE BUVO KILĘS 
MAIŠTAS,

nes karalius paskelbė žemės re 
formą, kuri nepatiko dvarinin 
kams ir jie buvo sukėlę maiš 
tą, kurį palaiko komunistai, 
dėl ko karaliui teko paskelbti 
karo stovį.

Vašingtone vyko mitybos 
konferencija, kurioje daly va 
vo 100-to kraštų atstovai.

Kennedy konferencijai pri 
minė romėnų filosofo Senekos 
žodžius, kad alkanas žmogus 
nesupranta logiškų įrodymų, 
nepasitiki malda ir nepaiso įs 
tatymų. Reikia žmonėms duo 
ti geras gyvenimo sąlygas.

IRAKE TAIP PAT 
NERAMU,

nes sovietų kurstomi kurdai 
pradėjo maištauti, reikalauda 
mi nepriklausomybės.

Kurdai, karinga tauta, pada 
lyti tarp Rusijos, Turkijos, Ira 
no ir Irako, žinoma, turi teisė 
apsijungti, bet sovietai juos 
kursto ne tuo tikslu, bet kad 
pakenktų Irakui už tai, kad da 
bar Irakas atsimeta nuo sovie 
ti j os.

KITOS ŽINIOS
— Kennedy išvyks Euro 

pon: birž. 23 d. susitiks su Ad 
enaueriu, birž. 29 d. bus pas 
Macmillaną, liepos 1 d. lanky 
sis Romoje.

— De Gaulle lankysis pas 
Kennedy.

— Indijos prezidentas Ra 
dakrišnan viešėjo JAV.

— Pakistaną nusiaubė ciklo 
nas, žuvo 15,000 žmonių.

— JAV ruolšiasi paleistti ap 
link Žemę vienoje kabinoje 4 
asmenis, kad jie skraidytų ap 
link Žemę visus metus.

— Išrasti sprausminiai lėktų 
vai, kurie statmetai pakyla ir 
statmenai nusileidžia.

— Kinai apkaltino Tito ir 
Chruščiovą opartunizmu - pris 
itaikymu.

— ,,Komsomolskaja Prav 
da” paskelbė, kad vienas stu 
dentas negras vedė rusę ir ją 
pardavė į haremą. Kadangi 
tai yra melas, tai Maskvoje 
studijuoją negrai sukėlė triukš 
mą ir laikraštis prisipažino pa 
skelbęs išgalvotą žinią ir žade 
jo atšaukti, bet neatšaukė, to 
dėl negrai vėl sukėlė triukš 
mą.

KAS NAUJA KANADOJE
JAV VALDŽIOS PLANO TVARKYTI ŽEMĖS ŪKI 

ATMETIMAS GALI PAVEIKTI KANADOS
JAVŲ PARDAVIMĄ

Kaip žinoma, JAV ūkinin 
kai referandumo būdu atmetė 
JAV valdžios žemės ūkio kon 
troliavimą: nustatymą, kiek 
ūkininkai turi sėti javų ir už su 
silaikymą gauti primokėjimų 
iš valstybės išdo. Atmetus šį 
kontroliuojamo ūkininkavimo 
principą, ūkininkai, norėdami 
gauti daugiau pajamų, numa 
to pasėti žymiai daugiau javų, 
kas neabejotinai turi atsiliepti 
į JAV javų eksportą, jį padi 
dinant, kas savo ruožtu turi 
mažinti Kanados javų pardavi 
mo rinkas.

JAV prezidentas, susilaukęs 
tokių referendumo pasekmių 
ir vis dėlto norėdamas vykdy 
ti valdžios planus, žemės ūkio 
ministeriui davė teisę kontro 
liuoti javų eksportą. Žemės 
ūkio ministeris tokiu būdu, 
priešingai ūkininkų nusistaty 
mui, galės mažinti JAV javų 
eksportą. Bet. . . 1964 metais 
JAV vyks parlamento rinki 
mai. Jeigu valdžia stabdys ja 
vų eksportą, tai ūkininkai už 
ją nebalsuos, o to jokia vai 
džia nenori, todėl ir iš to kon 
troiiavimo greičiausia nieko 
neišeis, o tas jau turės atsiliep 
ti ir Kanados Javų eksportui, 
tai busi rinkos perpildymas J 
AV javais. (AG).

QUEBECO TERORISTŲ 
AIŠKINIMAS TĘSIAMAS

Kol kas žinoma, kad suim 
ta jau 14 teroristų, kurie siprog 
dino dinamito bombas, užmu 
šė vieną kariuomenės tarnauto 
ją ir dėl teroristų spąstų sun 
kiai sužeistas specialistas dėto 
natorius Leja.

Montrealio policijos vadas 
J. A. Robert spaudai tiktai pa 
tvirtino, kad suimti, kaip atro 
do, vieni iš vadų, bet dar rei 
kia laukti kitų išaiškinimų. 
Quebeco provincijos policijos 
vadas Brunet pasakė, kad

»ToYCiYgYdhYūiY: thYčiY.<n>Yu^Y^YjjjY^Y^YjIuYi

— Anglijoje kilo skandalas 
dėl karo ministerio, kuris netei 
singai davęs priesaiką dėl mer 
ginos, su kuria jis nuslėpęs san 
tykius. Aferon įvaišytas ir Ru 
sijos atstovas.

— JTO sekr. U. Thant lan 
kysis Vengrijoje.

—< Kardinolas Mindcenty į 
Romą nevyks, nes jis negaren 
tuotas, kad jo nesulaikys ir ne 
sušaudys, kaip sušaudė min. 
pirm. Nagy, kuris pasitikėjo 
komunistų žodžiu.

— Bratislavoje vykęs Čeko 
slovakijoa kompartijos šuva 
žiavimas pasisakė, kad Stoli 
no kultas dar neišgyventas ir 
dar tebeneša daug žalos.

— Kinų - rusų ideologinės 
derybos įvyks liepos 5 dieną 
Maskvoje.

— Laose vyksta karas ir ko 
munistai grobia vietą po vie 
tos, o JAV vis laukia... pagal 
bos iš Chruščiovo. . .

— Berlyno burmistras 
Brandt lankosi Amerikoje, 
kur kalbės daugelyje vietų 
apie Berlyną.

— Lenkijos kardinolasi Wy 
szynski pakviestas į JAV.

— Lenkijos mokslų akade 
mija pakvietė būti jos nariu 
Montrealio gydytoją neurolo 
gą W. Penfield, kuris ruošęs 
lenkus gydytojus. • 

kai kurie suimtųjų yra ir pas jį 
sąrašuose.

Plito gandai, kad tai komu 
nistų čia veikiama. Kiti gan 
dai, kad Alžyre veikusi teroris 
tų organizacija OAS čia atsi 
kėlusi. Bet policijos viršinin 
kai nei viena, nei kita nepatvir 
tino. Gal tikriausia rodyklė 
yra ta, kad daugumas suimtų 
jų yra Montrealio universiteto 
studentai. Gal todėl taip atsar 
giai vedama ir visa byla. Gali 
masi dalykas, kad ji siekia la 
bai opias teroristų šaknis. . .

SUDAROMA KANADOS
APSAUGOS KOMISIJA
Kaip buvo Pearsono paža 

dėta rinkiminėje kovoje, suda 
ryta Kanados apsaugos komi 
sijt. Dėl to Kanados federali 
niame parlamente įvyko susi 
kirtimas liberalų su konservą 
toriais. Bet Socialinio kredito 
lyderis, atsiliepdamas į susikir 
timą ir jį iššaukusį atominių 
ginklų įsigijimo klausimą, pa 
reiškė, kad apsaugos komisija 
turėtų ištirti, ar tikrai Kana 
dos gyventojų dauguma prie 
Šinga Kanados gynimui atomi 
niais ginklais.

KANADA SUSITARĖ SU 
JAV DĖL ATOMINIŲ 

GINKLŲ
Pagal susitarimą, Kanados 

daliniai, esą Europoje, gaus J. 
A. V. atominius ginklus.

Ryšium su tuo, Montrealy 
vyko paauglių ir nesusipratu 
siu politiškai piliečių demons 
tracijos su plakatais, bet tiktai 
pavienių asmenų; masės neda 
lyvavo.

KANADOS MIESTŲ
BURMISTRAI REIKALAU

JA DAUGIAU PINIGŲ
Kanados burmistrų federa 

cija ir miestų savivaldybių ats 
tovai reikalauja daugiau pini 
gų, kad galėtų išspręsti augan 
čius miestų reikalavimus. Ka 
dangi federalinė valdžia turi 
savo reikalų, tai kyla naujų pa 
jamų klausimas. Bet apdėti gy 
Ventojus mokesčiais nepopulia 
ru, todėl miestų savivaldybės 
prašo pinigų iš federalinės vy 
riausybės.

QUEBECO PIRMININKAS 
PASMERKĖ TERORĄ
Kalbėdamas per radio ir te 

leviziją, Quebeco pirm. J. Le 
sage pasmerkė terorą ir pareiš 
kė, kad Kanada laikosi demo 
kratinių principų ir terorą at 
meta.

NORS IR ŽIOPLAS BUVO 
POLICININKAS, BET 

BANDITAMS NEPASISE 
KĖ PABĖGTI

Cooksvilles Royal banką už 
puolo banditai. Kasininkui pa 
sisekė paspausti aliarmo myg 
tuką ir banditus banke užklu 
po policija. Bet benditai polici 
ninką nuginklavo ir peršovė 
jam pilvą. Pasigrobę pinigus 
ir du banko tarnautojus, kaip 
užstatą, sėdę į policijos auto 
mobilį, pasileido bėgti. Bet 
juos pradėjo vytis detektyvas 
Burrows, kuris į bėgančius pra 
dėjo šaudyti. Po 50 šūvių ban 
ditai pasidavė. Pagrobti pini 
gai iš jų atimti ir jie stos prieš 
teismą.

1) Atskira PLB Seimui ruo 
šti komisija nesudaroma. Visą 
paruošimo darbą atlieka ir at 
sakomybę už paruošimą pasi 
ima pati PLB v-ba.

2) Lietuviškąjai ir angliš 
kąjai spaudai sudaroma PLB 
Seimo Informacinė Komisija: 
pirm. A. Rinkūnas ir nariai — 
Pr. Alšėnas, V. Kastytis ir p. 
Žemaitė - Mikeljohn. Jos ad 
resas — 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont., Canada.

3) Meno parodai ruošti dai 
lininkų komisija: pirm. T. Va 
liūs, sekr. E. Docienė ir nariai 
V. Bakys, Bričkus, Račkus, 
arch. V. Banelis ir inž. Čiup 
linskas. Adresas: 10 Emery 
Circle, Toronto, Ont.

4) Seimo pradžios susipaži 
nimo pobūvį atstovams ir sve 
čiams ruošia Toronto Apylin 
kės Valdyba, vad. dr. J. Ma 
tulionytės. Pobūvis įvyks ket 
virtadienį, rdgpjūčio 29 d., 
vakare, Prisikėlimo par. salė 
ie-

5) Plataus masto lietuviš 
kam pobūviui, kuris įvyks šeš 
tadienį, rugp. 31 d., vakare 
Club Kingsway salėse Toronte 
organizuoti sudaryta komisija 
iš F. Senkaus, J. R. Simanavi 
čiaus ir J. Matulionio.

6) Rugsėjo 1 d. koncertą, 
kuris įvyks O’Keefe salėje, or 
ganizuoja, kitų padedamas 
muz. St. Gailevičius.

7) Iškilmingą banketą su 
važiovimo uždarymo proga 
Prisikėlimo salėje organizuoja 
Apylinkės Valdyba.

8) Sporto varžybomis rūpi 
naši J. Gustainis.

9q Literatūros vakarą, penk 
tadienio vakare, organizuoja 
Liet. Rašytojų Dr-ja, vad. B.

CHICAG0S NAUJIENOS
PAREMKIME LIETUVIS KOJO JAUNIMO 

PASTANGAS
Antroji JAV ir Kanados lie 

tuvių tautinių Šokių Šventė 
sparčiai artėja į jos milžiniško 
darbo vaisių apvainikavimą Či 
kagoje liepos 7-tą dieną. Virš 
tūkstančio šokėjų puošniai 
spalvingais drabužiais, dar 
naus tautinio šokio ritme, sk 
leis pasaulinį senosios lietuviš 
kos kultūros grožį, demonst 
uos šimtus metų pavergėjų nie 
kintos tautos gajumą ir kvies 
išeiviją atnaujinti pasiryžimą 
laisvei ir išlikimui.

Tačiau tam tikslui pasiekti 
dar daug problemų lieka neiš 
spręstų, kurių pagrindą suda 
ro finansai. Šokėjams apmo 
kant pusė kelionės išlaidų — 
kitaip jie į tautinių šokių šven 
tę nevyktų — šventės sąmata 
susidaro perdidelė, kad ją pa 
dengtų nors ir visi iki vieno iš 
parduoti bilietai.

Vien tik šokėjų kelionių iš 
laidoms padengti susidaro aš 
tuonių tūkstančių dolerių su 
ma. Teigimui patvirtinti, leiski 
me kalbėti skaičiams.

Šventės išlaidos:
Kelionpinigiai šokėjams: 

Baltimorės grupė...........$ 600
Bostono grupė................$ 900
New Heven grupė . .
New Britain ................
Hartford .....................
Waterbury .................. ..$1.000
New Yorko ...................$ 600
Philadelfijos .................. $ 400
Montrealio ..................... $ 750
Los Angeles....................$2,000
Torontos, Hamiltonas ir
Ročesteris ....... .$1,750

Brazdžionio. Muzikinę šio va 
karo dalį išpildys pianistas An 
drius Kuprevičius

SEIMO DALYVIAI
Remdamasi PLB statutu, 

Valdyba yra nustačiusi paski 
riems kraštams tokį atstovų 
skaičių:

1. Argentina ................... 4
2. Australija...................... 6
3. Austrija......................... 1
4. Belgija........................... 1
5. Brazilija........................ 5
6. Kanada .........................15
7. Danija ........................ 1
8. Anglija ........................ 3
9. JAV .............................. 41

10. Italija ........................ 1
11. Kolumbija ................... 1
12. Prancūzija ................... 1
13. Švedija ........................ 1
14. Šveicarija...................... 1
15. Venecuela ................... 3
16. Vak. Vokietija........... 6
17. N. Zelandija ............. 1

Skaičių nustatymo pagrin 
du imta pereito seimo prakti 
ka. Be to, atsižvelgta į atskirų 
kraštų bendruomenių aktyvu 
mą. Siūlymas nustatyti atsto 
vų propirciją pagal balsuoto 
jų skaičių Valdybai pasirodė 
nepriimtinas, nes PLB nariai 
yra visi lietuviai, taigi ir tie, 
kurie nebalsuoja. Balsuotojų 
kriterij urnas paverstų bendruo 
menę į paprastą organizaciją. 
Džiugu konstatuoti, kad jau 
pasižadėjo seime patys daly 
vauti 10 atstovų iš tolimųjų 
kraštų — po vieną iš Australi 
jos, Brazilijos, Anglijos ir Ita 
lijos, po tris iš Venecuelos ir 
Vak. Vokietijos. Kraštų atsto 
vavimą per antrininkus PLB 
konstitucija nenumato.

Kitos grupės kelionės išlai 
dųdengti neprašo.

Viso $8.000.
Kitos išlaidos:

Orkestras, salių nuomos, sa 
lių apšvietimas, dekoravimas, 
leidiniai, šokių instrumentaci 
ja, grupių lankymas, adminis 
tracija, plakatai, ženklai ir kiti 
reikalai sudaro $16,000.

Viso išlaidų $24,000.
Pajamos:

Bilietai ........................... $17,000
Pirmos taut. Šokių

šventės komitetas . .$1,000 
LB Centro Valdyba . .$ 500 

Viso pajamų $18,00 
Deficitas $ 5,500 

Nors ir labai nenorėtumėm, 
defecitui padengti esame pri 
versti vėl kreiptis į lietuvišką 
ją visuomenę prašydami para 
mos. Visuomenės aukos bus 
naudojamos tik šokėjų kelio 
nių išlaidoms padengti. Ka 
dangi Šokių šventė yra orga 
nizuojama JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenių, todėl 
pirmiausiai ir kreipiamės į LB 
apylinkes ir prašome kiekvie 
nos iš jų nors po 70 dolerių 
skirti šiam reikalui. Aukščiau 
sias L. B. tikslas — lietuvybės 
išlaikymas. Šokių šventė tam 
tikslui kuo puikiausiai pasitar 
nauja. Lietuvių Bendruomenė 
privalo ją remti.

Taip pat prašome, daug kar 
tų lietuviškiems reikalams jau 
trią širdį rodžiusius, mūsų fi 
nansininkus, profesionalus, 

Nukelta į 8-tą psl.
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Reikalaukime
LIETUVAI LAISVĖS!

I N N S B R U C K E
STUDIJAVUSIŲ LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 

KANADOJE

Birželio 15 dieną sukanka 
dvidešimt treji metai, kai dide 
Ii Kremliaus kariuomenės da 
liniai, ilgai buvę sutelkti Lie 
tuvos pasienyje ir parengti žy 
giui , okupavo Lietuvą. Ji bu 
vo Europoje pirmoji sovieti 
nio imperializmo auka.

Užgrobusi Lietuvą ir sunai 
kinusi jos valstybines instituci 
jas, Sovietų Sąjunga vykdė ir 
tebevykdo fizinį ir moralinį 
Lietuvos naikinimą, griauda 
ma ūkį, tautinę lietuvių kultu 
rą ir šimtus tūkstančių žmonių 
žiauriausiu būdu tremdama į 
tolimuosius Sibiro kraštus. To 
kį pat naikinimo būdą sovietai 
naudoja ir kaimyninėse Pabal 
tijo valstybėse — Latvijoje ir 
Estijoje.

Šių ir bet kurių kitų kraštų 
pavergimas yra atviros tarp 
tautinės žaizdos, kurios pū 
liuos tol, kol pasaulis nesiims 
tinkamų būdų ir griežtų prie 
monių šioms dvidešimtojo am 
žiaus gėdingoms žaizdoms gy 
dyti.

Mūsų — laisvųjų lietuvių 
uždavinys šias Lietuvos žaiz 
das kelti ir viešai pasauliui ro 
dyti. Minėdami šias Baisiųjų 
Birželinių — okupacijos ir di 
džiųjų trėmimų — sukaktis, sa 
vo susirinkimuose ir priima 
mose rezoliucijose reikalauja 
me:

1) kad laisvųjų kraštų vy 
riausybės reikalautų Jungtinė 
se Tautose ir kituose tarptau 
tiniuose forumuose Lietuvai 
laisvo apsisprendimo teisių, 
kurias jai Antrojo Pasaulinio 
Karo eigoje okupantas — So 
vietų Sąjunga — atėmė;

2) Kad Jungtinių Tautų 
Specialioji Kolonializmo Ko

VLIKO PIRMININKAS LANKĖSI VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Ryšium su vykusia NATO 
konferencija Ottawoje ir JV 
nuolatiniais pasitarimais su So 
vietų Sąjunga Europą liečian 
čiais klausimais, gegužės 24 
dieną dr. A. Trimakas lankė 
si Valstybės Departamente, 
Vašingtone.

Ilgokai užtrukusiame pasi 
kalbėjime su departamento 
pareigūnais, buvo paliesti pa 
grindiniai Lietuvą liečią klau 
šamai: sovietinio kolonializmo 
panaikinimas Lietuvoje, suda 
rymas laisvės sąlygų tautos ap 
sisprendimui, dėl ko šiandien 
kovojama visur, kur tik yra ne 
laisvų tautų, kad šitie reikalai 
be atvangos būtų keliami Jun 
gtinėse Tautose ir šiaip tarp 
tautinėse konferencijose, ku 
riose svarstomi įvairių tautų 
klausimai, kad JV, kaip di 
džioji pasaulinė jėga su paver 
gtosios Lietuvos ir bendrai, pa 
vergtosios Europos dalies klau 
siimais plačiau supažindintų ir 
kitų kraštų diplomatijas, ku 
rioms šie klausimai yra toli 
mesni. Atsižvelgiant į dalbarti 
nę tarptautinę padėtį buvo pa 
nagrinėta visa eilė klausimų, 
kas šiuo metu būtų darytina 
svarbiausiajam tikslui atsiekti.

Pasikalbėjimas buvo visais 
atžvilgiais pozityvus ir naudin 
gas, nes jis išryškino daug 
svarbių dalykų, dabartinėje 
Lietuvos laisvės kovoje žinoti 

misija greičiau pradėtų svars 
tyti sovietinio kolonializmo pa 
naikinimą Lietuvoje;

3) kad didžiosios pasaulio 
valstybės greičiau imtųsi žy 
gių Antrojo Pasaulinio Karo 
padariniams likviduoti ir tuo 
pačiu pagreitinti Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymą;

4) kad demokratinių kraštų 
parlamentų nariai ragintų sa 
vo vyriausybes, kad jų atsto 
vai tarptautinėse konferencijo 
se ir institucijose ne tik primin 
tų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos faktus, bet ir reika 
lautų šiem kraštam laisvės, 
kaip nuolatos reikalaujama ki 
tų žemynų tautoms;

5) kad vakariečiai liautųsi ti 
kėję, jog kultūrinių bei pre 
kinių mainų su Sovietų Sąjun 
ga pagalba evoliucijos keliu 
bus sudaromos sąlygos sovieti 
niai santvarkai pakeisti ir tuo 
pat keliu pavergtąja: Lietuvai 
išsilaisvinti;

6) kad lietuvių išeivija, tra 
giškuosius birželių įvykius mi 
nedarna, įsipareigotų dar ener 
gingiau ir ryžtingiau kovoti 
dėl Lietuvos laisvės, kad be są 
lygų atmestų Maskvos agentų, 
nors ir lietuviškai kalbančių, 
siūlymus su jais bendradarbia 
uti ir tuo pačiu užkirstų kelią 
Lietuvos laisvinimo frontą 
skaldyti.

Tegyvuoja LIETUVOS 
LAISVĖ IR JAI PASIEKTI 
MŪSŲ VIENINGA KOVOS 
DVASIA!
LAISVA IR NEPRIKLAU 
SOMA DEMOKRATINĖ LI 
ETŲ VA -MŪSŲ IDEALAS!

Vyriausias Lietuvos I šiais vi 
nimo Komitetas.

nų. Buvo pasikeista nuomonė 
mis ir dėl Pavergtųjų Tautų sa 
vaitės minėjimų, nes iš šiemet 
šio krašto prezidentas J. F. 
Kennedy tokią svaitę paskelb 
siąs. ViLIKo pageidavimai bu 
vo pateikti raštu.

Atsilankymo reikalą gražiai 
patvarkė Lietuvos atstovas 
Vašingtone J. Kajeckas, su ku 
riuo vėliau, dalyvaujant jo 
patarėjui dr. S. Bačkiui, buvo 
aptarta daug Lietuvos klausi 
mų.

Ta pačia proga Vašingtone 
buvo susirinkusi VLIKo Poli 
tinė Komisija ir ji drauge su 
VLIKo pirmininku svarstė 
Lietuvą liečiančius klausimus 
ir kartu aptarė visas naujienas, 
sužinotas Valstybės Departa 
mente. Posėdyje be jos pirm. 
Dr. D. Krivicko dar dalyvavo 
dr. J. Pajaujis, dr. V. Vilią 
mas, pulk. K. Škirpa, inž. A. 
Barzdukas. J

VLIKo dvidešimtmečiui pa 
minėti leidinio rašinius rašyto 
jas Algirdas Landsbergis pra 
dėjo versti į anglų kalbą. Bu 
vę Vliko pirmininkai pradėjo 
prisiųsti savo trumpus žodžius, 
kurių jie buvo leidinio redakto 
riaus paprašyti. Jais yra: prof. 
Steponas Kairys, prel. Myko 
las Krupavičius ir Jonas Matu 
lionis. Elta.

Sovietinio Genocido 
duomenys

BIRŽELIO BEI BIRŽELIŠKI FAKTAI
Kipro Bielinio knyga ,,Tero 

ro ir vergijos imperija sovietų 
Rusija” yra geriausis doku 
mentas bei žinių šaltinis mi 
nint 1941 metais birželio 14— 
15 dienų masinius Lietuvos 
žmonių išvežimus į Sibirą ir ki 
tas Rusijos sritis.

K. Bielinis surinko ir šutei 
kė daugelį žinių apie Rusijos 
komunistinės diktatūros vyk 
domąjį genocidą. Suminėtoje 
knygoje yra sutelkta daug fak 
tų, kurie akivaizdžiai parodo 
sovietinės okupacijos Lietuvai 
ir jos žmonėms padarytas sk 
riaudas.

Kipras Bielinis, suminėjęs 
Sovietinės Rusijos 1959 metų 
statistikos duomenis, kad Lie 
tuvoje rasta tiktai 2,713,000 
gyventojų, rašo: ,,Lietuvos gy 
ventojų skaičius per 19 metų, 
skaitant nuo 1940 metų (ka 
da Rusija Lietuvą okupavo) 
ne tiktai kad nepaaugo, bet ka 
tastrofiškai sumažėjo“.

Tame plote, kuriame Sov. 
Rusija darė statistiką. Lietu 
vos statistika rodė 3,214,271 
gyventoją. Skaitant mažiaus;, 
tiktai 1% prieauglį, per 19 me 
tų turėjo priaugti 458,698 as 
mens. K. Bielinio skaičiavimu, 
1959 metais Lietuvoje turėjo 
būti nemažiau kaip 3,672,969 
gyventojai. Taigi sovietinė 
Lietuvos okupacija kažkur pa 
dėjo apie milioną Lietuvos gy 
ventojų.

K. Bielinis toliau skaičiuo 
ja, kur gi pasidėjo tas milijo 
nas Lietuvos gyventojų: 
1940-41 m. repatrijavo

į Vokietiją ..................50,000
1940-41 m. bolševikai sušaudė 

(Praveniškėse, Rainiuose, 
Panevėžy, Zarasuose, 
Červenėj ir kt,) . . . .1,114 

1941 m. birželio 14—15 dd.
rusai deportavo į
Sibirą ..........................34,260

Vokiečiai naciai 1941-44 m.
sušaudė apie . . . .300,000 

1944 m. bolševikų okupacijai
artėjant pasitraukė į
Vakarus....................... 64,000

Lenkijon repatrijavo . .90,000 
1944-59 metais įvairiomis 

priemonėmis ir įvairiais 
būdais Sovietų Rusija 
sunaikino ..........420,000

Viso Lietuva neteko 
gyventojų ......... 959,969.
Iš to skaičiaus Sovietų Rusi 

ja atsakinga už 659,969 ir na 
cių Vokietija už 300,000. Net 
ir kairioji Stalino ranka Lietu 
voje — A. Sniečkus (dešinioji 
ruskis) pripažino, kad Lietu 
vos gyventojų skaičius ligi sta 
tistikos metų, 1959, „nepasie 
kė prieškarinio lygio” (buvo 
paskelbta 1959 m. ,,Tiesoje“ 
gegužės mėn. 31 d. Nr. 125). 
Kadangi A. Sniečkus pripažįs 
ta, kad vokiečiai išžudė 300 
tūkstančių, tai ir pagal Snieč 

Tarcizijus Garbukas
LIETUVOJ ALPO MOTINŲ RAUDA 

(birželio išvežtiesiems prisiminti)
Birželio dangus buvo baisiai apsiniaukęs, 
Lietuvos žemėj alpo motinų rauda. . .
Lietuvis tokios kančios nebuvo niekad laukęs 
Savo visoj būtyj, oi niekad, niekada. . .
Sunkvežimiai urzgė kaip žvėrys piktieji, 
Kėlė iš ramaus miego nekaltas šeimas: 
Siaubo klyksmai į tamsią naktį įsiliejo. . .

Nežinia, kokiems žiaurumams juos išmes. . .
Vagonai prigrūsti tų aukų nekaltųjų, 
Rieda iš tėvynės, rieda per laukus. . .
Troškulys ir badas glaudžiasi prie jųjų, 
Gal ši paskutinė jų kelionė bus. . .
Ant jų rankų ir veidų plyti kraujo dėmės, 
Toli lieka sodai ir namai savi. . .
Okupanto siaubas nenustoja lėmęs: 
Neužgis šios žaizdos, niekad, dievaži!
Brangioji tėvyne, kai tau sūnus grobstė: 
Lyg būt tavo gyslas iš sąnarių traukę. . . 
Grobikai žiaurieji staiga miršta soste — 
Kančia nekaltųjų laisvės vėl sulaukia!

Mūsų mieliems bičiuliams
JUOZUI IR EMILIJAI PAUNKSNIAMS,

Lietuvoje mirus
JUOZO PAUNKSNIO SESERIAI ALDONAI, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame
Girdžių, 
Sibičių ir 
Tekučių šeimos.

kaus teigimą, rusams lieka vi 
si kiti išžudytieji. Tai yra so 
vietinių komunistų — bolševi 
kų darbas, už kurį atsakingas 
Lietuvos okupantas.

Genocidas - teroras Lietuvo 
j e nepasibaigė; jis tęsiamas ir 
toliau. Paskutiniu metu prade 
tos bylos prieš neva kolaboran 
tus, prieš spekuliantus ir kt. 
Pagal patarlę : Kas nori mušti, 
lazdą susiranda. Stalinas mili 
jonus žmonių išžudė taip pat 
neva radęs jų kaltę. Jis dar 
taip viską suorganizuodavo, 
kad nieku nekalti žmonės ,,pri 
sipažindavo“ kaltais. Stalino 
metodai veikia ir Chruščiovo 
laikais. Ką panori apkaltinti, 
apkaltina ir apkaltintieji ,,prisi 
pažįsta“ kaltais. Teroro siste 
ma ta pati, jau išmėginta su 
milionais išžudytų žmonių. Ir 
dabar vykdomos mirties baus 
mės. Paskutiniais laikais mir 
ties bausmių sprendimai ir vyk 
dymai nepaprastai padaugėjo 
— visoje Rusijoje ir Lietuvo 
j e. i

Kaip sovietai fabrikuoja by 
las, parodo kad ir „Šviturio“ 
paskelbtoji byla vadinamiems 
„kulto spekuliantams“. Apkal 
tinti du kunigai ir dvi mote 
rys, kad jie platino kryželius, 
rožančius ir maldaknyges. Pas 
mus, laisvame krašte, tai skam 
ba anekdotiškai, bet sovietinė 
j e vergijoje ir teroro valstybė 
je, nei kunigas, nei kitas tikin 
tis asmuo neturi teisės platinti 
devocionalijų. Tai skaitoma di 
dėlių nusikaltimu. Matyti, so 
vietijoje ateina jau toki laikai, 
kai už meldimąsi bus žmonės 
šaudomi. Tokių juk bylų visa 
da galima sufabrikuoti. Kaip 
carinės okupacijos laikais, žan 
darai gaudydavo lietuvius, ku 
rie nešdavosi į bažnyčias mal 
daknyges ir už tai siųsdavo 
pagautus į Sibirą. Tas pat, 
kaip matome, ir dabar karto 
jasi.

K. Bielinio knyga naudinga 
gausiu žinių daugumu. Joje su 
rašytos visos sovietinės kator 
gos - koncentracijos stovyk 
los: Vorkuta, Inta, Karagan 
da, Norilskas, Dudinka, Abe 
zė, Spaskas ir tt. Pridėtas ir 
stovyklų planas. Suminėtos ir 
pavardės asmenų, kuriose sto 
vykiose jie nukankinti. Taigi, 
šis leidinys yra savotiškas So 
vietų Rusijos katorgų - kon 
centracijos stovyklų vadovė 
lis. Kiekviena KLB apylinkė, 
norėdama vaizdžiau paminėti 
Baisųjį birželį, šioje knygoje 
ras daugybę duomenų, kurie 
labai tinka pranešimams ir pa 
skaitoms, kaip gausus šaltinis.

J. Kardelis.
(Knygą galima gauti Nepr. 

Liet, redakcijoje: 7722 Geor 
ge st., LaSalle, P. Q.).

1963 m. gegužio mėn. 18— 
19 dd. Toronte (Kanadoje) 
įvykęs lietuvių studijavusių po 
antrojo pasaulinio karo Inns 
brucko universitete, suvažiavi 
mas praėjo pakilioj nuotaikoj 
ir jo metu padaryti keli svar 
būs nutarimai.

Innsbrucko universitete stu 
dijavę lietuviai 1946-49 me 
tais buvo susitelkę į vieną, vi 
sus apjungusį sambūrį ,,Lithu 
ania“, kuris netiktai atliko 
studentų atstovybės vaidmenį, 
bet taip pat buvo viso Innsbru 
ko lietuvių visuomenės ir kul 
tūrinės veiklos centras. Sam 
būris „Lithuania“ brangus ins 
brukiečiams ir todėl, kad jo rė 
muose buvo sugebėta įgyven 
dinti konkrečią vienybę, apie 
kurią tuo metu būdavo tik kai 
bama. Tikras akademinis so 
lidarumas, tvirta draugystė, 
darbais įrodomas patriotizmas 
ir šiandien tebėra buvusių in 
nsbrukiečių pagrindinis sieki 
mas. Toronte įvykęs suvažiavi 
mas netiktai sutelkė apie 70 
% buvusių sambūrio narių, 
bet taip paliudijo, kad toji 
vienkartinė dvasia, siejusi vi 
sus į vieną šeimą, ir šiandien 
tebėra gyva.

Suvažiavimo programa pra 
vesta Seaway viešbutyje ant 
Ontario ežero kranto. Šešta 
dienio popietė buvo skirta su 
važiavimo rimtąjai daliai, va 
karinei ir linksmąja! daliai. 
Rimtosios dalies metu, kurią 
pravedė dr. J. Sungaila ir J. 
Gustainis, kalbėjo du buvusie 
ji sambūrio „Lithuania“ pirmi 
ninkai — dr. H. Nagys ir dr. 
J. Budzeika — buvo atliktas 
įspūdingas vardošaukis, pada 
rytos nuotraukos, sugiedoti

Spaudos apžvalga
EUROPIEČIO ĮSPŪDŽIAI AMERIKOJE

Dr. Jonas Grinius, buvęs 
Kultūros kongrese pranešėju, 
Europos Lietuvy rašo įspū 
džius apie lankymąsi Ameriko 
je ir Kanadoje:

„Nutolus nuo dangoraižių 
ir dangoraižėlių centro, pa

JUOKDARIAI
DIPLOMINIS DAKTARO BIMBOS DEBIUTAS 

BIRŽELIO PROGA
Dr. Bimba: Untan, Untan, 

ko gi tu taip krioki?
Sniečkus: Hrrr-mrrr, hrrr- 

-mrrr, hrrr. . .
Dr. Bimba: Gal bulve pa 

springai, ar kas tau, drauge?
Sniečkus: Kad tave kur. . . 

užsnūsta. . . A-a-a-a? Tai tu, 
Antan, mane išbudinai?

Dr. Bimba: Ar sakai išbudi 
nau? Tai kodėl taip kietai imi 
gi, kaip kokia meška migyje?

Sniečkus: Vakar, matai, su 
draugu Justinu užgėrėme bir 
želį. . .

Dr. Bimba: Galai jus grieb 
tų su tuo birželiu. . . Mes ne 
turime kur pasidėti nuo to jū 
sų birželio. . .

Sniečkus: Tai kodėl?
Dr. Bimba: Kaip kodėl? 

Birželį gi suruošė draugas Sta 
linas, o draugas Chruščiovas 
jį nuvertino ir jo nuskriaustus 
ir nužudytus žmones reabilituo 
ja. . . Tai gi ir Baisiojo birže 
lio aukas, kaip Stalino padari 
nį reabilituos. . .

Sniečkus: Tai jau visai iš 
proto išėjai, gavęs daktaro 
laipsnį. . .

Dr. Bimba: Na, jeigu Sta 
lino birželinių aukų nereabili 
tuos, tai gi ir tau, draugas An 
tanai ir draugui Justinui bus 
labai riesta, nes jūs gi buvote 
Stalino kulto rėmėjai ir mus 
mokinote garbinti jo kultą.

Tokia logika: arba, arba: 
arba jus reikia karti, arba bir 
želio aukas reabilituoti. . . 
Kam gi jūs man davėte dakta 
ro laipsnį, jeigu to nesupranta 
te? . .

Sniečkus: Žinai, drauge An 
tanai, kad mes davėme, bet 
mes galime ir atsiimti, jeigu 
taip plepėsi. . .

Dr. Bimba: Nepyk, Unta 
neli. . . Na gi nebūčiau dakta 
ras, kad nesuprasčiau tokių da 
lykų. . .

Sniečkus: Hmmm, ummm...
Dr. Bimba: Draugas Justi 

nas gi važiavo Maskvoon su 

Tautos himnas ir pabaigoje 
Gaudeamus. Po vakarienės su 
važiavimo dalyviai dainavo se 
nąsias, Jono Dagio sukurtas, 
sambūrio dainas, kalbėjosi, da 
linosi įspūdžiais, sustiprino 
draugystes.

Sekmadienio rytmetį Prisi 
kėlimo parapijos bažnyčioje 
Tėv. Placidas atlaikė pamal 
das ir pasakė specialų, šuva 
žiavimui pritaikytą, pamokslą. 
Po pietų susirinkimo dalyviai 
ir vėl susirinko pas dr. J. ir A. 
Sungailus. Šio susirinkimo me 
tu buvo priimta speciali rezo 
liucija ir padaryti nutarimai.

Pirmiausia, buvę sambūrie 
čiai nutarė ir toliau palaikyti 
tamprius organizacinius ryšius 
ir tam reikalui išrinko specia 
lią komisiją: dr. J. Budzeika, 
J. Gustainis, Prof. St. Kairys, 
dr. H. Nagys, dr. J. Sungaila, 
V. Valaitienė. Taip pat nutarė 
šį savo suvažiavimą įprasmin 
ti paskirdami vieną arba dvi 
stipendijas, studijuojantiems 
Europoje studentams lietu 
viams paremti. Taip innsbru 
kiečiai tikisi duoti idėją pana 
šių suvažiavimų rengėjams ir 
dalyviams, o taip pat atsilygin 
ti Balfui savo metu rėmusiam 
Innsbrucko universitete studi 
javusius studentus.

Suvažiavimo dalyviai išsi 
skirstė nutarę kada nors, neto 
limoj ateityje vėl susitikti.

Šio suvažiavimo metu buvo 
galima sutikti visą eilę mūsų 
jaunųjų visuomenininkų, gy 
dytojų, profesorių ir šiaip 
reikšmingų mūsų inteligenti 
joa atstovų, liudijusių, kad In 
nsbrucko universitetas lietu 
viams davė nevieną susipratu 
sį lietuvį ir gabų akademiką.

prastame Amerikos mieste 
tuoj prasideda didžiuliai prie 
miesčiai. Jie tokie milžiniški, 
tartum visi didieji miestai ir te 
bebūtų iš vienų priemiesčių.

Apie statybą: „Dauguma 
Nukelta į 7-tą usl.

delegacija ir sugrįžęs iš Mask 
vos visai Lietuvai pasigyrę at 
vežęs Stalino saulę. . . Tu irgi 
buvai delegacijoje, — tai jūs 
gi abu vežėte Lietuvai tą Sta 
lino saulę, kuri jus visus vėliau 
nudegino. . . Putna, Uborevi 
čius, Aleksa - Angarietis, ne 
kalbant apie Tuchačevskį, Je 
gorovą ir kitus maršalus, — 
visi jie buvo nudeginti Stalino 
saulės ir dabar reabilituoja 
mi. . . Tu gi gerai žinai!..

Sniečkus: Tai kas, kad ži 
nau? O tu nebūk krankliu... 
Ne tam mes tau davėme dak 
taratą, kad tu juodvarniu pra 
dėtum krankti. . .

Dr. Bimba: Ne juodvarniu, 
bet daktarišku autoritetu tau 
kalbų. Tai ir sakyk man: 
ar dar ilgai jus, stalinininkus, 
Josifo kulto garbintojus, Niki 
ta laikys? Staliną išmetė Kre 
mliaus patvorin, tai kaip jis 
jus da r laiko? Čekoslovakus 
jau pradėjo čiupinėti. . .

Sniečkus: Besarmatis, kad 
pradėjai kalbėti apie žiupinėji 
mą. . .

Dr. Bimba: Koks gi besar 
matis? Ar ne teisybę sakau, 
kad Čekoslovakijoje pradėjo 
čiupinėti stalinininkus?

Sniečkus: Teisybė, tai teisy 
bė, bet vis dėlto, kaip sakoma, 
prie pasikorusio apie virvę ne 
kalbama. . . Mus karia ir ne 
leidžia kojomis spardytis.

Dr. Bimba: Ką pasėjote, tą 
ir pjaunate. . .

Sniečkus: Mes mokame pri 
sitaikyti. . . Mes ir prie Stali 
no, mes ir prie Chruščiovo, ir 
mes vis tie patys. . .

Dr. Bimba: Tai kaip jus že 
mė nešioja?

Sniečkus: O ką ji darys ne 
nešiojusi?

Dr. Bimba: Sakai, ji nėšio 
ja visokį brudą?

Sniečkus: Nu, jies. . .
Dr. Bimba: Jeigu taip, tai 

gud bai. . .
Mandrapypkis.
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Nauja apie jotvingius Studentai -Gyvenimas ir Veikla ortas
VEDA KAZYS BARONAS

Pastaruoju metu istorijos 
mokslo pasaulyje sukėlė susi
domėjimą lenkų archeologų 
kasinėjimai, įnešė naujos švie 
sos į jotvingių ir tuo pačiu vi 
sų baltų praeitį.

Jotvingiai gyveno užnemu 
nėję ir Lenkijos šiaurės rytų 
dalyje iki Narevo upės. Jau 
II a. juos mini Ptolomėjus su 
dinų vardu, nuo X a. pabaigos 
.— rusų lenkų metraščiai, vė 
liau ir vokiečių. Sūduva labai 
nukentėjo nuo kryžiuočių ant 
puolių ir 1279 — 1283 m. bu 
vo visai sunaikinta. Ordino 
kronikininkas Dusburgas nuro 
do, kad Sūduvos krašto gy 
ventojai pasižymėjo narsumu, 
galybe ir turtais. Tačiau apie 
jotvingių - sūduvų socialinį, 
ekonominį bei kultūrinį gyve 
nimą rašytiniuose šaltiniuose 
platesnių žinių nėra. Jas ga 
Ii papildyti archeologai, bend 
radarbiaudami su antropolo 
gaiš, lingvistais ir istorikais. 
Tai ir padarė liaudies Lenki 
jos mokslininkai. 1955 m. Var 
šuvos Valstybinis archeologi 
nis muzėjus pradėjo kasinėji 
mus Suvalkų apskr. Šveicari 
jos kaime ir apylinkėse. 1959 
d. buvo suorganizuota komp 
leksinė lenkų - švedų ekspedi 
cija jotvingiams tyrinėti.

Kapinynų, pilkapių ir gy 
venviečių kasinėjimai davė la 
bai svarbių duomenų apie jot 
vingius pirmajame mūsų eros 
tūkstantmetyje. Suvalkų ap 
skrityje surastos iškasenos ro 
do, kad mūsų eros pradžioje 
(II—IV a.) jotvingių kraštas 
buvo tankiai gyvenamas.

Ypatingą mokslinę reikšmę 
turi Šveicarijos kaime atkastas 
žemdirbio kapas (II—III a.). 
Jame, be kitų daiktų, rasta 
žemdirbystės įrankių: geleži 
nis dantytas pjautuvas su kau 
line rankena ir geležinis arklo 
noragas, irklo formos, lengvai 
išlenktas aštriais kraštais.

Iki šiol ankstyviausias no 
ragas (VII a.) Rytų Europo 
je buvo rastas Senojoje Lado 
goję. Mūsų archeologai ma 
nė, kad Lietuvoje geležiniai 
noragai pradėta naudoti IX— 
XII a. (Lietuvos archeologi 
jos bruožai, 500 psl.; Lietuvos 
TSR istorija, I t., 39 psl.). Ra 
dinys Šveicarijos kaime rodo, 
kad šie archeologų spėjimai

buvo perdaug kuklūs. Jeigu 
jotvingiai jau II—III a. nau
dojo geležinį noragą, tai jis tu 
rėjo būti tada žinomas ir jų 
broliams aukštaičiams bei že 
maičiams, kadangi visos šios 
gentys buvo maždaug vieno 
do kultūrinio lygio. Mūsų nuo 
mone, to meto gyventojų pa 
grindinis verslas buvo ariamo 
ji žemdirbystė. Greičiausiai ji 
jau buvo perėjimo stadijoje iš 
lydiminės į pastovių laukų 
žemdirbystę, kur galėjo būti 
naudojama dvilaukė sėjomai 
na. Iš atkastų javų duobių ma 
tyti, kad daugiausia buvo sėja 
mi kviečiai ir miežiai. Kitos iš 
kasenos rodo, kad buvo augi 
narnos avys, kiaulės ir nedide 
Ii arkliai. Arkliai plačiai buvo 
naudojami žemės darbui ir su 
sisiekimui. Mat, iškasti moli 
niai puodai, ornamentuoti ark 
lio motyvais. Šitie radiniai pa 
remia mūsų nuomonę, kad pir 
masis traukiantis arimo įrankį 
gyvulys buvo arklys.

Jotvingių naudotus irklo 
formos noragus pažino ir kiti 
Lietuvos gyventojai. 1962 m. 
buvo surastas Giedraičių apy 
linkės Piliakiemio kaime ark 
las su panašiu geležiniu norą

Nukelta į 6-tą psl.

Federalinis Kanados parlamentas taip atrodė, kai jį atidarė karalienė.

FORDHAM UNIVERSITE TO VASAROS
SEMESTRAS

Lituanistikos, vasaros semestre Fordham Universitete, 
Kursai

Prasidės liepos 3 d. Tai pui 
ki proga pagilinti žinias litu 
anistikoje ir susipažinti su 
New Yorko bei apylinkių lie 
tuvišku jaunimu bei N. Y. 
miesto įdomumais.

Jau kelinti metai tokie kur 
sai negalėjo įvykti dėl susido 
mėjusiu mažo skaičiaus. Jaus 
kime pareigą šiemet užpildyti 
nors minimumą — 8. Kol kas 
užsiregistravo tik 4. Keli šim 
tai studentų užsiregistruoja 
prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. 
kalboms. Ar nebūtų malonu, 
kad nors minimumas susidary 
tų lietuvių kalbai? Neapvilki 
me prof. A. Vasio, kuris nuo 
Širdžiai rūpinasi lituanistika 
Fordham Universitete, kuria 
me yra sudarytos geros sąly 
gos tokioms studijoms. Už 
lietuvių kalbą duodama 4 kre 
ditai. Be to, yra gerai įrengtos 
sporto aikštės ir plaukymo ba 
seinas. Patogus laikas dirban 
tiesiems, nes paskaitos vyks 
vakarais nuo 5:30 — 8:30 v.

Dar nevėlu užsiregistruoti 

iki liepos 1—2 d. Parodykime 
susidomėjimą ir įvertinkime be 
sirūpinančio profesoriaus ir 
instituto vice-direktoriaus A. 
Vasio pastangas išlaikyti lietu 
vių kalbą šiame universitete.

Dėl katalogo ir informacijų 
kreiptis:

Prof. A. Vasys Fordham 
University New York 58. 

.... Box AA, N. Y............
(Tel. Code 212 FO 7-5400, 

Ext. 218).
Susirūpinę.

PAVYKĘS
INITIUM SEMESTRI

Dainavos namuose Bankstow 
ne suruoštas Sydney liet, stu 
dentų Initium Semestri praėjo 
su dideliu pasisekimu. Ne vėl 
tui sydnėjiškių tarpe įsivyravo 
nuomonė: Sydnėjuje esą me 
tuose tik du mėgiami ir laukia 
mi lietuvių parengimai: tai 
Spaudos balius ir studentų Ini 
tium Semestri. Ir šį kartą stu 
dentai gausiai susirinkusių sve 
čių neapvylė.

PASIŽYMĖJO
Čikagos LSK’Aras krepšini 

nkai E. Barkauskas ir D. Au 
gius šiomis dienomis gavo iš 
Lojolos universiteto stipendiją 
ir kartu pakvietimą žaisti univ 
ersiteto krepšinio komandoj. 
Reikia pažymėti, kad Lojolos 
universitetas yra NCAA meis 
teris ir kartu laikomas geriau 
siaJAV universitetų krepšinio 
komanda. Lietuviai studijas 
pradės rugsėjo mėn. Sėkmės!

MIRĖ LIETUVIS
Vakarų Vokietijos sporto 

laikraštis Kicker, st praneša, 
kad eidamas 84 metus Berly 
ne mirė a.a.R. Gerulaitis(laik 
raštis rašo Girulatis). Velio 
nis, be abejo lietuviškos kil 
niės, buvo pirmas futbolo tre 
neris Berlyne, savo karjerą pr 
adėjo prieš pirmąjį pasaulinį 
karą.
— Lengvosios atletikos rung 
tynėse Kaunas įveikė Vilnių 
173:172. Stiprus lietus nelei 
do atsiekti gerų pasekmių,nors 
A. Baltušnikas diską numetė 
56,60 m. V. Jaras- 53,58 irA. 
Varanauskas rutulį nustūmė 17 
,42 m.

LIETUVIAI
— Vilniaus Žalgirio futbolinin 
kai vėl atsiekė S.Sąj. A klasės 
pirmenybėse pergalę, nugalė 
darni Voronežo Trudą 3:2. 
Po šių rungtynių vilniečiai sto 
vi trečioje vietoje pirmenybių 
lentoj.
— Pabaltijo dviračių lenktynė 
se, po penkių etapų, individua 
liai pirmauja Tombakas (Esti 
ja) prieš Grabauską. Tautiniai 
—pirmi latviai, antri lietuviai.
— Krepšinio rungtynėse Kau 
ne, Lietuvos rinktinė pirmą 
dieną nugalėjo Latviją 59 : 56 
tačiau turėjo nusileisti atsigrie 
bimo susitikime 60:71.
— Švėkšnos vidurinės mokyk 
los lengvosios atletikos varžy 
bose naują Lietuvos mergai 
čių rekordą šuolyje į aukštį at 
siekė Z. Ūselytė, iššokdama
l, 53 m.
— Kauno ir Gdynės tarpmies 
tinės plaukimo rungtynės baig 
ėsi lenkų pergale 115:114. mū 
siškiai atsiekė eilę Lietuvos re 
kordų, kurių atžymėtini :200
m. nugara J. Sodaitytė 2:46; 
8 min. 4 x 100 m. l.st. estafe 
tė- 4:02, 1 min., 200 m. kruti 
ne Z. Ūžkuraitytė 3:02,1 min.
— Svarbesnės Lietuvos futbo 
lo pirmenybių rungtynių pase 
kmės: Kauno Inkaras—Šiau 
lių Elnias 0:1, Kėdainių Nevė 
žis—Klaipėdos Baltija 1:1, A 
lytaus Dainava— Kretingos 
Minija 1 :2.
— SS-gos futbolo taurės rung 
tynėse Klaipėdos Granitas lai 
mėjo prieš Mogilovo koman 
dą 3 :2.

IŠ VISUR
— Pasaulio krepšinio vyrų pir 
menybės baigėsi Brazilijos pe 
rgale. Antrą vietą visiškai neti 
ketai laimėjo Jugoslavija. Toli 
mesnės vietos: 3) Sov.Sąjun. 
4).JAV, 5) Prancūzija, 6) Pu 
erto Rico,7) Italija.

Silpnokai pasirodė Kanada, 
užimdama 11 tą vietą

— Tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: Anglija
— R. Vokietija 2:1, Anglija
— Čekoslovakija 4:2, Vengri 
ja — Čekoslovakija 2:2.

— Maskvoje pradėtos Euro 
pos bokso pirmenybės. Už So 
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SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
64-
Grybelių kaimas statmeniškai atsiremia į Zarasų - Ukmer 

gės plentą. Čia nuo senų laikų prie plento stovi nepaprasto 
meistro raižytas kryžius. Viktorija prisiminė, kad jai esant 
gimnaziste, dievobaimingesni žmonės, praeidami pro šį kry
žių, nusiimdavo kepures, o moterys žegnodavosi. Viktorija 
prisiminė, kad jis prieš Antrąjį Pasaulinį karą buvo atnaujin
tas. Tai savotiška Grybelių šventovė. Kryžiaus dienomis kai
mo žmonės čia susirinkdavo pasimelsti ir giedodavo šventas 
giesmes.

„Kažin, — galvojo Viktorija, — gal ir tos maldos pa
dėjo, kad iš kaimo išėjo visas būrys išsimokslinusių žmonių* 
o Šapokų sūnus Adolfas, su kuriuo ji lankė gimnaziją, tapo 
žymiu istoriku.”. . .

Viktorijai skaudėjo kojos, nes ji šiandieną ne moteriš
kai daug ir ilgai vaikščiojo. Bet tėviškės artumas ir mintis, 
kad tuojau įžengs į gimtąją grįčią, kurios slenktį ji ne tik
tai žargė būdama Utenos gimnazijos gimnaziste ir Vytauto 
Didžiojo universiteto studente, bet maža būdama jį ropote 
perropodavo ir apsižergusi juo pajodavo, skatino jos ener
giją. Ir Viktorija savyje nusišypsojo, lyg anuomet, kai bu
vo dar vaiku. „Laiminga”, — smilktelėjo jai minty.

Tomui čia nedaug kartų teko būti, bet ir jis gyvai pri
siminė Pūslių namus. Pūsliai buvo pažangūs ūkininkai. Vien 
turtę dukterį leido į mokslus. Galima suprasti, kad Viktorija 
buvo išlepinta sauvalinga. Ją tokią darė vienturtės privilegi
ja. Tai visam jos gyvenimui davė savaimingumą, kuris veikė 
ir santykius su vyru.

Pūslių sodyba buvo apie kaimo vidurį. Temstant, Vik
torija nei nestebėjo daug metų nematytų sodybos aplinkos 
vaizdų, — greičiau skubėjo į grįčią.

— Viktutė! . . — motina net apstulbo, netikėtai susilau
kusi dukters. . . — Viktutė, kaip gi tu čia?!.. — ir apsikabino 
dukterį, glaudė prie savo krūtinės, glostė ir glamonėjo.

Tomas sveikinosi su Pūslių, kuris taip pat buvo nustebin
tas tiek, kad nežinojo nei kas sakyti, nei kaip džiaugtis arti
miausiais svečiais.

— Sūneli tu mano mieliausis, na sėskis gi. . . Kaip taip 
nieko nepranešę. . . Ir po tiek metų. . . tylos. . .

)— Pūslys varžėsi kalbėti atvirai, lyg kas būtų už jo nu
garos ir jį kontroliuotų. . .

— Tėtuk, nesivaržyk. Jeigu jau atvažiavome pas jus, 
tai ne be pagrindo, — ramino Barvainisi. — Jau šiek tiek pa
kito laikai ir sąlygos. Baisios dar mūsų gyvenimo sąlygos. 
Bet nors tiek jau pagerėjo, kad galime nors tarpusavyje pa
sikalbėti. Taigi, ir pasikalbėkime. Ruskį aiškiai vadinkime 
okupantu ir mūsų priešu. . .

— Sūneli, eg mes kitaip ir nevadiname. Mes gi žinome, 
kad ruskis, kaip prieš pirmąjį, taip ir po antrojo Pasaulinio 
karo yra tas pats ruskis. O koks gi mums skirtumas, jeigu 
žandarą dabar vadina milicininku.

— Tegul juos velniai griebia, tėveli, — kratėsi Tomas 
nemielos temos. — Sakykite, kaip gyvenate. Mudu su Vikto
rija pagaliau nutarėme sulaužyti tylą ir susivaržymą. Aplan
kėme mano tėviškę ir atvykome jūsų aplankyti. Gana jau 
mums tūnoti, kaip sraigėms pasislėpus kiautuose. . .

— Kaip gi, Tomai, Jauneikiai? Tėviškė? Eg jūsų gi 
tėvus išvežė Sibiran. Kaip gi jie, — suskato senis Pūslys tei
rautis. f

— Geriau gal jums ir nesakyti nieko. . . Tėviškės namų 
neradome. . . O tėvai Sibire. . . mirė. Nežinau nei kur palai
doti. . .

— Kaip? Karas sugriovė? Epidemija?
— Ne. Ruskis, okupantas sugriovė. . . Viską sugriovė.
— Kaip gi? Ai tu, Viešpatie. . .
— Zarasams atstatyti. . . Griovė kaimus ir vežė į mies

tą. . . Tai vadina „moderniška teknika”. . . Gal gi ir moder
niška, nes tur būt niekur pasaulyje taip nedaroma, kaip daro 
sovietiniai ubagai. . . O tėvai. . . — ir Barvainis daugiau nie
ko negalėjo pasakyti.

— Kad jie ubagai, tai, sūnau, jie ir pripratę būti uba
gais. . . Kad bolševikai galvažudžiai, tai ne tiktai žinome iš 
Chruščiovo pasisakymų Kremliuje, bet aš pats visą tą razbajų 
pergyvenau būdamas Rusijos kariuomenėje. Pirmojo pasau
linio karo metu. Et, sūnau, rusai dar visai žemos kultūros 
žmonės. Mes juos valdydami, padarytume žmonėmis, bet 
gi. . . jie mus valdo. . . Tai didelė mūsų nelaimė, — aimana 
vo Pūslys.

Atsipalaidavę nuo netikėto susitikimo įspūdžių, apsipra
tę ir apkalbėję susitikimą, visi susėdo už stalo.

Senas stalas. Tas pat, kurį Viktorija atsimena iš vaikys
tės laikų. Jis tas pat: baltas, nedažytas, motinos smėliu ir aiū 
kliais žėruojamas, todėl nelygus: atsparesni trynimui stavariai 
prasikišę, bet rodos jis dar kvepia smala, Barvainiui pasirodė 
— ozonu, kaip Smeltėje pušys. . .

Kalba painijosi, šokinėjo nuo vieno objekto prie kito. 
Keli metai nesimatyta, keli metai laiškais nesusirašyta. Ro
dos keista, bet (Sovietinėmis sąlygomis tai visiškai supranta
ma. Ypač, kai Barvainio tėvai išvežti į Sibirą. Tokiu atveju 
geriau nežinoti nei tėvų, nei sąžinės graužimo, nes draugas 
Stalinas apie tai ir užsiminti neleidžia. Išvežtiems pasiteiravi
mas nieko gera negali duoti, o pasilikusius už tai gali irgi 
išvežti. Ir Barvainiai tylėjo, lyg užmiršę visą pasaulį, kad 
toks egzistuoja. . .

— Viktutė, kiek mes prisisielojome, — skausmingai kal
bėjo Pūslienė. — Bet supratome, kad negalima kitaip. Senat 
vėje tokia nedalia. . . Tai tvarka, kad ir vaikai turi tėvus už
miršti. . . Ir tėvai neturi teisės apie vaikus ką nors sužinoti... 
Viešpatie! — Ir Pūslienė sudėjusi rankas maldai, kėlė jas į 
dangų ir žegnojosi.

— Moč, tu džiaukis, kad jie gyvi, kad mes vėl galime 
susitikti. . . Neaimanok. . .

O Viktorija žiūrėjo ir neatsižiūrėjo į motiną. Ji matė ją 
jauną, energingą. Dabar ji susenusi, suvargusi: skaisčios, bet 
įdubusios mėlynos akys, tarsi du gilūs ežerėliai; sulysusios 
melsvomis gijomis apvedžiotos rankos, lyg Petro Rimšos 

Vargo mokyklos kuodelį verpiančios motulės sengalvėlės, ir 
visa ji sumenkusi, palinkusi, kaip blindis prie upelio. . . Vik
torijai širdį spaudė nerimas, nutysdamas iki vaikystės dienų...

O tėvas. . . Pražilęs ir sulinkęs visai. „Tai gyvenimo 
našta jį taip spaudžia prie žemės“, — galvojo Viktorija. O 
koks jis buvo žvalus, greitas ir niekad nepavargstantis. . . 
Viktorija prisiminė:

— Antanai, tu gi nors pailsėtum. . . Bėgi, bėgi be jokio 
poilsio, — sakydavo Pūslienė vyrui, nes jai pagailsdavo vyro 
ir pasinorėdavo su juo pasikalbėti, pabendrauti. . . gauti šio
kios tokios atvangos.

— Pailsėkime, Verut, kai numirsime, tai negalėsime bė
gioti. . . O dabar, kol gyvi ir sveiki, pabėgiokime. . . Tai lai
mė, kad žmogus gali bėgioti, dirbti, triūsti. . . Tai gyveni
mas, tai džiaugsmas, tai laimė, Verut. . .

Viktorija tada klausėsi tėvų kalbos, bet nesuprato. Tik
tai dabar jai aišku pasidarė, kad tėvas tada sakė teisybę. Da
bar ir norėdamas jau nebegali bėgioti. Ir jai skaudu pasida
rė, kad tėvai jau seni, netekę jėgų. Gal todėl, kad ji pati jau 
jautė, kaip artinasi senatvė. . .

Ilgai visi jie dar kalbėjosi. Daug buvo apie ką išsikalbė
ti. O kai nuėjo miegoti, kilo audra. Perkūnija tartum čia 
pat virš jų galvų grūmojo ir trenkėsi. Namų sienos nuo tren
ksmo dreba. Visi pabudo nuo žiaurios audros. Bet kas blo
giausia, kai praėjo didžioji audra, pasipylė lietus: lietus pylėsi 
ūždamas taip, kad viską tas ūžesys nustelbė, bet drauge su tuo 
pradėjo srovėmis vanduo veržtis į grįčios vidų, ir kaip tiktai 
— ant lovos, kurioje gulėjo Barvainiai.

— Viktut, Tomai, — jūs kelkitės ir mes lovą perkelsime 
kiton vieton, kur vanduo neteka, — susirūpino Pūslienė.

— Tai kaip čia, mama, dabar taip teka jūsų namo dang 
tis? \.. . —

— Dukrele, mūsų namo dangtis seniai jau kiauras. Bet 
kai mažesnis lietus, tai šiaip taip išsiverčiam, o dabar, kai toks 
staigus, tai ir rodos nėra. . .

— Tai gal gi reiktų pataisyti?
— Reiktų, Viktut, bet kaip gi pataisyti? Šiandų mums 

niekas neduoda, o patys nupirkti kur spekuliatyvine kaina ne 
įstengiame. . . Ne mūsų vienų, dukrele, stogas kiauras. Be
veik visų ūkininkų stogai kiauri ir namai jau baigia pūti. . .

— Tai kaip gi taip galima gyventi?
— Na taip, va, ir gyvename. Namas baigia griūti ir mes 

jau baigiame gyvenimą. . . Ne mes vieni. Visas Grybelių kai 
mas, ir kaimyniniai kaimai — visi pūva ir griūva. . .

— Taip ir yra, mama, nes mes važiuodami iš Klaipėdos 
pakeliui visur matėme griūvančius namus. . .

— Mums, Viktut, partijos sekretorius sako: „kelkitės į 
kolūkio centrą”. Bet kur gi kelsies, kad ten ir griūvančių na
mų nėra. . . Iš proto visiškai klaustosi ruskis. . . Tai didžiau- 
sie mūsų nelaimė.

Lietus staigiai užėjo, staigiai ir praėjo. Ir vėl naktis ap
rimo. Ir vėjas nustojo ūžęs. Bet į kambarį vis dar lašėjo 
dideli vandens lašai, ir pliaukšėjo atsimušdami į grindis, į ku
rias pataikydavo nukristi. . .

Daugiau bus.
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kultūrwWkro^ika
VĖL SKAMBA „VARPAS“

Šiomis dienomis pasirodė 
naujas ,,Varpo“ nr. Didžiulis
— 280 pusi.

Turinys didelis, įvairus ir la 
bai įdomus: Dr. J.'Pajaujis— 
Globalinės rungtynės su komu 
nizmu; V. Čižiūnas — kultūri 
niai ryšiai su pavergtąja tėvy 
ne; J. Audėnas — Lietuvos 
partizanų kovos; P. Zunde — 
Maskvos pramoninė politika 
pavergtoje Lietuvoje; J. Au 
dėnas — Lietuvos žemės ūkis 
sovietų baudžiavoje; H. Bla 
zas — Tautinė valstybė ir at 
eitis; M. Mackevičius — Na 
cionalizmas ir tautų laisvė; 
Dr. K. Karvelis — pažangio 
sios socialinės politikos bruo 
žai; J. Lanskoronskis — Euro 
pa prieš savo problemas; H. 
Blazas — Petro Klimo Odisė 
jos; R. Šilbajoris — Žvilgsnis 
į Antano Škėmos dramaturgi 
ją; A. Kučys — Mintys apie 
kultūros kongresus; J. Mikuc 
kis — Eilėraščiai; T. Guopys
— Premijuotoji tremties gro 
žinė literatūra 1960 - 1961 me 
tais; A. Kc. — Didžiojo Var 
pininko atsiminimai; B. Gri 
gaitytė Novickienė — Dvi at 
siminimų knygos; Vyt. Bs.— 
„Sėjos“ dešimtmetis; M. Mac 
kevičienė — A. Rūko „Vieni 
šo žmogaus gyvenimas“; M. 
Ms. — Dr. V. Daugirdaitės -
— Sruogienės „Lietuvos kultū 
ros istorijos bruožai“; A. Kč.
— >Penkios „Metmenų” kny 
gos. „Varpui“ duotas Povilo 
Višinskio šūkis: „Mūsų idea 
las: laisva, nepriklausoma Lie 
tuva, nusikračiusi svetimų ir 
savų despotų“. „Varpą1” gali 
ma gauti „N. L.“ redakcijoje: 
7722 George St., LaSalle, P. 
Q.

KOMPOZITORIAUS 
JUOZO BERTULIO 

KŪRINIAI
Komp. J. Bertulis neseniai 

išleido seriją savo kūrinių, o 
dabar pasirodė antra jo kuri 
nių serija, kurioje atspausdinti 
šie kūriniai:

„Gaudeamus prie studentiš 
ko alučio” — 21 studentiškos 
nuotaikos daina. Kaina 75 et.

„Chaosas kosmose“ — miš 
riam chorui ir fortepionui. Kai 
na 75 et.

„Himnas gyvenimui“— miš 
riam chorui ir fortepionui. 
Kaina 30 ct.

„Iš dvasios gilumos“ — miš 
riam chorui, trys dainos. Kai 
na 35 ct.

„Laisvės himnas“ — miš 
riam chorui ir fortepionui. Kai 
na 30 ct.

Leidiniai gaunami adresu: 
J. Bertulis, 2302 So. Leavitt 
St., Chicago, Ill., USA.

JAUNYSTĖS ŽIEDAI
Tai — moksleivių metraštis, 

apimąs 1962 — 1963 mokslo 
metus. Šis leidinys pasirodo 
kasmet, bet šiemet jis ypatin 
gai gražus ir labai kruopščiai 
suredaguotas ir išleistas.

Leidinys labai gražiai iliust 
ruotas. Dvyliktosios laidos abi 
turientai kiekvienas skyrium 
pavaizduotas. Jų gražus būrys 
---------44. Leidinys tačiau vi 
sus juos palydi pastaba: Iki 
pasimatymo Pedagoginiame Ii 
tuanistikos institute. Prasmin 
gas palydėjimas. Leidinyje pa 
sisako daugelis abiturientų. 
Leidinys — graži atmintis vi 
siems abiturientams. Adresas: 
P. P. Stankevičius, 3751 S. 
Wallace St., Chicago 9, Ill., 
U. S. A.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTIS

Didelio formato impozan 
tiškas leidinys, plačiai apimąs 
Australijoje gyvenančius lietu 
vius ir jų veiklą.

Metraščio turinyje šie sky 
riai: Senieji Australijos lietu 
viai; Australijos lietuvių dr-ja, 
jos skyriai ir jų pirmininkai; 
Australijos Lietuvių Bendruo 
menė; Lietuvių Kultūros Fon 
do veikla ir jo skyriai; Lietu 
vių spauda Australijoje; Lietu 
vių sporto veikla; kūrimosi 
Australijoje apžvalga; Jungi 
mosi branduoliai; Tautinės kul 
tūros dirvonuose; Adelaidės 
kultūrininkai; Bankstowno, Br 
isbanes, Geelongo, Melbour 
no, Newcastelio, Pertho, Syd 
nejaus lietuviai, jų įstaigos, jų 
veikėjai, jų veikla. 292 psl. Iš 
leido Australijos lietuvių bend 
ruomenės savaitraštis „Mūsų 
Pastogė“. Kaina nepažymėta. 
Adresas: „Mūsų Pastogė“, 
Box 4558, G. P. O., Sydney, 
N. S. W„ Australia.

Op. sol. E. Kardelienės Muzikos studija prieš dvejus metus. Mokytojos dešinėje baigusi jos studiją J. Pauliūtė, dabar gyve
nanti New Yorke, jos kairėje baigusi jos studiją'A. Paškevičienė ir sekantis į kairę — Raimundas Kličius, šiemet baigęs Kon
servatoriją. Ateinantį šeštadienį, birželio 15 dieną 7 valandą vakaro E. Kardelienės Muzikos studija turi metinį koncertą 

Aušros Vartų salėje, į kurį visi kviečiami atsilankyti.

Eimutis
Montrealio lietuvių Akade 

minio sambūrio suruoštasis Ii 

teratūros vakaras atidengė ei 

lę slypėjusių arba naujai išau 

gūsių literatūros talentų. Ne

kalbant jau apie turinčius žy 

mius vardus kaip H. Nagys, 

B. Rukša, išryškėjo slypėjęs 

A. Pusarausko poetinis talen 

tas, ir pasireiškė nauji, per lie 

tuviškas mokyklas perėję, jau 

ni talentai: K. Barteška ir E. 

Tekutis. Čia ir duodama Eimu 

čio Tekučio novelė: „Paskuti 

nis klausimas“.

PASKUTINIS
Atėjo žmonijai aukso am 

žius. Po šimtų tūkstančių me 
tų kraujo, prakaito ir ašarų, ne 
pasisekimo ir nusivylimo, pa 
galiau civilizacija atsiekė kul 
minacijos.

Skausmas ir kančia buvo pa 
miršti žodžiai. Karas, badas ir 
maras tebuvo senųjų pasakos. 
Naujoji medicina sunaikino ir 
ligą ir mirtį. Pasaulyje nebu 
vo nei vargo, nei baimės.

Mokslas taip pat pasiekė vi 
ršūnes. Gamta nebeturėjo 
žmogui paslapčių. Viskas, nuo 
mažiausio elektrono energijos 
ligi žvaigždynų judesių buvo 
išmatuota, ištirta ir suprasta. 
Viskas buvo išrasta, viskas ži 
noma, visi klausimai atsakyti.

Liko tik vienas paskutinis 
neatsakytas klausimas.

Bet niekas negalėjo to klau 
simo atsakyti — nei gamtinin 
kai, nei filosofai. Tarėsi, dis 
kutavo, bet nieko neatsiekė. 
Atrodė, kad klausimas neatsa 
komas, kad žmogus niekados 
negalės jo išspręsti. Nusivylė

Tekutis

KLAUSIMAS
žmonija šią kliūtį sutikusi, su 
stabdyta tiek arti amžių kelio 
nės galo, tiek arti paskutinio 
atsakymo.

Bet neilgai nusivylimas tę 
sėsi, nes niekas negalėjo žmo 
nijos sustabdyti. Negalėdama 
pati problemos išspręsti, ji nu 
tarė pasidaryti įrankį, kuris 
problemą galėtų išspręsti. Tad 
nutarė žmonija pasistatyti ma 
šiną, milžinišką elektroninį 
protą, išmokyti mašiną visko 
žinomo ir leisti jai galutinę 
problemą išspręsti.

Kaip buvo nutarta, taip bu 
vo padaryta. Per visą žemės 
rutulį išaugo tūkstančiai milži 
niškų mašinos vienetų, kvadra 
tinės mylios vielų, transistorių, 
kontaktų, atminties ir logikos 
kontrolių.

Mašinai viskas buvo duota, 
niekas nebuvo perbrangu ar 
pergera jai atiduoti. Pasaulio 
turtai buvo jai suvartoti. Tūks 
tančiai tonų aukso, platinos, 
deimantų buvo reikalingi pa 
statymui.

'^Trejos
VEDA D R, GUMBAS

NĖRA PASITEISINIMO
Kalbėtojas prakalbą sakė 

kelias valandas, kol pagaliau 
susiprato, kad per ilgai užtru 
ko (aiškiai buvo lietuvis) ir 
ėmė atsiprašinėti publikos:

— Atleiskite, bičiuliai, aš 
truputį per ilgai užsišnekėjau, 
tačiau matote, nepasiėmiau su 
savim laikrodžio.

— Ką tas turi bendro? — 
šūktelėjo „nukentėjęs“ iš pub 
likos. — Yra gi kalendorius 
jums už nugaros.

— Atleiskite, ponas Jonai, 
mano sūnelis pametė savo 
strėlę.

— O kur jinai yra?
— Įsmigus į jūsų sūnų.

Automobiliu užkabintas 
pėsčiasis: „Kas čia yra su ju 
mis, ar jūs aklas, ar ką?“

Motoristas: „Kaip tai ak 
las, pataikiau gi į tave, ar ne?”

Mašinai buvo suteikta neri 
bota galia. Turėdama savo 
energijos generatorius ir savo 
automatiškus taisymo viene 
tus, ji buvo visiškai nepriklau 
soma.

Ir buvo tada mašina išlavin 
ta. Ji buvo išmokinta visko, 
ko žmonija per tūkstančius 
šimtmečių vargingai išmoko. 
Fizikos, chemijos ir matema 
tikos paslaptys jai pasidarė ži 
nomos; psichologijos ir filoso 
fijos problemos buvo jai išaiš 
kintos. Mašina augo ir mokė 
si.

Žmogus buvo jai išaiškin 
tas. Jo istorija ir psichologija 
pasidarė jai suprantamos. Iš

Nukelta į 5-tą psl.

YRA IŠIMČIŲ
— Aš manau, kad jums bus 

pati laimingiausia diena, kai 
užbaigsite savo kalėjimo die 
nas? — šnekėjo vienam kali 
niui atsilankiusi senutė.

— Tikrai negalėčiau paša 
kyti, tačiau labai abejoju, — 
atsakė kalinys.

— Jūs abejojate. Kaip tai?
— nesuprato senutė.

— Matote, aš nuteistas iki 
gyvos galvos.

LOGIŠKA
— Aš stebiuosi kartais, — 

kalbėjo pietautojas restorano 
padavėjui, — kodėl neturtingi 
vis palieka didelius arbatpini 
gius, kai tuo tarpu turtingieji 
palieka labai mažus?

— Man atrodo, — paaiški 
no padavėjas, — kad neturtin 
gieji nori, kad niekas nesužino 
tų, jog j*e nepasiturintys, o 
tuo tarpu turtingieji nenori iš 
siduoti, kad jie turtingi.

STOKA VIETOS
Girtas stovėjo apsikabinęs 

lempos stulpą. Prie jo priėjo 
sena moteriškė ir sako:

— Mielasis, kodėl jūs nepa 
imat autobuso namo?

— Kas iš to, — atsakė šis,
— mano žmona vis tiek neleis 
jo įsinešti į namus.

— Daktare, jūs man turite 
padėti, kreipėsi pacįentas į 
daktarą. Aš negaliu ilgiau atsi 
minti, kaip kelias praėjusias 
minutes. Einu beveik iš proto.

— Ar yra jums taip kada 
nors anksčiau buvę?

— Taip, ponas daktare.
— Kaip ilgai maždaug tas 

jau jums tęsiasi? klausė dakta 
ras.

— Kaip ilgai tas tęsėsi?
— Tad, štai ir vėl pasikarto 

jo.

Spyrime — tai atstumas.
Cigaretėje — tai dūmas.
Sportinėje mašinoje — tai 

neįmanomumas.

Meilė taip kaip radiatorius: 
nors šildo, bet aišku, kad vi 
sas reikalas pilnas karšto oro.

Yra du būdai praturtėti per 
televiziją: Pasidaryti garseny 
be arba tapti televizijos apara 
tų mechaniku.

Mokėti alimentus tai tas 
pat, kaip pirkti filmą aparatui, 
kurio nebeturi.

TILTAS i JŪRĄ
3.
Jūrininkas pripylė į stiklines raudono vyno; padavė stik

linę merginai, ir jie susidaužę išgėrė. Jūrininkas buvo aukš
tas starpbus, rudaplaukis, su mėlyna bliuze ir blizgančia diržo 
sagtim, kurioje buvo išspaustas inkaras. Jis mėgindavo uždėti 
merginai ant kelių didelę šlakuotą ranką; jo pirštai neramiai 
judėjo; mergina atstumdavo ranką. Jūrininkas atidarė žvil
gantį portsigarą ir užsirūkė cigaretę, pūsdamas dūmus į palu
bę. Portsigaro dangtelio vidinėje pusėje buvo paveiksliukas 
su nuoga moterimi.

Mergina priėjo prie lango ir valandėlę žiūrėjo pro užuo
laidas į gatvę; paskui ji tarė:

— Eikime. Tau laikas namo.
Lauke stoviniavo storas ūsotas policininkas su žibančio

mis munduro sagomis.
Laikraštis šlama tėvo rankose. Tėvas susirūpinęs. Kiek

vieną vakarą jis ilgai klauso radijo, o jo veidas niaukiasi: ra
dijas pranašauja kažkokius nemalonius įvykius. Kokius? Nie
kas dar tiksliai nežino, bet ore jau tvinsta nematoma grėsmė.

Mieste darosi vis neramiau. „Neptūno restorane buvo 
kruvinos muštynės tarp anglų ir vokiečių jūrininkų; vieną va
karą kažkas tamsiame skersgatvyje nudūrė peiliu lietuvį dar
bininką. Visas miestas apie tai kalbėjo. Vakare lietuviams 
pavojinga vaikščioti: juos gali sumušti tie vokiečiai, kurie daž
nai rėkauja: „Schemaiten raus!“ „Žemaičiai lauk!“ Tačiau 
kodėl žemaičiai turi palikti savo seną miestą? Kodėl? Juk tai 
jų, o ne vokiečių miestas, čia Lietuva, o ne Vokietija. Argi 
čia vokiečiams maža vietos? Jie turi savo krautuves, dirbtu
ves namus. Argi lietuviai kėsinasi į juos? Tad kodėl jie, pil
ni neapykantos, įžūliai rėkia: „Schemaiten raus!“

Vėlai po vidurnakčio tėvas užminga fotelyje; laikraštis 
išslydęs iš rankų, nukrinta ant grindų; neišjungtas radijas vis 
kalba ir kalba, o kartais ima smarkiai traškėti, lyg ketindamas 
sprogti. (Po to, kas įvyko po to? Ne, šito neįmanoma užmirš
ti. Tai buvo labai liūdna diena, ir ji visam gyvenimui liko ma
no- atminty kaip randas nuo žaizdos. Aš visada ją prisimin
siu, nes tada pirmą kartą skaudžiai pajutau, kas yra smurtas).

Pavasario saulė linksmai švietė virš miesto, tačiau lietuviai 
buvo labai susijaudinę; visur skambėjo du žodžiai: ,,Hitler“, 

„Anschluss... Danguje grėsmingai ūžė lėktuvai. Prasidėjo 
kažkokia suirutė.

Motina atidarinėjo spintos stalčius ir lakstė iš vieno kam
bario į kitą, kraudama daiktus į lagaminą. Tėvas, paskendęs 
papirosų dūmų debesy, sėdėjo prie radijo aparato, kuris trans
liavo čia kalbas, čia vokiškus maršus.

Mėsininkas Molkė iškėlė vėliavą su juoda svastika; iš 
gretimo namo rūsio trys vyrai nešė rudas uniformas ir krovė į 
sunkvežimį.

Kai jis išbėgo į gatvę, jau visur kabojo vėliavos su svas
tikomis; miestas staiga pasikeitė per vieną naktį, pasidarė ne
beatpažįstamas, lyg piktas burtininkas būtų mostelėjęs savo 
lazdele. Vokiečiai traukė prie teatro, jų veidai buvo linksmi 
ir švytėjo iš pasitenkinimo.

Priešais teatrą bangavo žmonių minia; teatras buvo pa
puoštas vainikais ir vėliavomis. Minia didėjo. Netrukus bal
kone pasirodė rudmarškinis su ūseliais. Tai jo portretas kabo
jo balkono vidury. Rudmarškinis pakėlė ranką.

Minia sujudo, subangavo ir aikštėje sugriaudėjo garsus 
riksmas.

Jį pradėjo smarkiai stumdyti ir spausti; jis nieko nebe
matė pro žmonių nugaras ir, išsigandęs, kad jo nesutryptų, 
prasiveržė į gatvę ir nubėgo namo. Bute viskas buvo apvers
ta aukštyn kojomis. Tėvas ir motina jau rengėsi, bijodami pa
vėluoti į traukinį. Jie nusileido laiptais į apačią, ir tėvas stai
giai prisiminė, kad paliko neišjungtą radiją. Jis grįžo atgal, o 
po valandėlės išėjo iš namo, laikydamas raktus ir žvalgldama- 
sis aplink išsiblaškiusiu žvilgsniu; jo kaklaraištis buvo blogai 
parištas, skrybėlė pakrypus į šoną.

Gatve link stoties traukė lietuvių būriai. Žmonės atrodė 
prislėgti ir nusiminę; jie ėjo žvilgčiodami į namus, tarsi atsi
sveikindami su miestu.

Kelią užtvenkė maršuojančių vokiečių kolona. Trenkė 
orkestras, dundėjo būgnai, plevėsavo vėliavos; pagyvenę vy
rai su rudais marškiniais, hitlerjugendo būriai žygiavo ir žy
giavo pro šalį, traukdami dainas. Jų veidai buvo atšiaurūs ir 
kupini pasididžiavimo. Ne, daugiau nė vienas vokietukas jam 
nesakys: „Komm spielen, Kamerad“.

Gatvės negalima buvo praeiti; teko laukti, kol pražygia
vo kolona. Tėvas susinervinęs trypčiojo vietoje. Kai paga
liau kolona praslinko, tėvas stvėrė lagaminus ir pasileido į sto
tį; jo veidas buvo raudonas, skruostais sriuvo prakaito lašai.

Stoties perone prie traukinio susidarė baisiausia spūstis. 
Pabėgėliai stumdydamiesi spaudėsi į sausakimšus vagonus; 
kiti lipo pro langus; žmonės buvo kaip pamišę: rėkė, grūdosi, 
kėlė per galvas sunkius lagaminus.

Jiems vargais negalais pasisekė įsisprausti į vieną vago
ną; viduje buvo nepakenčiama tvanka. Apie sėdimą vietą ne
vertėjo ir svajoti; žmogus stovėjo prie žmogaus; praėjimus 
užgriozdino lagaminai ir daiktų ryšuliai. Viduje verkė mažas 
vaikas ir isteriškai kūkčiojo kažkokia moteris.

Traukinys ilgai stovėjo perone. Po peroną vaikščiojo 
vokiečių žandaras su aukšta kokarda ant kepurės; jis šaltai ir 
abejingai žvelgė į išvažiuojančius.

Traukinys po valandos labai lėtai pajudėjo, ir pabėgė
liai prigludo prie langų. Stotis pamažu tolo, plaukė atgal, 
bet perone dar ilgai matėsi žingsniuojantis žandaras.

Jūra buvo audringa, bangos puldinėjo jo kojas, aptėkš
damos visą kūną šaltais lašais. Pakrante tolokai tęsėsi seklu
ma, bet staiga jis slystelėjo į sūkurių išmaltą duobę ir pasinė
ręs ėmė plaukti. Užėmė kvapą. Smilkiniuose tankiai tvink
čiojo.

Pro šalį praėjo tie patys paaugliai, kurie žaidė kamuoliu; 
vienas paauglys švilpavo pro dantis populiarią melodiją. Jie 
ėjo taip, tarsi gyvenimas jiems būtų vieni niekai arba nesibai
giantis žaidimas kamuoliu: kamuolys čia vieno, čia kito ran
kose, ir pralošti visai neskaudu.

Vėjas via smarkiau girgždino atvertas nusirengimo ka
binų duris; viduje matėsi žmonių pėdomis prineštas smėlis ir 
kažkieno užmiršti trikampiai.

Paaugliai užkopė lentiniu takeliu, dingo už kopų, ir me
lodijos nebesigirdėjo. Pilki debesys lyg gauruoti šunys bėgo 
dangumi; nukrito keletas lietaus lašų; tačiau dangus virš mies 
to dar buvo ryškiai mėlynas tarsi fovistiniame paveiksle; tokį 
dangų nutapytų Matisas.

Kęstutis apsirengė ir pasuko atgal į miestą. Vėjas nešė 
asfaltu nudžiūvusius pušaičių spyglius; atrodė, kad žengiantis 
ruduo šluoja sau kelią. Aplinkui buvo tylu, ir šitoje ramybė
je jautėsi kažkoks melancholiškas iškilmingumas; gamta tar
si susimąstė po triukšmingo vasaros bruzdesio.

Prieplaukoje žmonių būrelis lūkuriavo kelto, kuris pa
mažu artėjo iš miesto pusės. Grybautojai grįžo atgal su pil
nais krepšeliais; po prieplauką sklido malonus šviežių grybų 
kvapas.

Sugrįžęs į miestą, Kęstutis nuėjo link viešbučio; pats lai
kas buvo pagalvoti apie nakvynę; pažįstamų mieste jis netu- 
lėjo; liko vienintelė prieglobstis — viešbutis. Žinoma, taip 
ir geriau; jis niekada nemėgo ko nors varžyti ar būti kam 
nors našta. Viešbuty tu sumoki pinigus ir, pakol ten gyveni, 
pats sau esi šeimininkas.

Daugiau bus.
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THE LONELINESS OF THE LONG DISTANCE 
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Kultūrinė kronika
Atkelta iš 4-to puslapio.

SUDBURY, ONTARIO
MOKINIŲ TĖVŲ „TUMO - VAIŽGANTO“ 
SUSIRINKIMAS ŠEŠTADIENINĖ

Esama jaunuolių, besijau 
čiančių nuskriaustais, užgui 
tais ir nusivylusių gyvenimu, 
dar prieš pradedant juo nau 
dotis ir grožėtis. Tokios įtužu 
sios jaunimo dalies dvasinį sto 
vį režisierius Tony Richard 
son ir bando perteikti jo pa 
ties pagamintame filme.

Aštuoniolikmetis Colin Smi 
th, bręstąsi Midlands barakų 
pavėsyje ir fabrikų triukšme, 
nuo mažens pasirodo viskam 
beprieštaraująs. Su draugu api 
plėšia kepyklą ir pasiunčiamas 
į pataisos namus, kur taip pat 
rodo atšiaurią panieką viršinin 
kams.

Įstaigos viršininkas, jaunuo 
liūs perauklėdamas, kreipia 
ypatingą dėmesį į fizinį darbą 
ir sportą. Vienų žaidynių me 
tu Colin užsirekomenduoja pa 
tvariu bėgiku, ir viršininkas 
nusprendžia jį pastatyti ilgo 
bėgimo konkurentu rungtynė 
se prieš valdišką mokyklą. 
Vienišų rytmetinių treniruočių 
metu jaunuolio atminty pra 
slenka praeities vaizdai — 
vargingai gyvenusio tėvo mir 
tis vėžiu, motinos lengvapėdiš 
kūmas, besišvaistant iš apdrau 
dos gautais pinigais, jo santy 
kiai su draugais bei draugė 
mis. Varžybų dieną jis nesun 
kiai pralenkia savo konkuren 
tus, bet, prisiartinęs prie 

EIMUTIS TEKUTIS.
Atkelta iš 4-ro psi.

moko jinai ir gyvybės princi 
po ir meilės paslapties. Maši 
na klausėsi, suprato, ir spren 
dė.

Ir atėjo diena kai darbas bu 
vo baigtas, kai paskutinis vie 
netas buvo pastatytas, paskuti 
nė žinelė įduota. Tūkstančiai 
atskirų vienetų laukė paskuti 
nio kontakto, kai jie visi bus 
sujungti į milžinišką, viską ži 
nantį ir galintį vienetą, kai 
žmonija pagaliau galės pavar 
toti jos istorijos galingiausią 
įrankį, kad išspręstų_jos istori 
jos seniausią problemą.

Milijonai akių stebėjo, kai 
vyriausias pasaulio vadovas 
priėjo prie centralinio vienetų 
kontrolių ir įjungė paskutinį 
kontaktą. Vienu akimirksniu 
tūkstančiai per žemę išmėtytų, 
vienetų susijungė, bilijonai ga 
balelių patirties buvo išskirsty 
ti, suderinti ir suorganizuoti. 
Viską ką žmonija per amžius 

I M. MAČIUKAS | 
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ j 

j SIUVĖJAS Į 

i AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |
g ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS g
§ Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. |
X Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. x
X 79 ir 81 St. Zotique St. E. 1
f Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

I
 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.
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

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

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

f SIUNTINIAI LIETUVON | 
§ Kaufman’s Woollens &Textiles| 
I 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.©
k Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems ©
v> garantuotai skubiausiai ir u.
f urmo kainomis |
X (30—40% žemiau rinkos kainų) x
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . |
© geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
© moteriškiems kostiumams ir suknelėms. x
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. © 

Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. ©
| PRIIMAME UŽSAKYMUS. |
A vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. ©
| CH. KAUFMANAS
x Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune © 
© vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai. ©

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.
j Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

pabaigos kaspino, sustoja ir 
juos praleidžia, visų nustebi 
mui ir viršininko liūdesiui.

Filmo pagrindinio veikėjo 
asmeny atsispindi atskiesto 
marksizmo dvasia: visa, kas 
liečia „juos“, yra bloga, bet, 
kas liečia „mus“, yra gera ar 
bent pateisinama. Darbinin 
kas, nežiūrint kaip žioplas be 
būtų, visad turi būti išteisina 
mas. Po tėvo mirties Colin tu 
rėjo progą gauti darbą toj pa 
čioj dirbtuvėj, bet jo atsisakė: 
„Kam aš turiu prakaituoti ir 
jiems pelną didinti“.

Colin Smith vaidmenyje 
Tom Courtenay, nors dar nau 
j okas filmuose, tikrai vykusiai 
perduoda pasenusio jaunuolio 
asmenybės vaizdą: įkritusiom 
akim, išsikišusiais skruostų 
kaulais, šaltu žvilgsniu, jei ir 
šypsosi kada, tai tik puse vei 
do. Tikras režisierius T. Rich 
ardson nuopelnas, iškeliant 
naujus talentus.

Labai vykusiai pataisos na 
mų įvykių eiga perpinama bė 
giko prisiminimais. Įtampai 
kylant abiem kryptim, jos 
tarp tavęs nesipjauna, bet įspū 
dį tik papildo ir sustiprina.

Tiek vyresniam jaunimui, 
tiek šeimų tėvams šis filmas aiš 
kiai patiekia nepažabotos ir 
neprižiūrimos jaunimo laisvės 
pasekmes. (LL).

atsiekė, buvo tuo momentu su 
lieta į vieną gyvą idėją. Ir ta 
da mašina buvo paruošta atsa 
kyti paskutinį klausimą.

Vyriausias vadovas atsisu 
ko į specialų mikrofoną, ir gar 
siu balsu paklaus: ,,Ar yra 
Dievas?“

Sublykščiojo ant sienų dau 
gybė lempučių ir sieniniai gar 
siakalbiai garsiai, mechaniš 
kai, bet autoteretingai atsakė- 
„Dabar tai yra Dievas.“

Vadovas išsigandęs liepė 
kontaktus išjungti, bet iš maši 
nos pasirodė energijos žaibai, 
kurie vienu smūgiu nutrenkė 
vadovą ir amžiams nutraukė 
kontaktus. Klausimas buvo at 
sakytas, nes nuo tos dienos, 
žmonija turėjo Dievą.

• Dejuojama: Valst. konser 
vatorija ir muzikos techniku 
mai Lietuvoje vis dar išleidžia 
silpnai paruoštus muzikos spe 
cialistus.

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA PARYŽIUJE

. .Dailininkų Prano Gailiaus 
tapybos ir Antano Mončio 
skulptūros paroda buvo atida 
ryta gegužės 7 d. M-me Marie 
-Jacqueline Dumay galerijoje 
Paryžiuje (rue de Boneparte). 
Į parodos atidarymą atsilankė 
prof. dr. Jurgis Baltrušaitis su 
ponia, Paryžiaus Liet. B-nės 
pirm. kun. J. Petrošius, Lietu 
vos Pasiuntinybės sekr. A. 
Liutkus, Dr. Deveikė, dail. 
Kasiulis ir gausus Paryžiuje 
gyvenančių lietuvių bei jų prie 
telių prancūzų būrys. Vėliau 
atsilankė Paryžiuje viešinti J. 
Tubelienė. Lankytojai ir kriti 
kai Pr. Gailiaus ir Antano Mo 
nčio kūrybą įvertino palan 
kiai. E.

ŠV. PRANCIŠKAUS 
LIETUVIŲ PARAPIJA 
Tai yra leidinys auksiniam 

Pranciškonų parapijos jubilė 
jui paminėti 1913 — 1936 me 
tų laikotarpiui. Leidinys bro 
šiūros pavidalo, 56 puslapiai. 
Leidinyje suglaustai suminėta 
parapijos veikla.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
TORONTE

Pirmasis dešimtmetis — 
1953 - 1963 metai. 184 pusią 
pių leidinyje, skoningai išleis 
tame, gražiai iliustruotame, 
pavaizduota visa trumpa, de 
šimt metų apimanti Prisikėli 
mo parapijos Toronte istorija, 
veikla, darbai, planai ateičiai 
ir tt. Leidinyje įdėti ir visi au 
kotojai, nurodant jų suauko 
tas sumas, nors tikriausiai jos 
nėra tikslios.

LIETUVOJE GERI 
VARGONAI 

baigiami sumontuoti tik da 
bar, Valst. firlharmonijos salė 
je, kiti vargonai nuo seniau 
veikia Valst. konservatorijos 
koncertų salėje. Pastaruoju 
metu Vilniuje, kas sekmadienį 
vargonų muzika išpildoma pa 
talpose po Paveikslų galerija' 
(tur hūt tai katedros vargo 
nai). Pirmajame koncerte da 
lyvavo konservatorijos studen 
tai E. Vasiliauskaitė ir B. Va 
siliauskas. E.
® Lietuvoje lankėsi Lenkijos 
švietimo m-jos atstovai. Jie 
ypač domėjosi sustiprintu už 
sienio kalbų dėstymu mokyk 
lose. Iš Vilniaus, lenkai dar bu 
vo nuvežti į Trakus, Pirčiupį.

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.

PRANO GAILIAUS 
GRAFIKOS PASISEKIMAS

Prancūzijos Nacionalinės 
Bibliotekos grafikos skyriuje 
gegužės mėn. atidaryta šiuo 
laikinės Paryžiaus grafikos pa 
rodą „Gravures contemporai 
res”. Išstatyti 18-os grafikų 
estampai. Kaip iš parodoje iš 
kabinto dalyvių sąrašo matyti, 
išrinktųjų tarpe yra 10 pran 
cūzų (jų tarpe didelio garso 
vardai kaip Adam, Buffet, 
Jean Claude), 2 italai (Boni, 
Lorderaq, danas (Lars Bo), 
vokietis (Max Ernst), brazi 
las (Piza), graikas (Prassin 
os), čilietis (Matta) ir vienas 
lietuvis — Pr. Gailius.

Išrinktųjų sąraše kiekvieno 
grafiko tautybė aiškiai pažy 
mėta, todėl malonu rasti ir lie 
tuvių tautybės (lithuanien) 
grafiką. Pranas Gailius atsto 
vaujamas net 4 šaltos adatos 
darbais, tuo tarpu pvz. Buffet 
ir kitų grafikų eksponuota po 
2 ar po 1 darbą; tik vieno 
Max Ernsto iškabinti taip pat 
4 darbai. Tai dėmesio vertas 
mūsų uolaus žemaičio tapyto 
jo ir grafiko Paryžiuje laimėji 
mas. Dar pažymėtina, kad Na 
cionalinė Biblioteka nupirko 2 
Pr. Gailiaus estampus, o į sa 
vo „Depot Legal“ fondus pri 
ėmė 10 darbų. „Depot Legal“ 
įregistruoti grafikos kūriniai 
turi ypatingą kolekcinę vertę, 
estampo kūryba gali jam rašy 
ti sekančiu adresu: Monsieur 
Pranas Gailius, 6 rue du Ser 
gent Maginot, Paris 16e, Fran 
ce. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kalifornijos lietuvių AL 

MANACHAS. Tai yra Kali 
fornijoje gyvenančių lietuvių 
adresai ir telefonai; draugijų, 
organizacijų, klubų ir kitų sam 
būrių sąrašai; bizniai bei pro 
fesionalai; moteliai, apartmen 
tai ir kitos informacijos. Išlei 
do A. F. Skirius. Adresas: 
43*64 Sunset Blvd., Los Ange 
les 29, Calif., USA.

Antanas Rūkas. VIENIŠO 
ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Dėdės Šer 
na gyvenimo bruožai. Išleido 
Amerikos Lietuvių Istorijos dr 
-ja. 1962 m. Chicago, Ill., U. 
S. A.

MARGUTIS 1963 metų ge 
gūžėsi mėnesio. Šis numeris

„Tumo - Vaižganto“ šešta 
dieninės mokyklos tėvų komi- 
tetas, birželio mėn. 2 d., Christ 
the King bažnyčios salėje, su 
šaukė mokinių tėvų susirinki 
mą. K-to pirmininkas Jonas 
Remeikis pranešė apie šešta 
dieninės mokyklos veiklą, 
perskaitė tėvų mokesčio mo 
kyklai pajamų ir išlaidų apys 
kaitą" ir padėkojo mokyto 
jams:: Marijai Venskevičie 
nei, Jadvygai Gabrėnienei, ku 
nigui Ant. Sabui ir Lionei Re 
meikienei. Tėvų komitetą su 
darė Jonas Rameikis ir Anta 
nas Gatautis. K-to pirminin 
kas savo pranešime, dėl toli 
mesnės komiteto padėties nie 
ko nepranešė, todėl reikia tikė 
tis, kad mokyklos reikalais jau 
iš anksto pradės rūpintis ir se 
kantiems mokslo metams.

IŠVYKŲ Į GAMTĄ 
SEZONAS

jau prasidėjęs, daugumas tau 
tiečių savaitgalius praleidžia 
vasarvietėse. Tam reikalui 
Sudburio lietuviai turi įsigiję 
daug gražių vasarviečių su gra 
žiais vasarnamiais įvairiose vie 
tose, pradedant Manitaulin Is 
land, French River baseinu ir 
baigiant mažesniais, gražiose 
vietose ir žuvingais ežerais. 
Ne veltui, daugelis Kanados 
ir Amerikos lietuvių yra pamė 
gę gražias ir žuvingas Sudbu 
rio apylinkes, savo atostogas 
praleidžia lietuvių vasarvietė 
se. Vasarviečių laikytojų savi 
ninku yra labai daug, būtent: 
Br. Dūda, P. Gurklys, Br. Au 
gustinas, A. M. Juozapavičiai, 
J. N. Paulaičiai, P. J. Gabrė 
nai, S. A. Krivickai, P. M. 
Venskevičiai, Petras ir Povilas 
Juteliai, I. J. Račinskai, V. G. 
Lumbiai, I. K. Balčiūnai, P. I. 
Kraujeliai, Variai ir kt.

vertingas plačia medžiaga 
apie Lietuvos scenos meno ži 
novą, mirusį režisierių Romu 
aidą Juknevičių, kurį budina 
Jurgis Blekaitis, Antanas Rū 
kas. Įdomūs straipsniai: Vin 
co Trumpos apie Šapoką, A. 
Rūko Pašnekesiai apie kūrybą 
ir kūrėjus ir kt.

AIDAI 1963 metų gegužės 
mėnesio, Nr. 5(160). Turi 
nys: A. Lingailos —Karaliaus 
Lyro palikuonys, J. Jakšto 
apie JAV lietuvių istoriografi 
ją, A. Baltaragio — Numairo 
nintas Maironis ir kt. Daug 
modernaus- meno nuotraukų.

NAUJAS GYVENIMAS
— suamerikonėjusių žemaičių 
pusiauamerikoniškas leidinys, 
1963 m. gegužės mėnesio. Šis 
leidinys, kaip ignoruojančių 
istorijos mokslą, įdomus tiktai 
tuo, kad jie via dėlto dar ban

j Įvairūs t 

|draudjmai| 
I Vacys Zižys t 
| Įstaigos VI 2-1427.. |
§ Namų 366 - 9094 & 

gegužės mėn. 25 d. baigė mok 
slo metus. Pabaigtuvių vaišes 
suruošė tėvų komitetas. Mo 
kyklą lankė apie 40 mokinių, 
su jais dirbo 4 mokytojai: mo 
kyklos vedėja Marija Venske 
vičienė, mok. Jadvyga Gabrė 
nienė, kun. Antanas Sabas ir 
Lionė Remeikienė, kaip tauti 
nių šokių ir meninių parengi 
mų vadovė. Mokyklos tėvų 
komitetą sudarė: Jonas Reme 
ikis ir Antanas Gatautis.

Malonu pažvelgti į praeitį 
ir prisiminti, kad „Tumo - Vai 
žganto“ vardo šeštadieninė 
mokykla veikia jau 12 metų ir 
per tą laiką išvarė plačią ir 
garbingą vagą lietuviškumo 
palaikymo bare.

Per dešimtmetį mokykla iš 
leido daug gerai išmokusių lie 
tuviškai ir rašyboje pažengu 
siu mokinių, iš kurių Vilija Ja 
siūnaitė, Romas Račinskas ir 
Eugenijus Paulauskas studijuo 
ja Kanados universitetuose, o 
kiti išėję į gyvenimą puikiai 
kalba lietuviškai

Mokytojai dirbo savanoriš 
ku principu ir jie keitėsi. Pir 
mieji mokyklos iniciatoriai ir 
steigėjai, jei nesuklysiu, buvo 
kun. Ant. Sabas, Marija Vens 
kevičienė, Gertrūda Lumbie 
nė. Be jų per eilę metu yra 
mokytojavę: Jadvyga Gabrė 
nienė, L. Baltutienė, Vyt. Šad 
reika, Lionė Remeikienė, Juo 
zas Vaičeliūnas, Leonas Kas 
periūnas, Rimas Bagdonas ir 
kt.

Mokyklos išlaikymu dali 
nai rūpinosi tėvų komitetas, 
bet sunkiausią ir didžiausią na 
štą nešė L. B. valdyba.

Pirmas dešimtmetis praleis 
tas sėkmingai. Reikia tikėtis, 
kad ir toliau tėvai mielai siųs 
savo vaikus į šeštadieninę mo 
kyklą, o mokytojui, kaiu ir pir 
miau, taip ir dabar aukosis lie 
tuvybės išlaikymo tremtyje la 
bui. J. Kručas.

do rašyti lietuviškai. Tiesa, 
jie dedasi žemaičiais, bet že 
maitiškai rašyti nemoka. Jie 
nuolat kartoja nesąmonę, kad 
Lietuvą sukūrė gudai, o lietu 
viai turėję valstybę, bet toji 
valstybė buvusi. . . Žemaitija. 
Pagal patarlę: Su pliku nesi 
pešama, su aklu apie spalvas 
nesiginčijama. Taip ir su Nau 
jojo Gyvenimo žemaičiais, 
nors gal jie, kaip žmonės, gal 
ir geri.

• Vilniaus radijas informavo 
apie Lietuvoje kuriantį jauną, 
1924 m. gimusį kompozitorių 
Benjeminą Gorbulskį. Nors gi 
męs Kaune, tačiau jis daug lai 
ko praleidęs Sovietų Sąjungo 
je, Lietuvon grįžo tik 1947 m. 
1953 m. baigęs Tallat - Kelp 
šos vardo muzikos mokyklą. 
Gegužės 18 d. Gorbulskio kū 
rinių koncerte per radiją or 
kestrui dirigavo Balys Dvario 
nas, solistu buvo A. Budrys.

• Vilniaus konservatorijoje 
įvyko St. Vainiūno kūrybos 
vakaras. Fortepioninius kuri 
nius atliko autorius, o kameri 
nės muzikos — S. Sondeckio 
vad. styginis kvartetas, kur da 
lyvavo sol. V. Adamkevičius, 
pianistas L. Digrys.

I
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BŪKIME SVEIKI
APIE „SKRAIDANČIAS

Daugumos žmonių abi akys 
vystosi tolygiai ir jų šviesos 
laužiamoji galia paprastai esti 
vienoda. Tačiau atskirais atve 
jais, dėl įgimtų arba paprastai 
vaikystėje atsiradusių priežas 
čių, abi akys gali vystytis skir 
tingai. Pavyzdžiui, viena akis 
gali normaliai regėti, antra— 
būti trumparegė, arba toliare 
gė. Iš pagrindinių trijų švie 
sos laužiamos galios atžvilgiu 
akių tipų (normažiūrės, tolire 
gės, trumparegės) gali pasitai 
kyti įvairiausios kombinacijos. 
Netgi viena ir ta pati akis įvai 
riose plokštumose gali labai 
skirtingai laužti šviesą. Toks 
reiškinys akyje vadinamas as 
tigmatizmu, o skirtingas abie 
jų akių išsivystymas — anizo 
metropija.

Kad gerai ir aiškiai būtų 
matomas norimas daiktas, 
akių raumenys keičia lęšiukų 
gaubtumą, vyzdžių plotį bei pa 
čių akių padėtį ir nustato jas 
žiūrėti tam tikru atstumu. Šis 
procesas vadinamas akomo 
dacija. Abi žmogaus akys 
akomoduoja drauge, 
Viena akis negali atskirai ako 
moduoti. Todėl anizometropų 
vienos akies tinklainėje susida 
ro ryškesnis vaizdas, negu ki 
toje.

Jeigu anizomentropija atsi 
randa ankstyvame amžiuje, 
nesubrendus organizmui, au 
gant akims bei vystantis jų ma 
tymo funkcijai ir blogiau ma 
tančios akies reikiamai neištai 
sius akiniais, jinai ilgainiui at 
pranta nuo aiškaus matymo, 
tampa silpnažiūre ir vėliau jos 
regėjimo aštrumo negalima 
padidinti jokiomis priemonė 
mis.

Nedidelė, iki 3—5 dioptrijų 
anizometropija praktiškai gali 
būti pilnai atitaisyta gydytojo 
parinktais akiniais. Jeigu to 
kiu atveju akiniai parenkami 
laiku, vaikystėje, silpnesnio 
sios akies matymo aštrumas 
paprastai susilygina su norma 
liosios akies matymu. Didės 
nės kaip 5 dioptrijų anizome 
tropijos atvejais kai pilnas ati 
taisymas neįmanomas ir aki 
niai dėvimi pavėluotai bei ne 
reguliariai, gerų rezultatų sun 
ku tikėtis.

Anizometropija, priklauso 
mai nuo jos dydžio ir individu 
alių organizmo savybių, gali 
įvairiai pasireikšti. Kartais as

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}<į% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7% %.
Už paskolas ir — morgičius — 

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., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

MUSELES” IR KITA
menys nesiskundžia ir apie sa 
vo akių ydą sužino, tik gydy 
tojui nurodžius. Kiti, kurių ani 
zometropija didesnio laipsnio 
ir nervų sistema jautresnė, sku 
ndžiasi akių ilsimo reiškiniais, 
atsirandančiais bedirbant smul 
kų, didesnės regėjimo įtampos 
reikalaujantį darbą ir dažnai 
besikartojančia galvos gėla, 
akių kaitimu, skaudėjimu, spa 
udimu, kaktos ir smilkinio 
skausmais, atsirandančiais be 
skaitant ir greit praeinančiais 
metus skaityti, raidžių ir eilu 
čių dvejinimusi, liejimusi į krū 
vą, šokinėjimu, netgi galvos 
svaigimu, širdies pykinimu, vo 
kų ir veido triuksėjimu, migre 
na. Tokie pat akių ilsimo reiš 
kiniai būdingi ir kitų akių susir 
girnų atvejais, pavyzdžiui, 
esant didelio laipsnio abiejų 
akių tolregystei, astigmatiz 
mui ir pan.

Nenormažiūrėse ir akiniais 
neištaisytose akyse (trumpare 
gėse, tolregėse, Astigmatinė 
se), taip pat esant anizometro 
pijai, dėl per didelės jų įtam 
pos gali būti sudirginama akių 
gleivinė ir išsivystyti jos užde 
girnas, pasireiškiantis šviesos 
baime, akių ašarojimu, grau 
žimu, peršėjimu, deginimu, vo 
kų sunkumu, krislo jutimu aky 
je ir panašiai.

Akių ilsimo reiškiniai pa 
prastai praeina pašalinus ar iš 
taisius jį sukeliančias priežas 
tis. Asmenims, kurie skundžia 
si akių ilsimu, patartina neskai 
tyti prietemoje, per arti prisiki 
šus, žiūrėti, kad būtų pakanka 
mai šviesos ir kad lempa ne 
blizgintų akių. Taip pat reikia 
gerai ištirti akių ir bendrąją 
sveikatos būklę ir vykdyti vi 
sus gydytojų nurodymus.

Žmogaus akis gali pamatyti 
savyje esančias drumzleles, 
kai jos užstoja šviesos spindu 
liūs ir meta šešėlį į tinklainę. 
Tokių drumzlelių gali būti ra 
genoje (ašarų lašelyčiai, glei 
vių krisleliai, ragenos pavir 
šiauš netaisyklingumas, atsira 
dęs pirštu patrynus akį, užde 
giminės nuosėdos užpakalinia 
me ragenos paviršiuje), stiklą 
kūnyje ir kt.

Net normalios, visiškai svei 
kos akies stiklakūnyje būna 
paskirų smulkučių drumzlelių. 
Vienos jų yra ląstelės klajok 
lės, kitos — gemalinės lieka 
nos. Tas drumzleles akis gali 

tTtttttrtntftttttTttttfftt Hltttttltttttttttttl
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

Auklėjimo klausimu.
JUSLĖS IR JŲ REIKŠMĖ AUKLĖJIME

Teisingas juslių auklėjimas 
turi nepaprastai didelės reikš 
mės vaiko plėtroje. Tai inte 
lektinio gyvenimo pagrindas. 
Žmogaus gyvenimo laikotar 
pis tarp 3—6 metų amž. pasi 
žymi sparčiu kūno augimu ir 
juslinių bei intelektinių galių 
susiformavimu.

Todėl labai svarbu yra įsidė 
mėti sau, kad vaiko intelektas 
neveikia izoliacijoj, bet visuo 
met jis yra labai glaudžiai susi 
jęs su kūnu, o jau ypatingai 
su nervine bei raumenine siste 
momis. Montessori auklėjimo 
sistema ir visas jos metodas 
kaip tik ir remiasi giliu suprati 
mu ryšio tarp kūno ir intelek 
to arba dvasinių galių.

Montessori laikosi tos nuo 
monės,kad žmogus skiriasi nuo 
gyvulio tuo, kad jis turi protą 
vimo galią, bet šalia to, jis nie 
kuomet nepamiršta, kad žmo 
gus, kaip ir gyvuliai, turi me 
džiaginį kūną su įgimtais po 
linkiais. Medžiaginis kūnas 
su penkiomis juslėmis yra jun 
gtis su vidiniu arba dvasiniu 
pasauliu. Juslių padedamas.

savyje matyti, nors jos dėl tin 
klinės projekcijos atrodo tar 
si būtų prieš akį. Žvalgantis 
jos juda ir atrodo tarsi musy 
tės skraidytų prieš akis. Dėl to 
jos buvo pavadintos „skrai 
dančiomis muselėmis”. Dau 
gumas žmonių tokių drumzle 
lių buvimo savo akyse nepa 
stebi ir nežino. Tažiau kartą 
pastebėję, jas vėl lengvai su 
randa. Šitas fiziologinis ir visiš 
kai nekaltas reiškinys jautrios 
nervų sistemos žmogui gali pa 
daryti daug baimės. Šios dru 
mzlelės dėl savo smulkumo, ti 
riant akis, nėra matomos. 
Tuo jos ir skiriasi nuo nefizio 
loginių drumzlių, atsirandan 
čių dėl įvairių akies ar viso or 
ganizmo susirgimų ir kurios ty 
rimo metu visuomet yra paste 
bimos.

„Skraidančiųjų muselių“ 
kaip normalaus fiziologinio 
reiškinio gydyti nereikia. Jei 
gu jos įkyriai neramina, patar 
tina nešioti dūminius akinius. 
Tada drumzlytės ne taip aiš 
kiai matomos.

Suprantama, dažniau paste 
bint „lakstančiąsias museles“, 
reikia kreiptis į akių gydytoją, 
kuris ištirs, ar tai iš tiesų tik 
„lakstančiosios muselės“, ar 
koks susirgimas.

Gyd. D. Miliūnas.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025. 

Įvairūs

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

paprastu ir npn sudarytus ir apdraus
Siunčiame M Civili tus jvainus siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
L I ETŲVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALOZA.

žmogus plėtoja, įturtina dvasi 
nį pasaulį. Psichologijoje pa 
Čios įdomiausios studijos yra 
tos, kurios nagrinėja, kaip tos 
dvi mūsų prigimties dalys vei 
kia viena antrą, kaip jos tarpu 
savyje santykiauja, t. y., inte 
lektinė mūsų dalis, kuri užsi 
ėmusi visuotinėmis arba ab 
strakčiomis idėjomis, grynuo 
j u protu ir laisvąja valia bei 
kūniškoji mūsų dalis su pen 
kiomis juslėmis, nukreipta į pa 
vienius daiktus išoriniame pa 
šaulyje.

Pagal Montessori, naujagi 
mis kūdikis, kaip ir naujagi 
mis šuniukas, pradeda gyveni 
mą neturėdamas jokių idėjų 
savo galvoje. Tačiau tre 
jų - keturių metų laikotarpyje, 
kiekvienas normalus vaikas 
jau yra įsigijęs ištisą eilę sąvo 
kų, k. a., švelnumas, kietumas, 
aukštumas, ilgumas, gerumas, 
blogumas, spalvos ir daugybė 
kitų protinių sąvokų, kurių 
joks šuo nepasisavina, nors jis 
ir keliasdešimt metų gyventų. 
Nors vaikas ir šuo gyvena ta 
me pačiame pasaulyje, tarp tų 
pačių daiktų, girdi tuos pačius 
garsus, mato tas pačias spal 
vas, maudosi tame pačiame 
vandenyje ir maitinasi, kad ir 
ne tuo pat, bet panašiu mais 
tu. Negana to, juslių organai 
veikia taip pat; mikroskopiš 
kai tyrinėjant nerasta ypatin 
go skirtumo tarp jų nervinės 
ir raumeninės sistemos sanda 
ros.

Vaikas iš pat pradžios turi 
savyje galią, — pirmiausiai 
tik potencinę, — atitraukti iš 
tam tikrų daiktų jų esmines sa 
vybes. Pabandykite įdėmiai 
stebėti dviejų ir net vienerių 
metų amž. vaikutį, ir jūs pa 
matysite, kad jis domisi daik 
tais ne kaipo tokiais, bet kad 
jis domisi ir jų kokybe, k. a., 
spalva, švelnumu, skoniu, svo 
riu, pavidalu ir t. t. ir t. t.

Mes suaugę turime daugy 
bes abstrakčių idėjų galvose. 
Kaip ir kada mes jas įsigijo 
me, dažniaušiai mes ir neatsi 
mename. Pagaliau tatai ir ne 
svarbu, bet vienas dalykas yra 
aiškus, kad švelnumo idėja ki 
lo mumyse iš švelnių daiktų 
patyrimo, šiurkštumas ir šiur 
kščių, ilgumas iš ilgų ir tt... 
Lygiai taip pat susidarėme sau 
blogumo sąvokas iš blogų vei 
ksmų, o gerumo — iš gerų 
veiksmų. Tatai reiškia, kad 
mes savyje turime galią, kuri 
kažkokiu paslaptingu būdu pa 
jėgia iš daiktų, esančių mūsų 
išorėje, išskirti arba atitraukti 
tokias ypatybes, kurios teeg 
zistuoja mūsų prote. Pav., pa 
našių daiktų grupėje — penki 
obuoliai, penki riešutai, penki 
sausainiai — mūsų protas pa 
jėgia išskirti penkių idėją, kuri 
gali būti taikoma visur, vi 
siems daiktams. Šito joks gy 
vulys nepasieks.

Šitą žmogaus proto ypaty 
bę yra pastebėjęs pirmasis 
Aristotelis. Jis ją nuosekliai iš 
tyrinėjo ir savo tyrinėjimo iš 
vadas šitaip išreiškė: „Nieko 
nėra intelekte, kas pirma ne 
būtų buvę juslėse“. D. P.

WINDSOR, Ont
BIRŽELIO ĮVYKIŲ PAMINĖJIMAS

iš Windsor© CBE radijo sto 
ties, banga 1550, bus šeštadie 
nį, birželio mėn. 15 d. nuo 
10.30 iki 11 vai. iš ryto.

Tai teisybės balsas apie įvy 
kius Pabaltijy prieš 22 metus, 
apie ką turi žinoti ir kiekvie 
nas šio krašto gyventojas.

Ši istorinė pabaltiečių trage 
dija jau septintą kartą yra pa 
minima iš Windsor© CBE ra 
dijo stoties, visiems supranta 
ma anglų kalba. Tai tik fakti 
nai perpinti visų trijų tautų 
himnais ir nelinksmomis, bet
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NAUJA APIE 
JOTVINGIUS

Atkelta iš 8 puslapio.
gu. Suradusio žemdirbio kapą 
dr. J. Antonievičiaus nuomo 
ne, kape buvęs įdėtas visas ar 
klas, kurio išliko tik geležinis 
noragas.

Kitas labai svarbus Šveicari 
jos kapinyno radinys yra vadi 
namas kunigaikščio arba vado 
kapas iš IV a. pabaigos. Jame 
atrasti vyro griaučiai su dauge 
liu ypatingai turtingų papuoša 
lų, ginklų ir kt. Tai būta apie 
55 metų amžiaus kario, matyt, 
žuvusio kare, nes kaukuolėje 
išliko kardo smūgio žymė. Ka 
pe rastas ilgas geležinis kar 
das, buvęs medinėje makšty 
je, odinis diržas su žalvari 
niais, sidabriniais ir auksiniais 
papuošalais bei žvėrių figure 
lėmis, dvejos iš diržų meniš 
kai nupintos kamanos su žal 
variniais bei sidabriniais ap 
kaustymais, du geležiniai jie 
tigaliai, pentinai ir kiti daiktai. 
Kunigaikščių kapų buvo rasta 
ir daugiau. Be to, Suvalkų ap 
skrityje, Prūdiškiuose ir Asą 
voje, atkasti mažiau turtingi 
raitelių kapai, šalia kurių bu 
vo palaidoti ir jų žirgai. Tie 
kariai buvo žymesnių visiuome 
ninių grupių vadai. Kituose vy 
rų ir moterų kapuose rasta gin 
klų, darbo įrankių (molinių 
verpstukų, geležinių ylų, pei 
lių, kirvukų), turtingų papuo 
šalų ir kt.

Jotvingių krašte aukštai bu 
vo išvystyta ir kalvystė. Kai 
viai iš vietinės balų rūdos dir 
bo įvairius daiktus, kaip gink 
lūs, pakinktų dalis, peilius, kir 
vius. Tie dirbiniai yra panašūs 
į lietuvių ir senovės prūsų vie 
tinius dirbinius. Taip pat pa 
našūs yra žalvariniai ir sidabri 
niai dirbiniai. Plačiai naudota 
gintariniai papuošalai. Rasta 
ir įvairių dirbinių, atvežtų iš 
kitų kraštų — stiklinių karolių, 
Damasko plieno kardas ir kt.

Visi šie radiniai iš pagrindų 
paneigia kai kurių tyrinėtojų, 
ypač vokiečių, tvirtinimą, kad 
tiek jotvingiai, tiek ir kitos bal 
tų gentys ekonominiu bei kul 
tūriniu atžvilgiu buvę atsilikę 
ir jiems buvusi reikalinga kry 
žiuočių „civilizacinė“ pagalba. 
Iš tikrųjų juotvingiai mūsų 
eros I-jo tūkstantmečio pirmo 
joje pusėje buvo pasiekę aukš 
tą socialinio - ekonominio ir 
kultūrinio išsivystymo lygį.

Doc. P. Dundulienė. 

Kanados operos solistai, Ilona Kombrink — Dezdamona ir 
Richard Cassilly — Otelo Verdi operoje Otelio, kuri Mont

realy bus balandžio 22 d. televizijoje.

širdį veriančiomis giesmėmis 
ir dainomis.

Pasiklausykime.
IŠKILMINGĄ 

PAMINĖJIMĄ - 
KONCERTĄ

ruošia Detroito Pabaltiečių Ko 
mitetas, šeštadienį, birželio 15 
d. 8 vai. 30 min. vakaro, Wa 
yne Universiteto Auditorijoje, 
esančioje Second Blv. ir Fer 
ry Str., Detroite. Paminėjime 
kalbės Michigan© valstybės 
gubernatorius George Rom 
ney, minimas kaip rimčiausias 
resp. kandid. į Amerikos pre 
zidentus. Meninėje dalyje da 
lyvauja Skandinavų simfoni 
nis orkestras ir Detroito lietu 
vių Šv. Antano parapijos miš 
rus choras.

Kviečiami visi šiame pami 
nėjime dalyvauti. P. J.

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

vietų S-gą dalyvauja lietuvis 
R. Tamulis (pereitų metų Eu 
ropos meisteris pusv. svory 
je) ir Vilniaus lenkas D. Poz 
niak.

— Rankinio rungtynėse S. 
Sąjunga nugalėjo Švediją 20 
:11. Už pavergėją žaidė vii 
nietis Macežinskas.

— Lengvosios atletikos 
varžybose Ispanijos sostinėje, 
daugiausiai pergalių iškovojo 
kviesti svečiai iš užsienio. Ibe 
rijos pusiasalio tautos (ispa 
nai ir portugalai) nepasižymi 
augšta lengvosios atletikos 
klase. Jų mėgiamiausias spor 
tas yra futbolas.

^PAjFEšiWLnMM^^
— Hieronimas Bruszaus 

kas, gyvenąs Neheim-Hūsten, 
Saarweg 6, W. Germany, jieš 
ko pažįstamų, kas žino apie 
jo tarnybos laiką Lietuvos ka 
riuomenėje 7 ir 6 pp. nuo 
1927 m. V. 1 d. iki 1941 m. 
III. 2 5d. Nesant dokumentų, 
jis nori turėti liudininkų, tar 
nybos įrodymui pensijos rei 
kalu. Jis prašo atsiliepti virši 
lą Šapalą Praną, kapitoną Mi 
chelevičių, kapitoną Vygantą, 
vyr. Itn. Krygerį, pulkininką 
Genį Petrą ir pulkininką Len 
skoronskį.

* *
Prie Laisvės Statulos New 

Y orko uoste yra statomas 
Amerikos Imigracijos Muzė 
jus (American Museum of Im 
migration), kuriame bus įvai 
rių tautų skyriai. Tuose sky 
riuose bus išstatyti iš savo ša 
lių imigrantų atvežti įvairūs 
drabužiai, daiktai, įrankiai ir 
t. t.

Muziejus reikalauja, kad rū 
bai ir daiktai būtinai būtų imi 
grantų atvežti. Jei kas turėtų 
tokių senų daiktų, malonėkite 
painformuoti Lietuvos Gene 
ralinį Konsulatą tokiu adresu:

Consulate General of 
Lithuania

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

Jokiu būdu eksponatų ne 
siųskite pirmiau negu bus susi 
tarta.
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HAMIALTON ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

WELLAND, Ont
BIRŽELIO 22 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, VISI 

KELIAI VEDA Į WELLANDE RUOŠIAMAS
MINĖSIME ŽIAURIUO SIUS IŠVEŽIMUS

Šį penktadienį, birželio 14 
d., paminėsime 22 metų trėmi 
tnų sukaktį. Šitie trėmimai va 
dinami žiaurieji, nes jie buvo 
atlikti dar istorijoj negirdėtu 
žiauriu būdu. Iš Lietuvos že 
mės per vieną dieną buvo iš 
plėšti ir išvežti į Sibirą apie 
30,000 jos geriausių sūnų ir 
dukterų. Tos dienos vaizdai ir 
pergyvenimai dar tebėra gyvi 
mūsų visų atminty.

Minėjimas įvyks Westdale 
kolegijos auditorijoj 7 vai. va 
karo. Jį rengia Hamiltono lie 
tuviai, latviai ir estai kartu. Šie 
met tam vadovauja broliai lat 
viai. Tikimasi gausaus visų pa 
baltiečių dalyvavimo ir taip 
pat nemaža kanadiečių svečių. 
Kalbėtoja bus Hamiltono mie 
sto aldermanė Mrs. A. H. Jo 
nes, kuri tik neseniai grįžo iš 
Sovietų Sąjungos. Meninėj 
programos daly: latviai pasi 
rodys su savo solistais, estai at 
siveža savo dūdų orkestrą iš 
Toronto, o lietuviai pasirodo 
su choru ir sol. V. Verikaičiu.

Visi lietuviai turėtų jausti 
pareigą šiame minėjime daly 
vauti. K. M.

VILNIAUS 
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS KLEBONAS
Kun. Dr. J. Tadarauskas pa 
keltas prelatu. Praėjusią savai 
tę specialiu raštu patvirtino 
vietinis Hamiltono, vyskupas 
pranešdamas, kad įvilktuvės 
bus Hamiltono katedroje rug 
pjūčio mėn. pabaigoje.

VAV PARAPIJOS ŽINIOS
— Užsakai paskelbti D. Sto 

nkaus su G. Skirgailaite (iš 
Toronto) ir K. Grigaičio (iš 
Toronto) su L. Bakaityte.

— Vietos dienraštis „The 
Hamilton Spectator“ pranešė 
apie mūsų parapijos klebono 
ir kitų astuonių Hamiltono ku 
nigų pakėlimą prelatais.

— Parapijos finansinis sto 
vis yra labai geras: iš parapi 
jiečių pereitais metais surinkta 
12,5 tūkst. ir iš bingo žaidimų 
24 tūkst. dol.

SMULKI KRONIKA
Didžiojo ,, Stelco “ Cold 

Mill departamento streikas, 
palietęs 800 darbininkų, po 3- 
jų dienų pasibaigė. Rezultate: 
kompanija sutiko departamen 
to problemas spręsti derybų 
keliu, ką ankščiau ignoravo. 
Kadangi streikas buvo nelega 
lūs, atrodo kompanija reika 
lauš iš unijos padengti susida 
riusius nuostolius.

— Pirma sueiga, sudarius 
„Nemuno“ S-to vadovybę, 
įvyko gegužės 29 d.. Prieita 
bendros nuomonės, kad daugi 
ausia dėmesio reikia kreipti į 
skautus tarp 12-18 m. amžiaus. 
Vilkiukai, kurių yra 23 A. Tu 
maičio žinioje, yra tvarkoj. 
Vyčiai, kurių būtų apie 20, 
kaip patyrę skautai, galėtų bū 
ti panaudoti skautų lavinimui. 
Skautai: galima sudaryti 3 ski 
Itis, atatinkamai paruošus skil 
tininkus.

— Scenos mėgėjų kolekty 
vas „Aukuras“ ir valdyba, ry 
šium su kun. dr.J. Tadarausko 
pakėlimu į prelatus, nuoširdž 
iai jį sveikina ir linki dar ilgai 
stovėti mūsų kolonijos priešą 
kyje. Ilgiausių metų, gerb. 
prelate!

— Skautų rėmėjų ir suinte 
resuotų tautiečių grupė lankė 
si „Skautų žemėje“ —stovyk 
lavietėje. Pagal jų pranešimą 
vieta visiškai tinkama ir remti 
na pastatų statybai. Kviečia 
ma visi parempti.

— Spalio 6 d. (sekmadie 
nį) koncerte, Hamiltono ir 
apylinkių tautiečiai kviečiami 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

dalyvauti. Tai gal pirma ir pa 
skutinė proga išgirsti nepa 
prastai gražų mūsų tautietės 
p. Vasiliauskienės - Vaskas 
balsą. Iš Australijos atvykę 
tautiečiai sako: neišgirsti jos, 
lygu būti Ryme ir nematyti 
Popiežiaus.

— Žiauriojo birželio minėj i 
me, A. Vartų parapijos cho 
ras dalyvaus su programa. 
Tam jau ruošiasi. Šiais metais 
minėjimui vadovaus latvių 
bendruomenė. Dalyvaukime.

— A. Liūdžiu ir P. Bulkę, 
sveikiname parėmusius ,,Nep. 
Lietuvos” mašinų fondą. Tai 
pora iš nedaugelio hamiltonie 
čių, supratusių svarbų tautinį 
reikalą.

— Skautų stovyklavietei 
įrengti, Hamiltone aukas rink 
ti sutiko: P. Breichmanis, D. 
Stukas, Sakalienė, Paškevičie 
nė ir Stonkienė. Dar trūksta 
keturių rinkėjų. Vajus bus pra 
dėtas artimiausiu laiku. Prašo 
ma šį gražų jaunimo tikslą pa 
remti. V. P.

NEGAILESTINGOJI 
MIRTIS

vėl išplėšė iš mūsų tarpo taurų 
lietuvį Aa. Kazim. Žukauską 
80 m. amž. Trumpame laiko 
tarpyje -tai antra nelaimė šio 
je šeimoje, nes tik prieš septy 
nias savaites į amžiną poilsio 
vietą, buvo palydėta velionies 
žmona, A. A. Uršulė, brangi 
motina sūnų — Kazimiero, Al 
bino, jeronimo ir dukros Tere 
sės Murauskienės.

Taip sunkioje valandoje, 
netekus dviejų mėnesių laiko 
tarpyje savo brangių tėvų, Ha 
miltono lietuvių kolonija giliai 
atjaučia likusius vaikus, anū 
kės ir kit. gimines, reikšdama 
jiems užuojautą.

Velionis ūkininkas nuo Vii 
kaviškio, visuomet mėgdavo 
kalbėtis įvairiais pasaulinės po 
litikos klausimais, tačiau dau 
giausia ilgėdavosi savo tėviš 
kės laukų, prisimindamas gim 
tąjį kraštą su ašaromis akyse.

Palaidotas iš VAV parapi 
jos lietuviškose šv. Jono Krikš 
tytojo kapinėse.

EUROPIEČIO 
ĮSPŪDŽIAI . . .

Atkelta iš 2-ro psi.
vienas į antrą panašių mūrinių 
ir medinių namų teturi du (ne 
retai vieną) aukštus. Tai stan 
dartinės masinės statybos re 
zultatas“.

Apie bažnyčias:
„Tarp šitų šventovių tik ke 

lėtą temačiau originalesnių ir 
gražesnių. Šiaip jau kai kurios 
tų bažnyčių — tik didesnės sa 
lės. Viduje jos paprastai šva 
rios, su patogiais suolais sėdė 
ti ir klūpėti.“

Aptaręs lietuvių bažnyčias, 
J. Grinius rašo:

„Nuo imitacijos nėra laisva 
nė paminklinė - tautinė katali 
ktį šventovė Washingtone, 
nors jos pavienios koplyčios 
gražios. Ten savos koplyčios 
įrengimui lietuviai kunigai ke 
tina išleisti apie 300,000 su vir 
šum dolerių. Bet ar tai nėra re 
prezentacinė prabanga, kai sti 
nga pinigų aktualesniems kul 
tūriškai religiniams reikalams, 
kunigai nusiskundžia naujųjįj 
ateivių neduosnumu?”

Bendrai.
„Taigi, tie priemiestiniai 

didmiesčiai su savo bažnyčio 
mis, bendrąja išvaizda, ne 
daug kuo skiriasi nuo nedide 
lių miestelių — vienur ir kitur 
vyrauja tie dviaukščiai ar vie 
naaukščiai namai. Ir vienur ir 
kitur kartais medinių namų po 
budis paslepiama, juos apmu 
šus plytų imitacijos dangeliu.

15-ta matčo partija dėl pasaulio pirmenybių

JONINES
Programoje :

VACLOVO VERIKAIČIO ir JANINOS LIUSTIKAITĖS 
koncertas.

Liaudies dainos ir pasaulinio garso kompozitoriai..........
ŠOKIAMS gros Hamiltono lietuvių orkestras AIDAS, 

vedamas V. BABECKO.
JONINIŲ VIETA: St. Stephen’s Hall, East Main St.

Port Robinson Rd. sankryžoje.
Bufetas veiks nuo 2 vai. po pietų.
Loterija, kurios pelnas skiriamas 

Niagaros Pusiasalio skautams remti.
Programos pradžia: 6 vai. punktualiai.

KLTS.

Grūnfeldo gynimasis 
Baltieji: T. Petrosjan 
Juodieji: M. Botvinnik

1 d4 Žf6 31 B(5)g2 B(7)d8
2 c4 g6 32 a4 Žf7
3 Žc3 d5 33 Rcl e5
4 Vb3 d c 34 Re3 ef
5 V:c4 Rg7 35 R:f4 Bd7
6e4 0—0 36 Bd2 B:d2+
7 Re2 Žc6 37 K:d2 Bd8-į-

Buvęs pasaulio meisteris V. 38 Ke2 c5
Smyslov čia paprastai lošda 39 a5 Bd7
vo 7 . . . Žfd7 40 ab ab

8 Žf3 Žd7 41 Bal Kg7
9 Re3 Žb6 42 Ba6 Bb7

10 Vc5 Rg4 43 Ba8 Kf6
11 d5 Žd7 44 Bc8 Že5
12 Va3 R:f3 45 Ke3 Žd7
13 R:f3 Žd4 46 Bc6-į- Kf7
14 0—0—0 Ž:f3 47 e5 Žf8
15 gf Žb6 48 Bf6-f- Kg7
16 Vb3 Vd7 49 Ke4 b5
17 h4 h5 50 Bc6 Kf7
18 f4 e6 51 B:c5 Že6
19 de V:e6 52 Bd5 Ke7
20 V:e6 fe 53 Re3 Bb8

Petrosjano stilius yra pana 
šus į Capablancos stilių: jis lo 
šia dėl mažų pozicinių persva

54 Bd6
55 Ba6
56 Ba7-|-
57 f4
58 f5 Juodu

b4
Bb5
Ke8

rų, kurias stengiasi 
lošimo baigmėje.

realizuoti eji pasiduoda
21 Bhgl Kh7 SPRENDIMAS
22 Žb7 Bf7 PROBLEMOS Nr. 25
23 Žd4 Be8 (Brogi, 1959)
24 Žf3 Rh6 1 Vai
25 Žg5+ R:g5 Jei 1... c4 2 Va3X
26 B:g5 Žc4 Jei 1... e4 2 Vf6X
27 Bdgl Bg8 Jei 1... B:e8 2 Va6X
28 Kc2 b6 Jei 1... Bd7 2 B:d7X
29 b3 Žd6 Jei 1... Baė, Bb8 ar Bc8
.30 f3 Bd7 2 bd7X

Sylvia Lefkovitz, kanadietė, yra laimėtoja 1962 m. Porcellino 
Dovanos Italijos Florencijoj, kaip šių metų geriausia meninin 
kė. Miss Lefkovitz, kuri:, čia yra matoma drožinėjanti medį 
savo Montrealio studijoj, studijavo Paryžiuje, Florencijoj ir 
New Yorke. Yra linkusi į įvairias kūrybos sritis - dailę ir skul 
ptūrą, studijavo su pagalba išKanados Council. (CS).

Tačiau tie Amerikos ir iš da 
lies Kanados priemiestinių did 
miesčių monotoniški namai iš 
vidaus patogūs gyventi, kad 
juose žmonės užmirštų visus 
darbus jo-bus ir visą pasaulį.“

J. Grinius samprotauja:
„Tai leidžia manyti, kad na 

mai statomi panašūs ne tik dėl 
komercinių sumetimų, bet ir 
dėl daugumos amerikiečių ko 
nformizmo — gyventi ir gal 
voti, kaip daro dauguma, ver 
čiau savo nuomonę paslėpti ir 
kitų mintimis nesidomėti. Tai 
gi šituose namuose - nameliuo 
se iš lauko klesti konformiz 
mas, o iš vidaus auga egocent 
rizmas, nesidomėjimas pašau 
liu ir nevalyvumas. Tai atitin 
ka vieną svarbiausių amerikie 
čių principų — take it easy 
(elkis laisvai). Po visokių sku 
bėjimų tuose namuose jie tuoj 
išsirengia, voliojasi ant grindų 
kilimų su vaikais prie televizi

imwwwwwmmawmwwm
JUOZAS AUDĖNAS 

Ekonomistas
Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.
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jos ir net susideda kojas ant 
stalo. Lietuvių namuose te 
mačiau tik vaikus, besivolio 
jančius ant kilimų prie televizi 
jos, klykiančius ir protestuo 
jančius, kai tėvai juos varė 
nuo aparato, nes programa ne 
vaikams buvo skirta. Nema 
čiau lietuvių, keliančių kojas 
ant stalo, nors man sakė, kad 
tokių esą. Yra taip pat to ne 
valyvo „take it easy“ įpročio 
susikišti rankas į kišenes. Tai 
pastebėjau ir kai kuriuose lie 
tuvių profesoriuose — per pas 
kaitas susikišę abi rankas į ki 
šenes, jie demonstravo savo 
perdėtą laisvė“.

Apie Amerikos gyvenimą:
„Amerikos gyvenimas kie 

tesnis negu Europos pramoni 
niuose kraštuose gal ir todėl, 
kad Amerikoj uždarbio, nau 
dos ir pelno motyvai turi di 
desnės reikšmės, o socialiniai 
(solidarumo, pagalbos, užuo 
jautos) motyvai mažiau sve 
ria negu Europoj. ...Uždarbiai 
labai vertinami, o Amerikos 
doleris yra brangus pinigas, už 
kurį be kito ko gali pirktis bio 
loginių smagumų ir patenkinti 
puikybės jausmą.

Todėl žmonės dolerius ir 
taupo. O pamažu tai virsta šy 
kštumu.

Dabar svarbiausias klausi

WELLANDO APYLINKĖS 
pranešame, kad birželio mėn. 
16 d. 1 vai. po piet. Crowla 
nd, Ontario Rd., Rowland 
Hotel šaukiamas visuotinis 
tautiečių susirinkimas. Susirin 
kimo dienotvarkė bendruome 
nės nariams išsiuntinėjama aa

ST. CATHARINES, ONTARIO
TAUTOS FONDUI AUKOJO

. .Po $ 5: J. Gurevičius, A. 
Paulionis ir S. Šetkus; po $2: 
P. Balsas, P. Baronas, J. Dai 
norą, S. Janušonis, J. Girevi 
čius, A. Paulionis, J. Morkuš 
kis, J. Skeivelas, S. Šetkus, J. 
Šarapnickas ir A. Švažas; po

Lietuviai veikia visur
Australija.

LIETUVIO 
PATOBULINIMAS

Viktorijos state Electricity 
Commission Suggestions Bo 
ard raštu dirbančiam Yallour 
n’o transporto dirbtuvėse 
Kazimierui Kuncai - Kuncevi 
šiui pranešė, kad jo pasiūlytas 
ir realizuotas gamybinis pato 
bulinimas yra priimtas; užtai 
jam reiškiama padėka ir skiria 
ma atatinkama piniginė premi 
ja.

P. Kunca sakosi turįs dau 
giau panašių idėjų įvairiems 
gamybos ir darbo patobulini 
mams.

K. Kunca - Kuncevičius vie 
tos lietuviams gerai žinomas 
kaip liberalių pažiūrų įvairio 
ms temoms mėgstąs pasiginčy 
ti visokiausių sumanymų bei 
užmojų kupinas žmogus.

Solistė G.Vasiliauskienė (iš 
Adelaides) birželio 26 d. išvy 
ksta į J.A.Valstybes maždaug 
keturiems mėnesiams.
—Inž. P. Petraitis iš Melbour 
no tarnybiniais reikalais išvy 
kęs į visą eilę kraštų. Neseniai 
lankėsi Kanadoje.
—N. S. W. Meno galerija ren 
gia pereitais metais (1962) įsi 

gytų paveikslų parodą. Čia 
matomi E. Kubbos ir H. Šal 
kausko darbai; kurie pernai 
nupirkti minėtos meno galeri 
jos.

mas — ateitis. Ar Amerikoj 
mokslus baigę akademikai pa 
jėgs perimti vyresniųjų žibin 
tą, kurį Lietuvos prieblandoj 
laiko iškėlę tremtiniai — dau 
giau humanistinių mokslų ats 
tovai? Kas bus su pačiais jau 
niausiais lietuviais? JAV ir Ka 
nadoj gimusi arba ten pra 
džios mokslą pradėjusi jaunes 
nioji karta kelia gąsdinančio 
liūdesio. Jau yra tremtinių vai 
kų, sunkiai bekalbančių lietu 
viškai. Ar jie tokie negabūs, 
tapo hebes dėl pergero gyveni 
mo, ar jų tėvai nebesupranta, 
kad, nemokydami lietuviškai, 
skriaudžia dvasiškai savo vai 
kus, atidami jiems platesnio 
pasaulio ir kalbos turtus? To 
kie faktai liūnai nuteikia švie 
siuosiius lietuvius, nes jie žino, 
kad kultūrinis smukimas blo 
gai paveiks lietuvių pastangas 
Lietuvos laisvei atkovoti. Liū 
dėti verčia ir senųjų ateivių 
gausus mirimas ir naujųjų at 
eivių perankstyvos, ypač kai 
kurių veiklių intelektualų mir 
tys.

LIETUVIŲ VISUOMENEI,
meniškai.

Tautiečiai, Jūsų skaitlingas 
dalyvavimas suteiks moralinį 
tvirtumą naujai valdybai ir 
visuomenės su valdyba sklan 
dėsnį bendradarbiavimą.
KLB Wellando Apyl.. V-ba.

$1: J. Alonderis, J. Grigas ir 
S. Gudaitis. Viso suaukota $ 
34.00. Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū.

Apyl. Kasininkas

P. Baronas.

N. Zelandija.
MAŽĖJA LIETUVIŲ 

SKAIČIUS
Išvykus buv. Valdybos sek 

retorei p-lei Liutikaitei į Angli 
ją, Aucklando lietuvių apylin 
kės valdyba pasiskirstė parei 
gomis: p-kas Č. Liutikas, kas. 
K. Kaminskas ir sekr. H. Pe 
čiulaitienė.

Smarkiai tirpsta — mažėja 
Aucklando lietuviai! Metų pr 
adžioje išvyko pp. Palubins 
kai ir apsigyveno Sydnėjuje; 
kovo mėn. išvyko Dalia ir Ge 
džio m. n. N. Liutikaitė išvyko 
nius Pfocutai į USA; balan 
ir dabar pakeliui į Angliją. 
Birželio mėn. išvyksta pp. Mi 
tkevičių ir Paplauskių šeimos 
į USA. Po vieno kito mėnesio 
Aucklandą apleis pp. Pinkų ir 
Gaigalų šeimos. Be minėtųjų 
dar daugiau šeimų ir viengun 
gių rūpinasi išvyka į USA. Au 
cklande palieka visai nedidelis 
skaičius lietuvių, juo mažiau 
aktyviųjų, kurie dalyvauja su 
sirinkimuose, paskaitose, liet, 
pobūviuose.

Anglija.
L LITERATŪROS 

VAKARAS
Derbyje buvo suruoštas dai 

nos, šokio ir literatūros vaka 
ras.

Ši organizacija ypatinga 
tuo, kad jos narių yra visose 
lietuvių kolinijose, ir tereikia 
tik gando iš vadų: sujudimas 
bus aname štai mieste! — ir 
skautai pajiegia ne tik patys at 
sidurti ten, bet dar ir su tė 
vais, kaimynais, kitų organiza 
cijų vadais ir nariais.

Reikalai, atrodo, nelabai tei 
giamai susidėjo dėl literatūri 
nės programos. Iš pulkelio 
kviestųjų ne visi galėjo atvyk 
ti. Tačiau iš viso programa bu 
vo pakankamai ilga. Šalia cho 
ro, jos metu V. Galhuogytė 
padainavo, J. Černiui palydint 
pianinu. 1. Lukšaičiui prita 
riant gitara, šlagerinių dalykų 
padainavo I. ir K. Šneliūtės ir 
G. Lukšaitytė. V. Šlaito eilė 
raštį paskaitė V. Galbuogytė. 
R. Sealey paskaitė atsimini 
mais ir mokslininko interliu 
dais išmargintą humoristinį da 
lyką apie teatrą. Savo patrio 
tinių eilėraščių pluoštą padek 
lamavo L. Švalkus. K. Barė 
nas paskaitė savo „Plaučius“.

PATARKIME VISIEMS 
BŪTI NL-vos SKAITYTO 
JAIS - pranumaratoriais!
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MOKT|REAL
BIRŽELIO DEPORTACIJŲ 

MINĖJIMAS
Įvyks birželio mėn, 14 d., 

penktadienio vakare: 6 vai. p. 
p. vainiko padėjimas prie pa 
minklo Dominion Sqr.

2 v. v. Aušros Vartų bažny 
čioje religinis koncertas, kurį 
atliks estų, latvių ir lietuvių 
tautinių grupių meniniai viene 
tai: estų valst. operos solistas 
Arno Niitow ir vargonais D. 
Norak; latvių, vyrų choras 
,,Junda“, vedamas muz. D. 
Vitols; lietuvių sol. G. Čap 
kauskienė ir Aušros Vartų pa 
rapijos choras, ved. muz. A. 
Ambrozaičio. Vargonais paly 
dės M. Rock.

Visi Montrealio ir apylinkės 
lietuviai maloniai kviečiami mi 
nėjime dalyvauti kuo skaitlin 
giausiai.

Prisiminkime didįjį lietuvių 
tautos rusiškojo komunizmo 
padarytą ir tebedaromą geno 
cidą, ir pagerbkime tuos, ku 
rie sunkiame golgotos kelyje 
žuvo tėvynės ilgesio ir kankių 
skausme.

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

SVARBUS SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

įvyks birželio mėn. 13 d. (ket 
virtadienį) 8 vai. vakaro Auš 
ros Vartų parapijos salėje.

Visi nariai ir suinteresuotie 
ji yra kviečiami dalyvauti šia 
me svarbiame susirinkime, ku 
rio metu įvyks klubo persitvar 
kymas ir naujos valdybos rin 
kimai.

N. P. SESELIŲ RĖMĖJŲ 
BŪRELIO 

visuotinis susirinkimas šaukia 
mas birželio mėn. 16 d. po 
vienuoliktos valandos pamal 
dų, Seselių namuose. Visus na 
rius prašome dalyvauti.

Valdyba.
LIETUVOS ATGIMIMO 

SĄJŪDŽIO, 
sutrumpintai vadinamo LAS, 
Montrealio aktyvistų grupės 
susirinkimas, kaip praneša 
,,Laisvoji Lietuva“, išrinko 
naują valdybą. Pirmininku iš 
rinktas veiklus visuomeninin 
kas Juozas Šiaučiulis, sekreto 
rium Augustinas Mylė.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
DĖMESIUI

Vasaros stovyklai, numaty 
tai liepos 20 — 28 dd., Daina 
voje reikalingi: ūkvedys ir vi 
rėja arba virėjas.

Galintieji talkininkauti minė 
tose pareigose, yra prašomi su 
sisiekti su tuntininke Dr. I. 
Gražyte. Tel. 739-9328 arba 
Sk. remti kom. pirm. V. Ži 
žiu. Tel. 366-9094.
O Lapinas Aleksandras, sen j., 
darbovietėje susirgo ir atvež 
tas Lachinės ligoninėn, kur gy 
domas Dr. J. Šemogo.
• NMP Seselių vedamo vai 
kų darželio užbaigtuvėse pasi 
rodė vien angliškai kalbą apie 
40 vaikų. Jie vaidino ir daina 
vo sukeldami tėvams džiaugs 
mo. Šokius ir dainas lydėjo 
fortepijonu R. Kličius.
• Agr. J. Šipelienė buvo su 
sirgusi ir Lachinės ligoninėje 
gydėsi Dr. J. Šemogo priežiū 
roję.
• Pavogė Juozo Adomaičio 
automobilį, pastatytą gatvėje.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ „ _ _ 
ketvirtadienį 2~4' 7“S »' m' 

antradienį ir i 
penktadienį I

trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

2—4 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

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

JAUNIMO KONCERTAS 
Šį ŠEŠTADIENĮ

Op. sol. E. Kardelienės 
Muzikos studija šį šeštadienį, 
birželio 15 dieną, turi metinį 
mokinių koncertą, kuris įvyks 
Aušros Vartų salėje, 1465 rue 
de Seve.

Koncerto pradžia 7 vai. va 
karo. Visi kviečiami atsilanky 
ti.

PP. RATAVIČIŲ ŠEIMA, 
prieš metus maždaug laiko iš 
sikėlusi iš Montrealio į savo 
tabako ūkį, praėjusį savaitgalį 
viešėjo Montrealy p. Stankai 
tienės šeimoje. Pp. Ratavičiai 
patenkinti įsikūrimu tabako 
ūkyje.

Šio pavasario šalna sugadi 
no visą tabako pirmąjį sodini 
mą ir teko viskas iš naujo so 
dinti. Tas tabako ūkininkams 
padarė nuostolių ir pridėtinio 
darbo, kuris geram orui esant 
nesti reikalingas.

• P. E. Barauskienės pavardė 
nesuminėta Karaliaus Mindau 
go Šaulių kuopos vėliavos 
krikšto tėvų tarpe, bet turėjo 
būti suminėta, nes p. Baraus 
kienė jų tarpe buvo.

„LITO“ REIKALAI
Depozitų sąskaitų skaičius 

„Lite“ pradėjo sparčiai augti. 
Čekių keitimas vyksta norma 
liai ir jų skaičius apyvartoje 
smarkiai daugėja. Tatai visai 
suprantama, kadangi mokami 
dividendai už Šerus (nema 
žiau 4%%) ir už depozitus 
(4%) mažai tesiskiria, tuo tar 
pu čekių rašymo galimybė iš 
depozitų sąskaitų teikia na 
riams didelį patogumą.

Kadangi lig šiol „Lite” te 
buvo tik šėrų sąskaitos, todėl 
pereinamam laikotarpiui ir šė 
rų, ir depozitų santaupoms są 
lygos paliktos labai panašios. 
Tikimasi, kad po šių persitvar 
kymų dividendus už Šerus bus 
galima padidinti, tačiau jų 
skaičiavimo laiką pailginti. Šė 
rų sąskaitose turėtų susitelkti 
pastoviau laikomos santau 
pos, o į depozitų sąskaitas na 
riai turėtų perkelti apyvartai 
reikalingas sumas.

Tikimasi, kad įvedus čekių 
patarnavimus ir atidarius cent 
rinę įstaigą su kasdieninėmis 
darbo valandomis, Montrea 
lio lietuviai įvertins „Lito” v- 
bos dedamas pastangas išug 
dyti lietuvišką banką ir dar 
skaltiingiau stos į „Litą“ na 
riais. Pr. R.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur

LaSalle. DO 6 1570

AD VOKA TAS

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

J. E. Montrealio arkivysk. 
kardinolui pageidaujant, šv. 
mišios už* Popiežių Joną 
XXIII, mūsų parapijos bažny 
čioje bus laikomos Devintinė 
se, 7.30 vai. vak.

Devintinės ateinantį ketvir 
tadienį. Šv. mišios bus laiko 
mos ir vakare, 7.30 v. Devinti 
nių procesija nukeliama į sek 
madienį, birželio 16 dieną; ji 
bus prieš sumą.

Birželio Įvykių minėjimas 
ruošiamas šį penktadienį, bir 
želio 14 d. 6 vai. vak. bus pa 
dėtas vainikas prie paminklo 
Dominion Square; 8 vai. v. 
religinis koncertas A. V. baž 
nyčioje. Visus tautiečius kvie 
čiame gausiai dalyvauti.

Jėzuitų vyresnysis G. T. Br. 
Markaitis, S. J. metinės vizitą 
cijos proga lankysis Montrea 
lyje birželio 18 d.

T. St. Kulbis, išvyko į Onta 
rio provinciją dviem savai 
tėm. Jis kartu sd J. E. vysk. 
V. Brizgiu aplankys lietuvių 
kolonijas.

$10 vajaus pirmieji aukoto 
jai: $4: M. Gyvienė; po $10: 
L. Balaišis, A. Baršauskas, J. 
Budrevičius, J. Burba, Z. Bur 
kštai, J. Dalmantas, V. Efer 
tienė, Jankų šeima, D. Jurkus, 
E. J. Kardeliai, S. Kęsgailą, 
O. Motuzienė, L. Polikaus 
kaitė, M. Rugienienė, V. Stan

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAIP ATRODO BIRŠTO 

NO KURORTAS?
Gegužės 21d. Vilniaus radi 

jo žiniomis, Birštone kinta 
vaizdas. Be pakeisto miesto 
centro, dar pastatytas tiltas 
per Nemuną' ir kurortas tar 
turn persikėlęs į kitą Nemuno 
pusę. Ten esą rasti gydomieji 
šaltiniai, kurie lygūs savo sa 
vylėmis „Vytauto“ šaltiniui.

KAUNO RESTORANUO 
SE IR SALĖSE KLESTI 

CHALTŪRA
Kauno miesto kultūros sky 

riui vadovauja L. Morozov — 
jis, drauge su miesto klubų ta 
rybos pirm. V. Jankevičium, 
„Tiesoje“ paskelbtame strai 
psnyje smarkiai kritikavo mu 
zikinį auklėjimą Kauno ręsto 
ranuose, klubuose bei šokių sa 
lėse. Šiuo metu Kaune esą dau 
giau kaip 30 estradinių orkest 
rų ir įvairių džazų. Nusiskųsta, 
kadšiuo metu beveik niekas ne 
kontroliuoja šių orkestrų dar 
bo, nes jie faktiškai niekam ne 
priklausą. Morozov su Jenke 
vičium pripažįsta: Kaune su 
daromos visos sąlygos klestėti 
chaltūrai.
• Į Vienoje, gegužės 24 d. 
prasidėjusį tarptautinį muzi 
kos festivalį išvyko du paverg 
tos Lietuvos kompozitoriai — 
Stasys Vainiūnas ir Pov. Ta 
moliūnas.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už nauju klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas H U 1-2957
J. Skučas 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 išmoksimos 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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Parapijos piknikas įvyks bir 

želio 23 d., pp. Vekterių ūky.
Rinkliavos 259.57 dol., bir 

želio 9 d. 112.45 dol.
• P. Macelis darbovietėje nu 
degė koją. Tai jau antra p. 
Macelio šios rūšies nelaimė.
® A. Pranevičius „Nepriklau 
somos Lietuvos“ redakcijai 
padovanojo S. Michelsono 
knygą „Lietuvių išeivija Ame 
rikoje“. Nuoširdžiai dėkoja 
me.

kevičienė, O. Ūsienė, E. Žibai 
tė; $20: B. ir M. Kasperavi 
čiai; $30 : J. M.

Praėjusio sekmadienio rink 
liavoje suaukota $224.50.

Parengimai. Labai džiaugia 
mės, galėdami pagelbėti savo 
tautiečiams, suteikdami sąly 
gas pasilinksminimams ir pa 
rengimams. Tai priklauso prie 
visų bendro gėrio išlaikymo ir 
tobulinimo. Esame labai dė 
kingi visiems, kurie respektuo 
ja salės inventorių, nors ir la 
bai kuklių. Šia proga prašome 
savininkus atsiimti iš salės jau 
senokai paliktus daiktus: apie 
10 dėžių ginger - ale ir kele 
tą didelių play-wood lentų. 
Jei šie išvardinti dalykai atei 
nančios savaitės bėgyje nebus 
atsiimti, jie bus atiduoti lietu 
viams, kurie norės juos gauti.

KURŠIŲ NERINGOS 
KURORTAS

Neringos mieste būsią trys 
kurortai: Nida, Juodkrantė ir 
Pervelka — numatoma leisti 
poilsiauti ne daugiau kaip 30, 
000 gyventojų. Iki šiol Nida 
buvo laikoma žvejų gyvenvie 
te — dalis iš 700 pastoviųjų 
Nidos gyventojų dirba žuvies 
apdirbimo įmonėje. Ji numato 
ma iškelti ir šiaip numatomi 
įvairiausi, bolševikinio užmo 
jo” planai, net ir motelių sta 
tybos, lėktuvų susisiekimo ne 
pamirštant. Taip kalbama, o 
kaip bus, jau kita kalba.

RUSAI LIETUVOS CENT 
RALINĖJE STATISTIKOS 

VALDYBOJE
Gegužės 24—26 dd. Vilnių 

je, Lietuvos Centrinės statist: 
kos valdyboje įvyko respubli 
kinis statistikos darbuotojų pa 
sitarimas. Pranešimą padarė 
Lietuvos Centr. statistikos v- 
bos viršininkas B. Dufoasov, iš 
Maskvos buvo atvykęs I. Ka 
pustin. E.

• Į Maskvoje sudarytą naują 
Sovietų S-gos Dailininkų są 
jungos valdybą išrinkti ir trys 
lietuviai: prof. J. Kuzminskis, 
prof. J. Mikėnas ir tapytojas 
J. Švažas. Į centrinės revizi 
jos komisijos sudėtį išrinktas 
pavergtos Lietuvos Dailinin 
kų s-gos atsak. sekr. P. Gūdy 
nas.

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.

BAISIOJO BIRŽELIO 
VIEŠAS MINĖJIMAS 

bus šios savaitės trečiadienį, 
birž. 12 d., 8 vai. vak. Eato 
no auditorijoje. Visi kviečia 
mi labai gausiai dalyvauti. Pri 
sikėlimo bažnyčioje trėmimų 
Sibiran prisiminimas — atei 
nantj sekmadienį po Sumos.

Maldininkų kelionė į Mid 
landą — liepos 28 d., sekm. 
EVANGELIKŲ - LIUTER. 

parapijos pamaldos įvyks bir 
želio 16 d. sekmadienį 9 vai. 
ryto, Išganytojo bažnyčioje 
1601 Bloor Str. West ir In 
dian Rd. sankryžoje.

Pamaldas atlaikys kun. A. 
Žilinskas. Be to pranešame 
mūsų parapijiečiams, kad pa 
maldos birželio, liepos ir rug 
pjūčio mėn. bus laikomos 9 
vai. iš ryto.

Maloniai kviečiame visus 
Toronte ir apylinkėse gyve 
nančius gausiai atsilankyti pa 
maldose. Parapijos Taryba.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

Sutvirtinimo Sakramentas 
bus teikiamas birželio 16 d„ 
sekmadienį, 4 vai. pp. Suaugu 
šieji norį priimti S. Sakramen 
tą, prašomi registruotis telefo 
nu ar asmeniškai parapijos raš 
tinėje.

Penktadienį Liet. Stud, rė 
mėjų būrelis ruošė išleistuves 
šiemet baigusiems Tor. univer 
sitetą ir kt. augšt. mokyklas.

Birželinės pamaldos šiokia 
dieniais laikomos po 8 vai. mi 
šių rytais, o sekmadieniais — 
po sumos.

Tuokiasi Donatas Stonkus 
su Gražina Skirgailaite ir Ed 
ward Seery su Birute Regina 
Danieliūte ir Kęstutis Grigai 
tis su L. Bakaityte.

Vajaus rinkliavoje per visą 
gegužės mėn. bažnyčioje viso 
suaukota $2,934.14.

Par. choro repeticija šį ket 
virtadienį, 7.30 vai. v. muzik. 
studijoje. Šio šeštad. vakare— 
par. choroo pagerbimo arbatė 
lė.

Jaunimo choro repeticija— 
šį penkt., 6.30 v. vak. muzi 
kos studijoje.

ČIKAGOS NAUJIENOS...
Atkelta iš 1-mo psi. 

verslininkus, visas organizaci 
jas ir visus geraširdžius lietu 
vius realia auka paremti šią di 
džiąją lietuvybės tvirtumo de 
monstracijos šventę. Rengėjai 
pelno nesiekia, tačiau, turėda 
mi tik tuščius kišenius, nuosto

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

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais \ 
pagal susitarimą. £ 

(1082 Bloor W„ Toronto) § 
(į rytus nuo Dufferin Str.)&

Raštinė: LE 4-4451. &

ALGIMANTAS ŽILINSKAS 
— NAUJAS LIETUVŲ 

EVANGELIKŲ KUNIGAS
Šiomis dienomis Toronte 

apsigyveno kun. kand. Algi 
mantas Žilinskas. Jis yra siųs 
tas Amerikos Liuteronų Misi 
jos draugijos bei Pasaulio Fe 
deracijos dirbti lietuvių evan 
gelikų tarpe.

Gegužės 17 d. jis baigė Či 
kagos Liuteronų Seminariją ir 
birželio 23 d. 7 vai. vakare 
Šv. Andriaus Liuteronų bažny 
čioje (383 Jarvis St., kampas 
Carlton St.) Toronte bus įšve 
ntintas į ev. liut. kunigus ir 
perims Toronto Lietuvių Ev. 
Liuteronų parapiją.

Algimantas yra Karolio ir 
Martos (Simokaitytės) Žilins 
kų sūnus, gimęs 1936 m. ba 
landžio 25 d. Kudirkos Nau 
miestyje. Gimnaziją pradėjo 
lankyti tremtinių stovykloje 
Hanau ir baigė Bostone. 1959 
m. baigė jis Bostono universi 
tetą B. A. laipsniu iŠ biologi 
jos. 1959 m. rudenį pradėjo 
teologijos mokslus Čikagos Te 
ologijos Seminarijoje, kurią 
šiomis dienomis baigė B. D. 
laipsniu.

Vikaravimo metus atliko 
Suomių Liuteronų parapijoje 
Rockport, Mase, bei dažnai 
patarnavo Tėviškės Lietuvių 
Ev. Liuteronų bažnyčioje, Či 
kagoje. Studijų metu aktyviai 
dalyvavo lietuvių skautų veik 
loję Bostone. Žilinskas buvo 
vieno lietuvių protestantų jau 
nimo suvažiavimo (Čikagoje) 
organizatorius, parašė visą ei 
lę straipsnių lietuvių evangeli 
kų spaudoje.

Džiugu, kad jam lietuviš 
kas darbas yra prie širdies. 
Malonu, kad ir jo sužadėtinė 
mokytoja Rūta Bleizgytė iš 
Toronto yra gyva lietuvaitė.

Džiugu, kad ir šiais materia 
lizmo laikais gimsta jauno vy 
ro krūtinėje ryžtas dirbti bei 
aukotis dvasiniams reikalams, 

lio pakelti neįstengs
Aukokime kiek kas galime. 

Kad ir nedaug, bet AUKOKI 
ME!

Aukas siųsti šiais adresais: 
St. Anthony Savings & Loan 
Assin, 1447 So. 49 Court, Ci 
cero 50, Ill., Acc. No. 18601, 
arba Stasys Vidmantas, 1301 
North 32 Ave., Melrose Park, 

Till.
Bronius Nainys,

Šventei rengti Vykdomojo 
Komiteto pirmininkas.

PARDUODAMAS ŪKIS 
400 akrų obuolių farma, 

St. Paul’s Abesfort. 
Netoli Granby, Que.

Su 7-nių kambarių namu, 
tvartu, garažu, traktorium ikt. 

Teirautis: Telef. 277-0550.

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.

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. 
Adresais: 6988—16 Avė, 

Rosemount.
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