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Agresoriai į susitarimus neina
• Kennedy Nikitos nepatenkino
9 JAV kapituliuoja sovietijai
• Agresoriai tebeina pirmyn
• Macmillano nemalonumai
• Basų demonstracijos Lenkijoj

Kennedy Vašingtono uni 
versitete pasakė esminę kalbą, 
pagrįsdamas ją optimizmo 
mintimis, kad prie katastrofos, 
kurią gali sukelti atominis ka 
ras, neinama. Jis daug vilčių 
pareiškė sutartoms Maskvoje 
deryboms sustabdyti atomi 
nius bandymus, kaip ruošimąsi 
atominiam karui.

Kalbos esmė buvo:
SUSITARIMAI, SUGYVE 

NIMAS, TAIKA.
Kennedy išreiškė viltį, kad 

gali gi numatytoji ir sutartoji 
JAV, DB ir SSSR viršūnių 
konferencija Maskvoje (, ku 
rios JAV griebėsi, kaip ,,skęs 
tantis šiaudo“), atneš kokią 
nors nevaisingų derybų Gene 
voje pažangą. Tam tikslui, pa 
taikaujant Rusijos diktatūrai, 
konferencija pasiūlyta sušauk 
ti Maskvoje. Bet veltui. . .

Chruščiov pasikalbėjime su 
TASSO atstovu, tyčia suaren 
žuotu, kuriuo jis rado reikalo 
tuojau atsiliepti į Kennedy kai 
bą, atsakė, kad
JUNGTINĖS AMERIKOS 

NETURĖTŲ VILČIŲ, 
jog galima bus su Rusijos dik 
tatūra susitarti dėl atominių 
bandybų sustabdymo. Rusijos 
diktatūra jokiu būdu nesutiks 
su atominių bandymų kontro 
le, nes įsileidimas kitų valsty 
bių žmonių — kartojo tą pat 
Chruščiov, nors ir Jungtinių 
Tautų komisijos vardu, Rusijai 
reikštų špionažą, o su tuo Rusi 
ja niekad nesutiks. Taigi, So 
vietų Rusija tarptautinės arba 
JTO kontrolės nepriims, o be 
kontrolės JAB ir D. B. nesu 
tiks nustoti daryti bandymus. 
Taigi,
„TAIKOS STRATEGIJA” 

kurią Kennedy bandė rytų ir 
vakarų valstybes išvesti iš šal 
tojo karo, visiškai nepasisekė.

Žinoma, tai buvo dar vienas 
Kennedy bandymas, nors jo 
pasekmes nesunku buvo numa 
tyti ir todėl nebuvo prasmės 
to ir daryti. Bet jeigu prileistu 
me, kad toks bandymas buvo 
padarytas „šaltojo karo“ sąly 
gomis ir jo tikslais, tai vis dėl 
to Chruščiovo atsakymas dar 
kartą patvirtino tą nuomonę, 
kuri pasakyta, kad sovietijos 
politika nekinta:

SOVIETŲ POLITIKA 
PASTOVIAI AGRESYVI 

IR PASTOVIAI EINA 
UŽKARIAVIMO KELIAIS.

Ir veltui tie bandymai daro 
mi, nes jie tiktai parodo JA 
V užsienių politikos naivumą, 
sąmoningai vedantį į visuotinį 
nuosmukį. Maskva dar kartą 
įrodė, kad jos nusistatymai tvir 
ti nepajudinamai. O JAV po 
litika rodo, kad Vakarai pasi 
duoda bolševikų spaudžiami...

Faktinai,
AMERIKA 

KAPITULIUOJA
prieš Sovietiją, kuri plečiasi ir 
šakojasi, — dėka Vakarų ap 
sileidimo.

Vengrijos pripažinimo nesi 
priešinimas Jungtinėse Ameri 

kos Valstybėse yra antra svar 
bi sovietijai ir jos agresijai nuo 
laida. Jungtinėse Tautose Ven 
grija po sukilimo nebuvo pri 
pažįstama, o šiemet JAV nu 
sileido ir ta

SOVIETINIU SMURTU 
SUKURTA SOVIETINĖ 

VALSTYBĖ
dabar jau pripažinta, JAV ne 
sipriešinant. . .

Nuosmukio keliu beeinant, 
nenuostabu, kad Chruščiovas 
laikosi akiplėšiškai. Vaka 
ramš nesipriešinant rimtai, 

SOVIETINIS AGRESIN
GUMAS DIDĖJA.

Chruščiovas, nepaisydamas 
nepaprasto Kennedy švelnu 
mo ir nuolaidumo, iškėlė ir pa 
kartojo jau buvusius beveik už 
mirštus reikalus.

Separatinė sutartis su Ryti 
ne Vokietija, — pabrėžė Chru 
ščiovas, — bus padaryta, jei 
gu Vakarai nepasiduos sovie 
tijos reikalavimams Berlyne.

Laose, ir bendrai Indokini 
jos pusiasalyje, sovietai tejbe 
vykdo agresiją ir eina pirmyn, 
sulaužę visus susitarimus ir iš 
kilmingus pažadus.

Anglijos min. pirm. Macmil 
lanas turi didelių nemalonu 
mų... dėl modelistėa Keeler, 
kuri buvo patikusi ir karo mi 
nisteriui Profumui, bet ji pati 
ko ir Maskvos laivyno atašė 
Ivanovui. Kokiu būdu ta mer 
gina tiems vyrams patiko, tur 
būt paaiškės teisme, nes

ĮTARIAMA, kad tai 
YRA ŠNIPŲ DARBAS 
Tikimasi byla, nors Profu 

mo ir mergina įtaigoja, kad 
jokių paslapčių rusui, jau pa 
bėgusiam į Maskvą, ji neperda 
vusi. Bet dėl šio skandalo Mac 
Millanas turi didelių nemalonu 
mų.

Lenkijoje ryšium su pasun 
kėjusiomis pragyvenimo sąly 
gomis ir augančiu darbo žmo 
nių geresnio gyvenimo reika 
lavimu, vyksta originali

TYLI BASŲJŲ 
DEMONSTRACIJA...

Įvairiuose Lenkijos miestuo 
se kolonos basųjų — darbinin 
kų ir studentų žygiuoja gatvė 
mis ir milicija apsupusi juos ly 
di. Kai kur milicija panaudojo 
ašarines dujas demokstran 
tams išsklaidyti.

Negrai gi JAV vietose, kur 
vyksta kovos su baltaisiais, mo 
kosi

KAIP GINTIS NUO 
POLICIJOS LAZDŲ. . .
Tokiu atveju esą geriausia 

vieni kitus pridengti, sugriū 
vant į kupetą, vienas ant ki 
to... ,

KITOS NAUJIENOS
— Anglijos darbiečių vadas 

H. Wilson kalbėjosi su Chruš 
kad su Maskva neįmanoma 
čiovu ir priėjo prie išvados, 
bus susitarti dėl A bomjbų nu 
traukimo ir bendrai susitarti.

— Amerika daro aiškius 
žingsnius visiškai panaikinti 
negrų segregaciją.

KAS NAUJA
KARŠTA KVEBEKO

Policija pagaliau išaiškino 
Le Front de Liberation Quebe 
cois, sutrumpintai FLQ, tero 
ristus. Jų paaiškėjo 21. Iš jų 
18 suimta ir 3 pabėgę. Daugu 
mas jų Montrealio (prancū 
zų) Universiteto studentai. Sa 
ugumo policija, įsimaišiusi stu 
dentų tarpan, teroristus ir iš 
aiškino ir susekė, kad universi 
tete jie laiko paslėpę ir sprog 
dinimo priemones.

Kai kaltininkai buvo pagau 
ti, teisėjas Marcel Trahan ry 
žosi nustatyti atsakomybę už 
užmušimą naujokų rekrutavi 
mo įstaigos sargo O’Neil. Ap 
klausinėjimo metu įvyko dra 
matiškų scenų. Kaltinamųjų 
gynėjai advokatai kaltino poli 
ciją brutalumu ir teigė, esą kai 
tinamųjų prisipažinimai esą iš 
gauti prievartos būdu. Bet tei 
sėjo apklausinėjami, kaltina 
mieji prisipažino padarę tuos 
inkriminuojančius veiksmus.

Teisėjas, supratęs advokatų 
obstrukciją, pasielgė griežtai: 
pašalino vieną . advokatą iš 
teismo salės. Kai publika pra 
dėjo pašalintajam užuojautos 
plojimus, teisėjas ir plojusią 
publiką pašalino.

Kitu atveju, kai teisėjas tar 
domiesiems pažadėjo lengva 
tų už teisingą prisipažinimą, vi 
si advokatai protestuodami pa 
sišalino, bet teisėjas bylą tęsė. 
Ir kas gi paaiškėjo?

Teroristų organizatorium 
pasirodė esąs belgas George 
Schoesters, 33 m., į Kanadą 
atvykęs prieš 13 m. Jis prisipa 
žino esąs FLQ organizatorium

— Afrikos valstybių grupė 
pasiūlė būdą susitarti dėl A 
bandymų sustabdymo, bet 
Maskva jį atmeta.

— Irako valdžia griežtomis 
priemonėmis malšina kurdus, 
kuriuos kursto komunistai.

— Rusija paleido aplink že 
mę du satelitus: vieną su vy 
ru, Valerij Bykovskij ir kitą su 
moterim — Valentina Tereš 
kova.

— Amerikos erdvių tyrimo 
vadovybė pareiškė, kad JAV 
daugiau pavienių lakūnų į erd 
ves neleis, bet paleis du, o po 
to keturius vienoje kabinoje 
visiems metams.

— JTO gen. sekr. U. Tah 
nt pareiškė, kad jau atėjo lai 
kas įsteigti pastovią JTO ka 
riuomenę, kuri tvarkytų viso 
kius valstybių nesutarimus.

— Prancūzijos parlamentas 
patvirtino vienybės sutartį su 
Vokietija.

— Birželio 16—17 dieno 
mis suėjo 10 metų nuo Berly 
no ir kitų Vokietijos miestų 
darbininkų sukilimo prieš so 
vietus, kurie karo jėga sukili 
mą nugalėjo.

— Kennedy pareiškė, kad 
JAV statys keleivinį lėktuvą 
dukart greitensį už garsą.
' — Birželio 19 d. Vatikano 
Šv. Petro - Povilo bazilikos 
Sikstino koplyčioje prasidėjo 
Popiežiaus rinkimai. Vatika 
nas senu būdu dūmais pareikš 
rinkimų pasekmes.

— Komunistai įsibrovė į J 
A V atstovybės būstinę Vene 
zuelos sostinėje ir padarė nuo 
stolių.

— Į Popiežiaus rinkimus į 
Romą atgabenta iš Lietuvos 
grupė „katalikų“.

KANADOJE
TERORISTŲ BYLA
ir kordinatorium. Jis pasipasa 
ko jo, kad terorą norėjęs vesti 
„Molotovo buteliais“, t. y. — 
pačių padirbtomis bombomis, 
tačiau pripuolamai gavęs siun 
tą dinamito, kurio pirmąją por 
ciją padėjęs po geležinkelio 
bėgiais prie Lemieux, pro ku 
rį važiavo traukiniu min. pirm. 
Diefenbaker.

Kiti teroristai — jaunuoliai 
nuo 18 iki 24 metų amžiaus. 
Visi prisipažino priklausą FL 
Q ir dalyvavę teroro aktuose, 
bet atsisakė pasakyti kitų FL 
Q dalyvių, kurių, kaip matyti 
yra daugiau, negu ligšiol išaiš 
kinta, pavardes. Čia teisėjas Tr 
ahan kaltinamuosius įtaigojo 
FLQ dalyvius išvardyti ir pa 
sakė, kad jų tas prisipažinimas 
nebus panaudotas jų nenau 
dai. Tada advokatai užprotes 
tavo ir visi drauge išėjo iš sa 
lės, bet teisėjas apklausinėjimo 
nenutraukė ir bylą tęsė. Advo 
katams apleidus salę, Schoe 
tę =, ir kt. 3 kaltinamieji atsisa 
kė atsakyti į teisėjo klausimą, 
ir už tai teisėjas juos nubaudė 
po mėnesį kalėjimo. Advoka 
tai tada kreipėsi į Apeliacijos 
instituciją ir kaltino teisėją Tra 
han savo kompetencijos per 
žengimu, bet teisėjas Sabourin 
atmetė advokatų kaltinimą, 
rasdamas jį be pagrindo.

Pagaliau Yves Labonte, 18 
metų ir Jacques Giroux, 19 m. 
prisipažino padėję bombą nau 
jokų ėmimo punkte, kur bu 
vo užmuštas O. Neil. Labonte 
prisipažino, kad teroristai ban 
dę padėti bombą po Sir J. 
Macdonald paminklu, bet jie 
ms tai nepasisekę.

Advokatai visą laiką bandė 
sufleruoti savo ginamiesiems ir 
•teisėjas, kovodamas su tuo, ke 
liais atvejais advokatus išpra 
šė iš posėdžių salės.

Užsibaigus apklausinėjimui, 
teisėjas Trahan paskelbė: kai 
tinami 21 asmuo, kurių 15 jo 
apklausinėti, 3 tik ką suimti ir 
3 pabėgę, — visi jie krimina 
liškai kalti ir atsakingi už sar 
gybinio O’Neil nužudymą.

Remiantis teisėjo M. Trah 
an sprendimu, prokuratūra 
trauks atsakomybėn visus ap 
kaltintuosius, greičiausia ne vi 
siems taikydama vienokius kai 
tinimus.

Apklausinėjimo eiga ir pa 
tirti duomenys rodo, kad ne vi 
si FLQ dalyviai susekti, kad 
daug kas šioje byloje dar sly 
pi nežinioje ir kad už šių jau 
nuolių nugaros kažkur slypi 
tikrasis šio sąjūdžio branduo 
lys, kuris dar nėra paaiškėjęs 
net apčiuopiamai. Gal bylą ve 
dantiems šis branduolys jau 
apytikriai žinomas, bet jiems 
dar nepasisekė gauti tikresnio 
jo įrodymo, ir tas laukia dar 
aiškesnės ateities.

1962 METAIS IŠAUGO 
VALSTYBĖS DEFICITAS

Finansų min. Gordon išlei 
do „Baltąją knygą“, kurioje 
aprašo 1962-63 metų Kana 
dos valstybės pajamas ir išlai 
das, faktinai paskatino konser 
vatorių kabineto biudžetą 
1962 — 1963 metų valsty 
bės pajamų buvo 5,880,000, 
000 dol., išlaidų 6,590,000,000 
dol. Per metus pajamos padi 
dėjo 146,000,000 išlaidos padi 
dėjo 65,000,000 dol., ir vals 
tybės deficitas išaugo iki 709,

Prie „Nepriklausomos Lie 
tuvos mašinos „Centurion” 
grupė NL šėrininkų. Iš kairės: 
Juozas Šiaučiulis, Juozas Luko 
Ševičius, Mykolas Šulmistras, 
Vacys Žižys, Juozas Skučas, 
Henrikas Adomonis, dr. Balys 
Matulionis, Gasparas Alinaus

■0 JJW MPTOLBĮ®
PABALTIEČIAI SUSITARĖ DĖL TOLIMESNĖS

VEIKLOS KOVOTI SU SOVIETINE PROPAGANDA
Vašingtone įvyko pabaltie 

čių, kovojančių su sovietine 
okupacija, susirinkimas, kuria 
me lietuvius atstovavo ALTos 
valdyba — L. Šimutis, P. Gri 
gaitis ir A. Rudis.

1. Sutarta rinkti ir studijuo 
ti medžiagą, kuria pabaltie 
čiams sovietai primeta kolabo 
ravimą su naciais.

EUROPOS NAUJIENOS
POPIEŽIUI MIRUS

Lietuvos Diplomatų šefas ir 
Lietuvos ministeris prie Šven 
tojo Sosto atskiromis telegra 
momis pareiškė Kardinolui 
Kamerlengui B. Aloisi Masei 
la užuojautą dėl Jo Šv. Popie 
žiaus Jono XXIII mirties.

Popiežiui mirus kardinolas 
valstybės sekretorius ir Romos 
kurijos dignitoriai (kongrega 
cijų viršininkai, sekretoriai ir 
tt„) su negausiomis išimtimis, 
prie kurių priklauso Kamer 
lengas, nustoja savo pareigų. 
Ligi išrenkant naują Popiežių, 
Bažnyčios administratyvinę 
valdžią ir Vatikano miesto su 
verenumą vykdo Kardinolų 
Kolegija, kuriai atstovauja 
kardinolas Kamerlengas.

Ministeris S. Girdvainis da

Pavergtoje Lietuvoje
ZIMANAS TEIGIA: DORAS ŽMOGUS 

NEĮSIGYJA NAMŲ
„Tiesos“ vyr. redaktorius 

G. Zimanas dienraštyje (19 
nr.) plačiai palietęs Lietuvoje 
plintančią negerovę — šmeiži 
mus, galutinoje išvadoje tei 
gia, kad šmeižtai esą praeities 
palikimas. Esą, šmeižikų gink 
las nukreiptas prieš doro žmo 
gaus vardą. Pasak Zimano, 
„doras tarybinis žmogus neįsi 
gyja namų, vasarnamių, jis ne 
sivaiko turto. . .“ Dar jis tvirti

000,000 dol.
Nežiūrint deficito, Kanados 

vyriausybė išmokėjo 758,000, 
000 dol. viršbiudžetinių įsipa 
reigojimų.

1962-63 biudžetinių metų 
laike Kanados iždo deficitas 
paaugo viso 1,900,000,000, ir 
pakilo iki 24 miliardų ir 800 
milijonų dol. Tokį Pearsono 
vadovaujama liberalų valdžia 
gavo iš Diefenbakerio konser 
vatorių valdžios. 

kas, Pranas Paukštaitis, Zig 
mas Dailidka, Dominykas Nor 
keliūnas ir Juozas Norvaiša - 
Girinis. Už M. Šulmistro ir V. 
Žižio vos matomas Kostas Lei 
pus. Jei atvaizdas neaiškus, 
kalta ne mašina, bet fotograf 
as, negerai padaręs nuotrauką.

2. Sudaryti politinių įvykių 
sekimo komisiją, kuri rinktų 
medžiagą apie Baltijos kraštus 
ir apie tai informuotų visų tri 
jų tautų atatinkamus komite 
tus.

3. Nutarta remti Atstovų rū 
mams patiektą rezoliuciją, siū 
lančią įsteigti prie Atstovų rū 
mų nuolatinį pavergtų tautų 
reikalams komitetą.

lyvavo Pop. Jono XXIII lai 
dotuvėse ir kartu su kitais ak 
redituotų prie Šv. Sosto diplo 
matinių misijų šefais buvo Kar 
dinolų Kolegijos suteiktoj au 
diencijoj, kurioje diplomatinis 
korpusas pareiškė užuojautą 
dėl Popiežiaus mirties.

V. SIDZIKAUSKAS 
EUROPOJE

Visą mėnesį buvęs Europo 
je, apsilankęs eilėje valstybių, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir 
mininkas V. Sidzikauskas, bir 
želio 3 d. pro Ispaniją, Portu 
galiją išvyko atgal į JAV. Su 
stojęs Madride, VLIKo išlai 
komoje lietuvių radijo progra 
moję, per Nacionalinį Ispani 
jos radiją tarė žodį į paverg 
tą tautą. E.

na, kad komunistai yra šmei 
žiami priešų, tų, kurie dar 
„svajoja apie smetoninį rojų, 
kam vaidenasi jo namukas ar 
centriukas, jo įmonėlė. . .” Ta 
čiau Zimanas verčiamas prisi 
pažinti, kad tų šmeižikų daug, 
kad „Tiesos“ redakcija nese 
niai gavusi net 33 pusi, maši 
nėle rašytą nepagrįstą skundą, 
kad tenka jiečkoti būdų su 
šmeižikais kovoti ir nebūtinai 
jiems kelti bylą, bet siekti ir 
moralinio pasmerkimo. Žino 
ma, dabar Zimanas jau kaltina 
asmenybės kulto, taigi Stalino 
laikus. Anuomet, girdi, tiems 
šmeižikams buvusios palan 
kios sąlygos. O šiaip tai esanti 
praeities liekana, daįiar gi — 
jau turime „sveiką tarybinę at 
mosferą“. . .

Belieka Zimaną paklausti — 
jei toji atmosfera taip sveika, 
kuo paaiškinti taip pagausėju 
sius šmeižimus Lietuvoje? E.
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Liaudis nevisai rami
PLB SEIMO REIKALU

Nuostabiai mažai — perma 
žai — iki šiolei spaudoje pasi 
sakymų, diskusijų ar net prane 
Šimų Toronte rugpjūčio pabai 
goję įvykstančio Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Seimo 
reikalų. Keletą bendrybėmis 
apvilktų oficialių pranešimų, 
interview su rengėjais ir be 
veik viskas. Ne be reikalo ir re 
akcijos spaudoje silpnos. Nė 
ra į ką ir reaguoti, kai faktai 
paslaptyje. Vis dėlto, tokį mū 
sų gyvenimui galimai reikš 
mingą įvykį reikėtų plačiai iš 
diskutudti, kad jis būtų kaip 
galima svaresnis, įdomesnis ir 
naudingesnis lietuviškame gy 
venimui. Pervėlu paskui rengė 
jus kaltinti neįžvalgumu, ne 
paisymu reikšmingesnės visuo 
menės opinijos ir kitais iš anks 
to išvengiamais trūkumais.

Torontiečiai veikėjai, deja, 
netik neskatina viešų pasisaky 
mų, bet diskusijų, atrodo, net 
ir vengia, kaip vengė jų per iš 
tisą kadencijos penkmetį.

Bendruomenės Seimas, ma 
nome, nėra vien tik centro v- 
bos statutinis reikalas, liečiąs 
rinktus Seimo atstovus ar ki 
tus B-nės organus. ,,Liaudis 
negali būti arba neturėtų būti 
rami“, nes ir mums yra lygiai 
svarbu, kad šitokioje progoje 
būtų kuo tinkamiausiai ir rea 
liausiai apžvelgiama ir įverti 
narna lietuviškosios išeivijos 
padėtis ir būtų nustatomi prin 
cipai ateičiai, dabartinės pašau 
linės padėties akyvaizdoje. 
Tuo tarpu tokiu vaizdingumu 
paskelbti Seimo programos 
metmenys nepasižymi.

Kaip ir pirmame Seime, ren 
gėjai yra pasinešę duoti ir pla 
tesnę programinę bei kultūri 
nę programą. Betgi iš skelbtų 
pranešimų tenka spėti, kad tai 
tik praplėtimas metinių Kana 
dos .Lietuvių Dienų, kur visa 
programa teskiriama kuo di 
desnės minios skoniui. Tai nė 
ra kritikuotina, ypač jei ir po 
puliarioje programoje būtų 
įstengta šiek tiek Vaizduotės.

Tačiau argi Seimo rengė 
jams nerūpi, kad šalia seimo 
delegatų dalyvautų ir kaip 
įmanoma didesnis skaičius in 
telektualų, mokslo, bei kury 
bos žmonių, kurie, kad ir ne 
veikėjaudami, savo darbais, ra

BUKIME SVEIKI
LETARGIJA

Graikiškai žodis letargija rei 
škia užmirštį, neveikmę. Žmo 
gus letargijos būsenoje neju 
da, žymiai sulėtėja jo medžią 
gų apykaita, jis nefbereaguoja 
į išorinius dirgiklius.

Letargo miegas gali būti 
įvairaus gilumo. Lengvais letar 
gijos atvejais žmogus nejuda, 
jo raumenys atsipalaiduoja, 
jis kvėpuoja lygiai, šiek tiek su 
lėtėja jo širdies ritmas, kartais 
sudreba vokai. Ryjimo reflek 
sas išlieka. Žymiai rečiau pasi 
taiko sunkesnės letargijos for 
mos. Tada žmogus taip silpnai 
bekvėpuoja, kad net prie bur 
nos prikištas veidrodėlis neap 
rasoja. Pulso arba visai negali 
ma justi, arba jis būna labai

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

štais, mintimis; tai bent idea 
liai kalbant, įtaigoja bendruo 
menės veidą.

Tokie žmonės j parapijinę 
mugę nevažiuos. Jiems reikia 
atatinkamo paskatinimo ir, 
bent dalimi, skirtingos progra 
mos. Nėra žymių, kad Seimo 
rengėjai tokią yra numatę ar 
ba įmato jos reikalingumą.

Jau pabaiga birželio, tačiau 
rengėjai dar vis nėra patiekę 
detalios programos viešumai. 
Jau dabar, ne prieš pat Seimą, 
reikia žinoti pagrindinius kai 
bėtojus ir jų temas. Reikia ži 
noti ar, pavyzdžiui, jaunimo 
klausimu iškalbingai, bet mė 
gėjiškai porins neturįs ką paša 
kyti asmuo, o gal yra pakvies 
tas vienas iš dabar apsčiai jau 
esamų jaunesnės kartos moks 
lininkų - specialistų. Reikia 
pranešti, ar atvykę teturės 
progos pasiklausyti vien tik pa 
rapijinio choro nors ir su sim 
foniniu orkestru, ar numato 
ma, sakysime, ir lietuviškos ka 
merinės muzikos popietė, vo 
kalinis ar piano rečitalis ar pa 
našiai. Neužtenka sakyti, kad 
bus (gal būt) literatūros vaka 
ras. Koks jisai — ar su ištrau 
komis iš prieš dvidešimtmetį 
parašytų knygų, ar su dabar 
gyviausiai pasireiškiančiais ra 
šytojais bei poetais. Arba, gal 
reikės pasistumdyti minioje di 
džiųjų vakaruškų metu ar anti 
septiškai užkandžiauti ištaikin 
go viešbučio menėje — o gal, 
kaip kadais New Yorke, kai 
kas galės organizuotai susi 
burti ir intymiau išsikalbėti 
opiais lietuviškais klausimais.

Visa tai jau reikia žinoti da 
bar. Juk reikia laiku susitvarky 
ti atostogas, reikia ir apsispręs 
ti ar vykti tiems, kurie nepa 
maitinami sodriomis patriotinė 
mis ir — dažniausiai tuščiomis 
prakalbomis ir kermošiais.

Seimo rengėjai neturi visuo 
meninės teisės gyvai lietuvišku 
gyvenimu besidominčius pasta 
tyti prieš jau nepakeičiamus 
faktus. Regis, jie jau turėjo pa 
simokyti iš praeito Kultūros 
Kongreso. PLB Seimas nėra 
vien tik centro valdybos, sei 
mo narių ir Bendruomenės or 
ganų, bet ir visos Bendruome 
nės, mažaja raide, reikalas. Su 
tuo turime skaitytis.

A. Banelis.

silpnas. Širdies darbą taip pat 
sunku užgirsti. Oda šalta ir 
ausminius dirgiklius organiz 
guoja. Kartais net į stiprius sk 
balta, vyzdžiai į šviesą nerea 
mas visai nereaguoja. Tokia 
būsena dažnai vadinama „ta 
riamąja mirtimi“.

Senovėje, kai letargija ma 
žai buvo žinoma ir menkai iš 
tirta, sunkūs letargijos atvejai 
būdavo palaikomi mirtimi. Tai 
atsispindi tiek grožinėje litera 
tūroje („Romeo ir Džiulje 
ta“), tiek įvairiuose liaudies 
pasakojimuose apie miegančią 
sias gražuoles ir pan. Baimė 
būti gyvam palaidotam baugi 
no žmones net iki XIX a. pra 
džios.

Prancūzija.
PARYŽIUJE SVARSTYTI 
PABALTIJO KLAUSIMAI

1963 m. gegužės 31 d. Fra 
nce - Baltique S-ga Paryžiuje 
suorganizavo Pabaltijo prob 
lemomis pietus - debatus, ku 
riems pirmininkavo Prancūzi 
josi Senatorius gen. Ganeval. 
Dalyvavo daug įžymių prancū 
zų ir užsieniečių asmenų, Lie 
tuvos min. Prancūzijoje S. Lo 
zoraitis ir Pasiuntniybės na 
riai.

Maurice Schumann, PranCū 
zijos Parlamento Užsienio Ko 
misijos pirmininkas (France- 
Baltique Garbės p-kas), patei 
kė pažymėtiną eksposė, kuria 
me autoritetingai išdėstė mora 
linius ir juridinius samprotavi 
mus, dėl kurių Prancūzija ir ki 
tos didžiosios Vakarų demo 
kratijos visuomet atsisakė pri 
pažinti Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos aneksiją. K. Berends, 
Latvijos Charge d’Affaires, 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
vardu pabrėžė, kad Pabaltijo 
valstybės sudaro Europos inte 
gralinę dalį ir estai, latviai ir 
lietuviai, kaip ir kitos Euro 
pos tautos, turi teisę į nepri 
klausomą gyvenimą. Apie de 
batus birželio 1—2 dd. minė 
jo ,,Le Figaro“ ir kt. laikraš 
čiai. E.

PRANCŪZŲ BALTŲ 
DRAUGIJA

gegužės 21d. surengė buv. ka 
ro attache prie Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos vyriausybių Je 
an Chabanier paskaitą tema: 
,,Pabaitijos valstybės po 1940 
metų“ (Les etats Baltes de 
puis 1940). Prancūzų Baltų 
Dr-jos pirmininkas yra genero 
las Geneval, Seinos senato 
rius. Draugijos adresas: Asso 
ciation „France - Baltique“, 
40 av. du Presiden Wilson, Pa 
ris XVIe, France. E.

V okietija.
LIETUVIŲ SUVAŽIAVI 

MAS HŪTENFELDE
Birželio 22-23 dd. Hūtten 

felde, kur veikia Vasario 16 
Gimnazija, kviečiamas lietu 
vių suvažiavimas. Ta proga 
įvyks naujų gimnazijos rūmų 
kertinio akmens pašventini 
mas, meninė pro
grama, Joninių papročiai. Dar 
numatyta loterija ir bufetas. 
Suvažiavimą rengia PLB Vo 
kietijos Krašto valdyba. Lau 
kiama atvykstant kelių šimtų 
Vokietijos lietuvių. E.

EGZILINĖS SPAUDOS 
PARODA MŪNCHENE
Mūnchene veikianti Laisvų

Dabar ištirtos visos letargi 
jos formos, miegantysis mirų 
siu niekad nebepalaikomas. 
Bet kurių letargijos formų at 
vėjais raumenys or nervai rea 
guoja į dirginimą elektros sro 
ve, o kūno vidaus temperatū 
ra yra žymiai aukštesnė už ap 
linkos. Širdies plakimą taip 
pat galima susekti įvairiais a 
paratais.

Kadangi lengva letargijos 
forma labai panaši į miegą, le 
targiją dažnai vadinama letar 
go miegu. Tačiau šis sugretini 
mas nėra teisingas, nes letargi 
ja labai skiriasi nuo normalaus 
miego: letargijos metu išlieka 
sąmonė ir aplinkos pajauti 
mas, tik ligoniai į ją negali rea 
guoti. Po priepuolio jis gana 
tiksliai gali papasakoti apie į 
vykius, vykusius jo miego me 
tu. Sunkesniais atvejais ligo 
niai atsimena tiktai atskirus epi 
zodus.

Letargija dažniausiai staiga 
atsiranda ir staiga praeina. Jos 
priepuoliai būdingi isterikams. 
Letargija taip pat gali susirgti 
nerviškai labai sukrėstas žmo 
gus ar labai nuvargęs, išsekęs. 
Isteriškiems asmenims i letargi 
ją panašią būseną galima sukę 
Iti ir dirbtinai - hipnoze. Letar 
go priepuolius sukelia slopini 
mo procesas smegenų žievėje 
ir artimiausiose požievinėse sri 
tyse.

Letargo miegas trunka vala 
ndas, dienas, rečiau savaites. 
Jei panašus miegas trunka mi 
nutes arba, atvirkščiai, mėne 
sius ar net metus, vadinasi, tai 

jų Žurnalistų S-ga (joje nariu 
dalyvauja ir Elta) nuo birže 
lio 26 d. iki liepos 10 d. Mūn 
chene rengia egzilinės spau 
dos parodą. Šios parodos me 
tu, birželio 27 d. kviestinei pu 
blikai numatyta prof. dr. Eh 
reto paskaita. Su svečiais žur 
nalistais iš kitų kraštų bus ap 
svarstytas laisvųjų Europos 
žurnalistų federacijos steigimo 
klausimas. E.

DR. AUGUSTAITYTĖ 
DĖSTO SLAVŲ - BALTŲ 

FILOLOGIJĄ
. . Daktarė Dainė Augustaity 
tė nuo balandžio 1 d. yra pa 
skirta vyriausiu etatiniu asis 
tentu slavų-baltų filologijos 
katedrai Muncheno universite 
te. Dr. D. Augustaitytė yra 
baigus Heidelbergo universite 
teto dolmečerių institutą — 
anglų ir prancūzų kalbas ir 
Muncheno universiteto filoso 
fijos fakultetą, kur už darbą— 
„Lietuvių kalbos fonetika“ ga 
vo daktaro laipsnį. Be lietuvių 
kalbos ji laisvai kalba vokie 
čių, anglų, prancūzų, rusų ir 
lenkų kalbomis.

VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 

klasėms namų statyba yra pra 
dėta. Krašto Valdybos nutari 
mu sudaryta statybos komisija 
iš A. Mariūno ir J. K. Valiu 
no. Dabar statybą veda archi 
tektas Karl Hutter, Heppn 
heim. Rūmų statyba kaštuos 
DM 790,000. E.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Iš gimnazijos mokytojų pa 

sitraukęs G. Cumming, dėstęs 
anglų kalbą, ir W. Weiland, 
dėstęs vokiečių kalbą.

Pakviesti ir priimti šie nauji 
mokytojai: Antanas Valuckis 
— gamtos-geografijos mokyto 
jas, Heinz-Otto Haag—anglų 
kalbos mokytojas vyresnėse 
klasėse ir Ursula Maneke — 
vokiečių kalbos mokytoja.

Vasario 16 gimnazijos nau 
jojo pastato statybos darbai 
jau pradėti Žemės kasime dar 
bus atliko 8591 LS kuopa, va 
dovaujama Kr. Valdybos sek 
retoriaus inž. kpt. J. Valiūno.

VOKIETIJOS KRAŠTO
Valdybos iždininkas ir reikalų 
vedėjas A. Mariūnas, būda 
mas amerikoje, atsilankė Bal 
fo centre Brooklyne ir įteikė 
Balfui Vasario 16 Gimnazijos 
namų statybos planus ir sąma 
tas. Balfo Reikalų vedėjas ku 
nigas L. Jankus prižadėjo dėti 
pastangų, kad prašytoji Kr. 
Valdybos pašalpa statybai bū 
tų paskirta, nes Kr. V-ba išpil 
dė visus Balfo reikalavimus ry 
šium su prašyta pašalpa.

ne letargija, o kuris nors kitas 
susirgimas.

Trumpus miego priepuolius 
sukelia narkolepsija. Sergantie 
ji narkolepsija gali staiga už 
migti daug kartų per dieną bet 
kuriose aplinkybėse - tiek dar 
be, tiek gatvėje, autobuse ir 
pan. Jie gali užmigti, keldami 
prie burnos šaukštą ar žengda 
mi žingsnį. Priepuolis praeina 
po kelių minučių ir po jo ligon 
is jaučiasi sveikas ir žvalus.Nar 
j e ir požievinėse srityse. Nu 
kolepsiją sukelia taip pat slopi 
nimo procesai smegenų žievė 
je ir po žievinėse srityse. Nu 
statytas narkoleptikų centrinės 
nervų sistemos silpnumas. Ji 
greitai pavargsta. Išplinta slo 
pinimo procesas. Jis praeina, 
bent kiek pailsėjus smegenims.

Panašiai kaip letargija pa 
sireiškia epideminis encefali 
tas, dar vadinamas letarginiu 
encefalitu. Jo metu pasitaiko į 
vairių miego sutrikimų. Vie 
nais atvejais —kankinama ne 
miga, kitais —miegas. Tačiau 
šio susirgimo metu būna paki 
lusi temperatūra, sutrikę jude 
šiai ir regėjimas. Tuo jis nesun 
kiai atskiriamas nuo letargijos.

Į letargiją panašią būseną 
gali sukelti ir kai kurie psichi 

niai susirgimai, pavyzdžiui, ši 
zofrenija. Žinomas šizofreni 
nio susirgimo atvejis, kai ligo 
nis išmiegojo 22 metus.

Letargija gydoma ramybe, 
tyru oru, lengvu maistu. Rim 
to pavojaus gyvybei ji nesu 
daro.

A. šalčiūtė.
Medicinos m. kand.

K. L. B. KULTŪROS
Birželio mėn. 10 d. KLB 

Kultūros Fondo Valdybos po 
sėdyje patvirtinti KLB Kultu 
ros Fondo įgaliotiniai:

Edmonton — J. Augis ir J. 
Popikaitis.

Lethbridge — S. Noreika.
Sudbury — S. Tolvaišą.
Toronto — K. Manglicas.

KLB KF Valdyba džiaugia 
si virš minėtų apylinkių stro 
pumu pristatant savo įgalioti 
niusi ir linki glaudaus bendra 
darbiavimo. Šių apylinkių lie 
tuviai yra kviečiami kreiptis į 
minėtus įgaliotinius visais kul 
tūriniais, švietimo bei šeštadie 
ninių mokyklų reikalais.

Tuo pačiu KLB KF Valdy 
ba dar kartą kreipiasi į neatsi 
liepusias apylinkes, prašyda 
ma nedelsiant pasiūlyti savo 
Kultūros Fondo Įgaliotinius.

Posėdžio metu buvo svarsto 
ma:

■ ■■■<■

Australija.
ADELAIDĖ IŠRINKO BA 

LIAUS GRAŽUOLĘ
— Geg. 11d. Adelaidės sp 

orto klubas Vytis baliuje išrin 
ko gražuolę.

— Skautininkas ir visuome 
nininkas A. Krausas iš Melbur 
no buvo atvykęs į Sydnėjų ir 
čia išplatino 160 egz. Australi 
jos lietuvių Metraščio.

— Sydney Šviesa turėjo su 
sirinkimą, kuriame iš juostė 
lių prisiminta tai, kas pernai 
apie šį laiką buvo išmokta.

SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ

sporto klubo Kovo visuotinia 
me susirinkime išrinkta nauja 
klubo valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis; pir-kas Stasys Pa 
šėsa, sekr. V. Jankus, kasinin 
kas St. Stribinskas, moterų se 
kcijos vadovė Z. Motiejūnie 
nė ir sporto reikalų vadovas 
St. Lukoševičius. Klubo sekre 
toriaus adresas: V. Jankus, 
112 Sixth Avenue, Berala, 
N. S. W.

JUOKDARIAI
LAIŠKAS DRAUGUI ZIMANUI

Kolega, — nes abu gi rašo 
me šiaip taip, abu neturime, 
kaip Bimba, doktorato, abu, 
atrodo, neturime ir namų. . . 
Tiesa, ir anksčiau neturėjome. 
Kolega neturėjai iš principo, 
nes pagal Kolegos samprotavi 
mus, „doras žmogus negali tu 
rėti namų“, o aš neturėjau, 
nes. . . neturėjau. Ir dabar, 
nors ir garsioje „aukso šalyje“ 
gyvenu, taip pat neturiu. . .

Tačiau mudu kiek išsiskiria 
me: aš neturiu, kad nepajėgiu 
turėti, o Kolega neturi, nes pri 
ncipas neleidžia turėti, nes ,,do 
ras žmogus negali turėti na 
mų“. Be to, kam tie namai rei 
kalingi? Jais reikia rūpintis, vi 
są laiką aplink juos triūsti. 
Namus gali ir „liaudies prie 
šai“ padegti, o draudimas nuo 
ugnies veik neįmanomas liau 
dies demokratijos šalyje. . . 
Žinoma, geriau naudotis ko 
kiu „buržujaus“ namu, arba 
valstybiniu, kuriuo nereikia rū 
pintis. . .

Kolegai bepigu. Valdžioje 
esant, durys atidarytos į visus 
namus ir į visus butus. . . O 
kad liaudis neturi butų, tai, ži 
noma, kalta savivaldybė, mies 
to ispolkomas. . . Kolega, skir 
tingai negu aš, gali per „Tie 
są“ užrėkti ant miesto valdy 
bos, ir Kolegai tuojau bus atre 
montuotas butas. . . Aš gi bu 
tą turiu samdytis pats. Užrėk 
ti ant miesto savivaldybės, tie 
sa, ir aš galiu, bet ji nepaiso 
to riksmo ir buto neduoda. . . 
Pats turiu pasisamdyti, kas mė 
nesį mokėti nuomą, pats tvar 
kyti ir darželį, nes vergų, ku 
riems galėčiau įsakyti man tar 
nauti, neturiu. Ir džiaugiuosi, 
kad pats viską galiu padaryti.

Kolega, mane domina vie 
nas gana keistas klausimas. . . 
Kad Kolega neturi namų, tai 
juk nesvarbu, nes jeigu tiktai 
panorėtum, tai turėtum. Bet 
pasakyk, susimildamas, kaip

FONDO INFORMACIJA
1. Pirminių uždavinių pla 

nas.

2. Jaunimo sekcijos ateities 
veikla.

3. Jaunimo klausimas Pašau 
lio Lietuvių Seimo metu.

4. Mokytojų suvažiavimo 
reikalai.

5. Finansinis stovis.

6. Atsiliepiant į prašymą pa 
skirta V. Krėvės Literatūrinės 
Premijos Fondui $50.

7. Taip pat buvo išgirstas re 
alistiškas Montrealio apylin 
kės K. F. įgaliotinio P. Povi 
laičio pranešimas.

8. Sekantis KLB KF Valdy 
bos posėdis numatomas birže 
lio mėn. 25 d.

A. B. Pusarauskas
KLB KF V-bos Spaudos ir 

Informacijos atstovas.

MENO DIENŲ RUOŠA
III-jų Australijos Lietuvių 

Meno Dienų Rengimo Komi 
tetas Dainų Šventės organiza 
vimui Melbourne pakvietė p. 
Leoną Baltrūną, kuris jau da 
bar imasi iniciatyvos sudaryti 
organizacinį komitetą, kad tin 
karnai būtų įgyvendintos jo 
grandiozinės idėjos.

AUSTRALIJOS 
SOSTINĖJE

Canberroje įsikūrė Lietuvių 
Australų klubas, kuris talkos 

būdu pasistatė namus, o dabar 
iš komercijos banko gavo 
5,000 svarų paskolos vidaus 
įrengimams. Klubas atidaro 
mas birželio viduryj.

FILISTERIŲ 
SUSIRINKIMAS

Redfern Liet, namuose įvy 
ko Sydnėjuje ir apylinkėse gy 
venančių Australijos universi 
tetus baigusių filisterių susirin 
kimas. Pirmininkavo Dr. V. 
Doniela ir sekr. Pajauta Pulli 
nen, nutarta įsteigti Sydney fi 
listerių būrelį. Šio būrelio veik

Nukelta j 7-tą usl.

ten yra pas jus, laimės ir visuo 
tinio džiaugsmo šalyje, kaip 
ten yra vis dėlto su butais? Ko 
dėl žmonės jau susituokę (ži 
noma, civiliškai) negauna ne 
tai, kad buto, bet negauna nei 
kambario? Kodėl „šlovingąja! 
partijai“ genialiai vadovau 
jant, vis trūksta ir trūksta ne 
butų (ką ten apie tokį liuksu 
są, kaip butas. . .), bet trūksta 
kambarių? Kodėl po kelias šei 
mas tebesinaudoja metai iš me 
tų bendromis virtuvėmis, kurio 
se šeimininkės nuo pusiaunak 
čių turi virtuvėje stoti „v zaty 
lok“ — viena už kitos į eilutę, 
kad kaip nors dasikastų prie 
plitos?

Kažin, ar ne tokios sunkios 
sąlygos verčia žmones kaip 
nors ir iš kur .nors susikrapš 
čius pinigų — nučiupus, ką 
nors valdiška pardavus, kokį 
kyšiuką gavus ir panašiai, — 
vis dėlto kaip nors susiręsti sa 
vo trobelę, kur gal kiek ra 
miau galima būtų pagyventi? 
Ar toks Kolegos pasakymas— 
„doras žmogus negali turėti 
namų“ ar tai nėra desperaci 
jos padarinys?

Kolega, mums lengva lais 
vai aiškintis, kalbėti, nes nei 
Kolega, nei aš namų neturi 
me. Mažas apsirikimas „Švy 
tūryje“, kad aš turįs ki 
no teatrą, laikraštin, žinoma, 
įsibrovė per apsirikimą, — gal 
Kolega turėjai kokį nejudamą 
turtelį, ar Kolegos giminai 
čiai. Bet tas apsirikimas, nors 
ir neatitaisytas, vis dėlto buvo 
apsirikimas. Ir mes abu esame 
benamiai, na, atseit, ir dori 
žmonės. . . Tat ir galime atvi 
rai kalbėtis. . .

Priimk kolegiškus sveikini 
mus ir linkėjimus bent 20 mi 
nučių laiko, kad galėtum man 
atsakyti į šiuos kuklius klausi 
mus.

Kolegiškai
Mandrapypkis.
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Istorinės tiesos bejieškant.

Nuslėpta ir 
falsifikuota kilmė

LENINO KILMĖS KLAUSIMU

M(W ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

TRYS SVARBESNI ĮVYKIAI

Sovietijoje apie Leniną rašo 
ma daugiausia. Bibliotekos už 
verstos raštais apie Leniną. En 
ciklopedijoje, sovietinėje, jam 
paskirta daugybė puslapių. 
Bet jo biografija visą laiką fal 
sifikuojama, nuslepiant jo kil 
mę. Kodėl slepiama tikroji Le 
nino kilmė, tiktai bolševikai ži 
no. Bet tą paslaptį atidengė 
Amerikoje išeinantis laikraštis 
„Common Sense" .

Štai kokia Lenino kilmė, 
kaip ją paduoda „Common 
Sense"

Tai žinios carinės Rusijos 
ochrankos - saugumo polici 
jos, iš 1905 metų archyvų.

Leninas, vadinamas Krūvi 
nuoju, yra gimęs 1870 metų 
balandžio 10 dieną pietinėje 
Rusijoje, Odeso apylinkėse U 
ko Srul Goldmann, Vokietijos 
žydo ir Sofie Goldmann, Vo 
kietijos žydės šeimoje. Lėni 
nas apipjaustytas kaip Chaim 
Goldmann. Jo tėvas buvo siu 
vėjas ir motina skrybėlių dirbė 
ja.

Carui Aleksandrui vadina 
mam „išlaisvintoju“ viešpatau 
jant, Goldmanų šeima buvo 
ištrempta Sibiran „Na posele 
nije“ (nuolatiniai gyventi) už 
šmugeliavimą, kadangi už šmu 
geliavimą kalėjiman nebuvo so 
dinama. Ištrėmimas Sibiran į 
vyko 1877 metais, kai Chai 
mui Goldmannui (vėliau Lėni 
nui) buvo 7 amžiaus metai.

Pakeliui į Sibirą konvojus 
buvo sustojęs Simbirske, kur 
vienas i siunčiamųjų palydo 
vų, kalmukas, turėjo giminaitį 
Ilja Uljanovą, kuris trumpai 
prieš tai neteko vienintelio sū 
naus, kurį labai mylėjo. Reika 
lai taip sutapo, kad Uljanovo 
sūnus buvo beveik tų pačių me 
tų, kaip ir Chaimas Goldmann. 
Uljanovas paprašė jo šeimoje 
palikti tremiamąjį (su tėvais) 
Chaimą Goldmanną. Goldma 
nnai apsidžiaugė tokiu pasiūli 
mu ir savo sūnų, Chaimą Gold 
manną, paliko Uljanovams, 
ypač, kad Uljanovo žmona bu 
vo lenkiškai - vokiška žydė.

Po kurio laiko Uja Uljanov 
Chaimą Goldmanną įsūnijo ir

davė jam Vladimiro Iljičiaus 
Uljanovo, pagal save, pavar 
dę.

Lenino pavadinimą Chaim 
Goldmann - Vladimir Iljič UI 
janov gavo vėliau, kai už poli 
tinę veiklą buvo ištremtas į Si 
birą prie Lenos upės.

Taigi, Lenino patėvis buvo 
nei rusas, nei slavas, Lenino 
pamotė buvo lenkiškai - vokiš 
ka žydė, o abu tėvai žydai Gol 
dmannai, kurie namie visada 
kalbėdavo tarp savęs žydų kai 
ba, vadinama Idiš.

Uja Uljanov buvo pradinės 
mokyklos, vedėjas Simbirske, 
savo pareigose gerįbiamas as 
muo, už ką valdžia jam šutei 
kė laipsnį „Statskij sovietnik“ 
- civilinis patarėjas, kas kaimie 
čių kilmės asmeniui cariniais 
laikais buvo didelė garbė.

Leninas vedė N. Krupska 
ja, taip pat žydę. Vaikų jie ne 
turėjo.

Leninas dar turėjo pasivadi 
nimus Ninin ir Šiška. Jis netu 
rėjo „antrininko“,bet kai kada 
persirengdavo moterim ir dėvė 
davo rudą pariką, ir tada jis at 
rodydavo įdomesnis, negu vy 
ru būdamas.

Šitos žinios carinės Rusijos 
dokumentuose užrašytos Dr.
Judy Jewel, našlės ochrankos 
valdininko, kuris 1914 metais 
kelionėse lydėdavo carą Niką 
lojų II, paskutinį Rusijos carą.

• Ukrainoje lankėsi, buvo ve 
žiojami po įvairius miestus, 
įmones, kolchozus, skaitė kū 
rybą, tarėsi dėl pasikeitimo lie 
tuvių, ukrainiečių kūrinių ver 
timais šie lietuviai rašytojai: 
J. Avyžius, A. Baltakis, P. 
Gelbakas, A. Maldonis, E. 
Mieželaitis, E. Matuzevičius, 
V. Mozūriūnas, V. Palčinskai 
tė, V. Reimeris ir V. Rudo 
kas. Lietuvių lankymosi dieno 
mis Ukrainoje pasirodė lietu 
vių poezijos antologija „Ne 
muno dovanos“, paskirtas iš 
tisas „Literaturnaja Ukraina“ 
n-ris.

• A. Bieliausko romanas „Ro 
žės žydi raudonai“ išleistas 
Varšuvoje lenkų kalba.

Karalienė Elzbieta II atšventė dešimties metų karalia 
vimo sukaktuves.

MOKSLAS IR TECHNIKA
GYVYBĖS UŽUOMAZGA KOSMOSE '

Pirmosios gyvybės atsiradi 
mo stadijos gali vykti kosminė 
je erdvėje. Tokią išvadą pri 
ėjo po atliktų bandymų ameri 
kiečių mokslininkas daktaras 
R. Barger.

Dalelių greitintuvu ’ jis bom 
bardavo metano, amoniako ir 
vandens mišinį, atšaldytą iki 
230 1. temperatūros. Jau po 
kelių minučių mišinyje galima 
buvo aptikti šlapalo, acetani 
do ir acetono — organinių 
medžiagų, reikalingų sudėtin 
gesnių junginių sintezei. Moks 
lininkas daro išvadą, kad visos 
šios medžiagos gali atsirasti ir 
kosminėje erdvėje, kurioje yra 
nesuskaitoma daugybė įvai 
riaušių elementų atomų, šviti 
namų radiacijos srautais. Jis 
daro prielaidą, kad tarp žvai 
gždinėje erdvėje tokiu pat ke 

liu susidaro ir sudėtingesni jun 
giniai, imant net iki aminorū 
gščių, iš kurių, kaip .žinoma, 
susideda baltymai — gyvybės 
pagrindas.

Jeigu iš tiesų taip, tai gyvo 
sios medžiagos susidarymo 
procesas planetose, kuriose 
yra tam reikiamos sąlygos, ga 
Ii prasidėti tiesiog nuo organi 
nių medžiagų, patekusių čia iš 
kosmoso, kitaip sakant, iš pus 
fabrikačių. Vadinasi, ne visose 
gyvenamose planetose gyvoji 
medžiaga praėjo visas vysty 
mosi stadijas — procesas gale 
jo prasidėti nuo pusiaukelės ir 
pasibaigti žymiai greičiau.

Eksperimentas, atvedęs prie 
tokių išvadų, įdomus jau tuo, 
kad jo metu palyginti sudėtin 
ga organinių medžiagų sinte 

Nukelta į 6-tą psi.

Iš Lietuvos sportinio gyve 
nimo reiktų atžymėti tris didės 
nius įvykius: bokso pirmeny 
bes Maskvoje, dviračių lenkty 
nes ir gražius mūsiškių lengva 
atlečių laimėjimus Rygoje. Tie 
sa, vilniškis trisavaitinis „Spor 
tas“ Europos bokso pirmeny 
bes atžymi gan ilgu reportažu 
iš raudonosios Meccos, pava 
dindamas jį „Lietuvai — auk 
sas ir sidabras“ tačiau jau tam 
pačiam nr. tik 4-tame psl. nu 
rodo, kad neoficialiai taškais, 
Europos boksoo pirmenybes 
laimėjo SS-ga, prieš Italiją, 
Rumuniją, Lenkiją ir tt. O Lie 
tuvos vardo — taip ir nematy 
ti! Tad kam „dumti“ skaityto 
jams akis? Kam rašyti, kad 
Lietuva laimėjo aukso medalį? 
Juk graži, antrus metus iš ei 
lės, Rišardo Tamulio pergalė 
Europos bokso pirmenybėse— 
tai dar vienas aukso medalis į 
Sovietų S-gos aruodą, nuo pa 
vergtos tautos, iš kurios paver 
gėjas stengiasi ištraukti pačias 
gražiausias pergales ir tarptau 
tiniam forume, priskirti tuos 
visus laimėjimus „didžiąjai 
rusų“ tautai. Kaip bebūtų, ta 
čiau tremties lietuviai sveikina 
Europos meisterį R. Tamulį, 
linkėdami jam dar ilgai išlaiky 
ti laurų vainiką.

Antrą sidabro medalį iško 
vojo Vilniaus lenkas D. Poz 
niak, pralaimėdamas baigmėje 
savo tautiečiui iš Varšuvos Pie 
tšykovskiui antrame runde, nu 
traukus teisėjams kovą dėl D. 
Pozniako susižeidimo.

DVIRAČIŲ LENKTYNĖS
Kaip ir tremtyje, taip ir pa 

vergtoje Lietuvoje, vyksta gra 
žus pabaltiečių bendradarbiavi 
mas. Jis pasireiškia beveik vi 
sose sporto šakose. Šį kartą 
vertėtų atžymėti tradicines dvi 
račių lenktynes aplink Pabaltį 
jį, beveik 1264,5 km nuotoly 
je. Šiemet, lenktynės pradėtos 
nuo Estijos sostinės, per Rygą, 
Kauną ir užbaigiant jas Vilnių 
je. Didelę staigmeną Lietuvos 
sportininkams davė lietuvis J. 
Grabauskas, laimėdamas lenk 
tynęs individualiai prieš „lat 
vį“ Rybakovą (Rygos Var 
pa), estą Jeretą (Kalevas) ir 
kt. dviratininkus, kurių 72 pra 
dėjo lenktynes, bet užbaigė tik 
52. Komandiškai laimėtoju iš 
ėjo Latvijos Varpa, prieš Es 
tijos Dinamo ir Vilniaus Žalgi 

rį, tačiau tautiniai, nugalėjo 
Lietuva prieš Latviją ir Estiją.

PROGRESUOJĄS 
BĖGIKAS

Jau keletą kartų, šio laikraš 
čio psl. esu atžymėjęs Kęstu 
čio Orento pavardę, kaip būsi 
mo pasaulinio mąsto bėgiko. 
Jis puikiai pasirodė birželio 1 
d. lengvosios atletikos varžy 
bose, laimėjęs 5000 m bėgimą 
gan neblogu laiku — 14 min. 
13,4 sek. Į jį buvo atkreiptos 
akys Sov. Sąjungos vyriausio 
trenerio G. Korobkovo, (leng 
vosios atletikos mėgėjams „pa 
žįstamas“ iš pasikalbėjimų te 
levizijoj laike rungtynių perei 
tais metais tarp JAV ir Sov. 
S-gos) kuris po lietuvio bėgi 
mo pareiškė, kad K. Orentas 
jau yra pasiruošęs atsiekti aukš 
tas tarptautines pasekmes. 
Dar geriau apie mūsiškį atsilie 
pė dabartinis šios distancijos 
pasaulio meisteris rusas V. Ku 
cas, užrašydamas savo dova 
notoj nuotraukoj „Tau įveikia 
ma ir 13; 35,0”. Tai pasaulio 
rekordas, kuris priklauso Ku 
cui ir jau ilgesnį laiką yra mė 
ginamas pataisyti. Tikėkime, 
kad lietuvis, jau ateinančiais 
metais, pasaulinį rekordą ir at 
sieks.

KITI LENGVAATLEČIAI
Be K. Orento, gražias per 

gales atsiekė ir kiti Lietuvos 
lengvaatlečiai : P. Jonaitis 400 
m barjeriniame bėgime pasiro 
dė 54,6 sek. laiką (naujas Lie 
tuvos rekordas), J. Mozūra 
110 m kliūtiniam — 14,9 sek. 
ir šuolyje su kartim — 4,30 
m Alg. Baltušnikas diską nu 
metė 54,74 m, o Jaras 53,38 m 
ir 200 m Liukpetris nubėgo 
per 22 sek.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Birželio 29 d. mūsų sos 

tinėje žaidžia Švedijos futboli 
ninkai. Jų priešininku bus Vii 
niaus Žalgiris, šiuo metu Sov. 
S-gos A klasės antro pogrupio 
dalyvis, užimdamas lentelėj 
ketvirtą vietą.

— Lietuvos mergaičių šuo 
lio į aukštį rekordą vėl pataisė 
Švėkšnos vid. mokyklos moks 
leivė, penkiolikametė Z. Ūsely 
tė, iššokdama 1,55 m.

— Europos irklavimo pir 
menybėse Sov. Sąjungą grei 

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
65.
Barvainiai Viktorijos tėviškėje pasiliko dar vienai dienai, 

kuri jiems išaušo beveik nemiegojusiems. Ypač daug kalbė
josi Viktorija su motina. Paskui lietus su perkūnija nedavė 
miegoti. Perkūnija jiems, pripratusiems mieste gyventi, atro
dė trankosi virš jų galvų. Staigus lietus, pasipylė ant jų lo
vos, nustelbė ir perkūnijos trankymosi įspūdžius, nes reikėjo 
su lova nešdintis į tokią vietą, kur vanduo neteka. Šis sąmy
šis ypač sunervino motiną, kuri nežinojo nei kas daryti. Bet 
kai rytas išaušo saulėtas ir šiltas, nuotaika pasitaisė.

Pūslienė nežinojo su kuo svečius vaišinti. Pūsliai jau se
niai buvo kolūkiečiai. Jie jau ir užmiršo, kaip juos suvarė į 
kolūkį: kaip išprovokavo ir išprievartavo kelius mažežemius, 
o po to jau neklausė, kas eis į kolūkį, nes atėmė visų arklius, 
karves, inventorių, atėmė žemę, iš visų, nors pirma neva, „že
mės reformos” metu žemę dalino: iš stambesnių, kurie turėjo 
30 ha arba daugiau, atėmė ir atidavė mažežemiams. Tiktai 
neilgam. Ilgai netrukus iš visų žemę atėmė ir atidavė kol 
ūkiui.

Valstiečiai nesuprato: davė ir atima?. . . Bet sovietijoje 
tai yra paprastas reiškinys: čia duoda, čia atima. Toks žaidi
mas ir pėdų mėtymas galų gale užsibaigia visišku visko nusa
vinimu. Apiplėšė net ir šeimininkių skrynias. O pa
skelbė : valstiečiai patys atsisakė nuosavybės ir visą gyvą ir ne
gyvą inventorių bei žemę savo noru atidavė valstybei ir šlo
vingąja! partijai. . .

— Kaip gi jūs, mama, dabar galite gyventi, kai viską iš 
jūsų atėmė?

— Ne viską dar, vaikeli. . . Mes džiaugiamės, kad tiek 
turime. Turime 60 arų, vieną karvelę, tris vištas, kiauliuką su- 
sipenime, o bulvių mums užtenka. Ot būtų bėda, jeigu, kaip 
kalbama, atims ir šitą menką turtelį, — tada jau būtų tikras 
badas. . ,

— Ar ruošiasi atimti?
— Nežinau, dukryt, bet vis kalba, kad atims. . . Bet gal 

jau kaip nors užbaigsime gyvenimą. . . Nedaug jau beliko gy
venti. . . Tiktai, kaip jaunesni žmonės gyvens? Gal palikę 
kolūkius bėgs miestan. . . Tegul partija eina į kolūkius, ku- 
riuos ji padarė ir tegul dirba žemę. . . Aš dažnai su Antanu 
nukalbame: kvaili kolūkiečiai, kad dirba už dyką. Mestų 
dirbti, tuoj ateitų badas ir nuvirstų visa jų valdžia. . .

Viktorija neiškentė Tomui nepasakiusi:
— Matai, Tomai, koks sveikas ir koks praktiškas galvo

jimas. Ar ne tiesa? Ai mūsų liaudis: kaip sveikai ir kaip rea
liai galvoja! . .

— O kaip tėtė? — vėl klausinėjo Viktorija motiną.
— Ką tėtė. . . Jis jau visai senas. . . Na gal ne tiek se

nas, kiek suvargęs. . . Juk šitie okupacijų metai, per tėvynę 
bangomis praėję frontai ten ir atgal, paskui partizanų kovos, 
kolchozinimas, apgrobimas, sunkūs išgyvenimai nutrūkus su 
jumis ryšiams ir gyvenimas be vilties. . . visai jį palaužė. Aš 
mažiau tas nelaimes išgyvenau, pasitikėdama Dievu, o An
tanas visai sunyko. . . Antanas tarytum pasidarė ligonis. Ir 
dirbti jau nepajėgia. . . O dirbti reikia. Niekas kolūkiečiams 
senatvės pensijų nemoka. Jis gano kolūkio bandą. Bet ir čia 
jam persunkus darbas. . . — Ir Pūslienė skarelės kampeliu 
nubraukė pabirusias per veidą ašaras, kaip perlus.

Liūdna ir skaudu pasidarė ir Viktorijai. Kilo širdyje ne
rimas, ypač, kad tiek ilgai tėvus buvo palikusi, nors ir ne kuo 
galėjo jiems padėti, pati su vyru vos išsiversdami ir 1,800 se
nų, o dabar 220 rublių. . .

„Prakeiktas okupantas“, — galvojo Viktorija, — su
griovė visą tautos gyvenimą, suardė besiorganizavusią valsty
bę“. . .

Skaudu buvo. Ir liūdna. Bet taip jau yra dabar.
Sužinoję apie nepaprastus svečius, pas Pūslins pradėjo 

lankytis kaimynai. Visiems įdomu buvo pažiūrėti anuomet 
buvusios šaunios Viktorijos Pūslytės. Atsirado ir interesantų, 
ypač, kad svečiai buvo abu gydytojai.

— Utenoje, galima sakyti, pašonėje turime daktarų, bet 
jie ne ką gali. Sako gydymas nemokamas, bet kas iš to ne
mokamo, jeigu nieku padėti negali. . . Ypač, kad vaistų nė
ra. Kam reikia akinių, akinių nėra, — kalbėjo Pūslių kai
mynas.

Ir Barvainiai ne kuo galėjo padėti. Bet stengėsi kaimy
nams patarti: nurodyti, kaip laikytis, kokias namines priemo
nes panaudoti ir tt.

Nesant lankytojų, jie susimesdavo pasikalbėti. Ir kal
boms nebuvo galo.. Rodos norėjo visas smulkmenas, visus var 
gus, visą nerimą vieni kitiems išpasakoti. Lyg Barvainiai bū
tų atvykę iš kito pasaulio.

Nors Barvainiai žinojo, kad kolūkiečių gyvenimas sun
kus, bet tai, ką jiems papasakojo tėvai, peržengė jų įsivaizda
vimus.

— Kolūkiai — tai žmonių demoralizacija, — kalbėjo 
Pūslys. — Niekas nenori dirbti, nes už darbą nieko negauna. 
Nediiįba ir todėl, kad viską rusai išveža į Rusiją. Kas gi no
rės veltui dirbti? Ne tai, kad už dėkui, bet dar visą laiką 
kolūkiečius partija niekina, bara, grasina. Iš kur gi jie gali ti
kėtis darbingų ir nuoširdžiai dirbančių žmonių, jeigu jie kol
ūkiečius laiko blogiau negu gyvulius. Kiaulėm ir karvėm sta

to tvartus, o žmones palieka be namų, be pastogės. Ne, vai
kai, šitoks gaspadoriavimas veda į žlugimą. Vagystės, sukčia
vimai, grobstymas visko, kas tiktai patenka po ranka. Žmo
nių demoralizacija baisi, ir kolūkiuose ir miestuose. Kyšinin-. 
kystė taip išsikerojo, kad be kyšio nieko negausi, nei puspa- 
džiams pamušti vynių. . .

— Gal Dievą užrūstinom,—kalbėjo Pūslienė. —— Gal jau 
svieto galas ateina, gal liucipierius su pečium atvažiuoja, kaip 
peklos knygose rašoma. . .

— Moč, ką tu čia kalbi, — įsiterpė Pūslys. — Ar dar 
baisesnio tau liucipieriaus reikia, kaip rusas bolševikas, buvęa 
Stalinas ar dabartinis Chruščiovas? . . Tik pamįslyk: visko 
buvo pilna, visko turėjome, valgėme pilna burna, buvome 
apsirengę, namus gerinome, gražinome. O dabar?. . Tai tik
ra rusiška anarchija. . .

Pūslys tikrai rusus gerai pažino, ypač tarnaudamas rusų 
kariuomenėje Pirmojo pasaulinio karo metu. Bet kai jis Bar- 
vainiams apie tai pasakojo, tai tiktai save daugiau patenkino, 
nes Barvainiai taip pat gerai rusus pažino, nes rusus jiems dau
giausia teko gydyti. Rusai užplūdo Lietuvą ne tiktai su tarbo- 
mis, bet ir kaip darbininkai, ir kaip kolūkiešiai, kaip valdinin
kai ir kariai. Ypač Barvainienei daug reikalų teko turėti su ru
sais, nes Palangoje rusų gal daugiau, negu lietuvių. Viktorijai 
juos tenka gydyti.

Barvainiams tačiau reikėjo traukti į darbovietes. Savai
tė atostogų ėjo prie galo. Jie nutarė dar apsilankyti Kaune, 
nors iš Utenos siauruku galėjo vykti į Panevėžį, o iš ten pla
čiuoju geležinkeliu į Palangą ir Klaipėdą. Tačiau Viktorijai 
norėjosi pamatyti seniai jau nematytas Kaunas, kuriame pra
ėjo gražioji ir šaunioji jaunystė — studentavimas, vedybos ir 
pirmieji savarankiško gyvenimo žingsniai.

Į pavakarę jie gale kaimo sulaukė iš Utenos einantį au
tobusą, sustabdė jį ir, atsisveikinę su tėvais, išvyko.

Nejaukus jausmas ar kokio blogio nuojauta spaudė Vik
torijai širdį. Barvainis jautėsi tartum išderintais nervais, ne
jautė aiškesnės orientacijos. Laikas tekėjo beprasmiškai. Kol
ūkiečių gyvenimo sąlygos jį sukrėtė. Kadangi jokių geresnės 
vilties pragiedrulių nebuvo, tai Barvainį kankino apatija, nu
siminimas ir beviltiškumas. Ir autobuse Barvainiai tylėjo ir 
kiekvienas savaip iš gyveno gautus Grybeliuose įspūdžius, ku
rie nustelbė ir Jauneikių įspūdžius.

Autobusas kažkodėl pasitaikė patogesnis, nors ir kietas, 
o plentas nebuvo tvarkoje ir gana trankė, bet kadangi kelio
nė nebuvo ilga, tai ir labai neatsibodo. (

Kaune Barvainis jau žinojo, kur apsistoti. Jis Lilės ves-.sjjl/n 
tuvėse būdamas jau buvo pramynę? takųs^.,r( ovufl’ aviKdrnG.X

Daugiaū^bift. enabtrt — sslejliavsq oJnind
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MARTYNAS MAŽVYDAS
Keturi šimtai metų praėjo 

kai mirė Martynas Mažvydas 
— pirmojo spausdinto lietuviš 
ko jo elementoriaus, pirmojo 
spausdintojo lietuviškojo ka 
tekizmo, pirmojo spausdinto 
lietuviškojo giesmyno ir pir 
mojo spausdintojo originalaus 
lietuviškojo eilėraščio auto 
rius, — pirmosios lietuviško 
sios knygos autorius, lietuviš 
kosios knygos tėvas, išvedęs 
lietuvių kalbą į viešąjį kultūri 
nį gyvenimą.

Šiam svarbiam lietuvių tau 
tos kultūrininkui ir jo darbams 
sužymėti Pedagoginio Litua 
nistikos Instituto Globos ko 
mitetas išleido specialų leidinį, 
kuriame aprašytas Martyno 
Mažvydo gyvenimas, veikla ir 
duota fotokopija jo išleisto 
sios pirmosios lietuviškosios 
knygos — „Catechismusa pra 
sti Szadei, Makslas skaitima 
raschta yr giesmes dėl krikscz 
ianistes bei del berneliu iaunu 
nauiey sugulditas Karaliauczui 
VIII dena Meneses Sausia, 
Metu uszgimima Diewa. M. 
D. XLVII.“ su įrašu:

Balei seseris, imkiet 
mani ir skaitikiet

Ir tatai skaitidami 
permanikiet.

Nepaprasto lietuviams reikš 
mingumo ir svarbumo knyga. 
Ir nepaprastai įdomus jos au 
torius.

Martynas Mažvydas - že 
maitis. 1545 m. studijavo Ka 
raliaučiuje, kur profesoriavo 
lietuviai St. Rapolionis ir Ab. 
Kulvietis. Prūsų kunigaikštis 
Albrechtas 1546 m. M. Maž 
vydą pakvietė į Karaliaučiaus 
universitetą studijuoti teologi 
jos ir davė jam stipendiją.
1548 m. pirmoje Karaliau 
čiaus universiteto laidoje M. 
Mažvydas gavo filosofijos ba 
kalauro laipsnį. M. Mažvydas 
buvo pirmasis lietuvis, baigęs 
pirmąją Karaliaučiaus univer 
šiteto laidą.

Nepaprastai būdinga: M. 
Mažvydas pabaigė Karaliau 
čiaus universitetą nemokėda 
mas vokiečių kalbos, ir negalė 
jo būti paskirtas į Mažosios 
Lietuvos parapiją, kurioje rei 
kėjo mokėti ne tiktai lietuvių, 
bet ir vokiečių kalbą, todėl
1549 metais jis buvo paskirtas 
grynai lietuviškon Ragainės 
parapijon, kuri yra beveik prie 
šais Rambyną, kitoje Nemuno 
pusėje, kurioje tebuvo tiktai

■lietuvių kalba.
M. Mažvydas pirmoje lietu 

viškoje knygoje rašo. . .” su 
gulditas Karalauczui” ne Koe 
nigsberg’e. Ten universitete 
profesoriavo lietuviai profeso 
riai, iš studentų nereikalavę vo 
kiečių kalbos mokėjimo. Vo 
kiškumas į Karaliaučių, Ragai 
nę, Tilžę ir tt. atėjo vėliau, vy 
kdant lietuvių nutautinimą.

Šituos faktus visų pirma tu 
ri įsidėmėti patys lietuviai, ko 
vodami už savo tautos teises ir 
už savo žemes — teritorijas.

Leidinys labai svarbus ir la 
bai įdomus visiems lietuviams, 
o ypač tiems, kurie gyvi savo 
tautai ir domisi jos praeitimi 
ir ateitimi. J. K.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPIŲ VADOVAMS IR 

ŠOKĖJAMS
Liepos mėnesio septintoji 

diena artėja visu spartumu. Li 
ko vos kelios savaitės iki jūs 
visi, palikę kasdieninę aplin 
kurną, skubėsite traukiniais, 
autobusais ir mašinomis į savo 
Šventę, kurioje įvyks visas jū 
sų darbo apvainikavimas. 
Daug darbo valandų teko 
skirti besiruošiant šiai Tautinių 
Šokių Šventei, ir nuopelnas 
bus Jūsų, jeigu sukviestieji sve 
čiai pajus grožį programos iš 
pildyme. Kad šitas grožis pasi 
reikštų visame pilnume, reikia, 
kad Jūs visi, kurie šią šventę 
ruošiate, atvyktumėte su gle 
dria nuotaika ir tvirtu žings 
niu šokyje. Repetuokite pasku 
tinėmis savaitėmis ne po vie 
ną, bet po du ar tris kartus. 
Tegul šios Šventės nuotaiką ly

Šis JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų Šventės plenumas šu 
ruošė pirmąją Dainų Šventę 
Chicagoje, Coliseum patalpo 
se. Sėdi iš kairės į dešinę: Ele 
na Blandytė, kun. dr. J. Pruns 

di šūkis: „Kokybėje, o ne kie 
kybėje glūdi didybė“,

Laiko tėkmė nusineš visas 
darbo valandas ir pačią Šven 
tę. Prisiminimai ir įspūdžiai 
liks jumyse ir publikoje nesu 
skaitomoms valandoms. Dėl 
to kiekvienas jauskite ant sa 
vo pečių didelę atsakomybės ir 
pareigingumo ir darykite vis 
ką, kad jums būtų garbė ir ma 
lonumas prisiminti Antrąją J. 
A. V. ir Kanados Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventę.

Jūsų
Liudas Sagys,

Šventės Programos Vadovas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS 

suvenyriniai ženkliukai jau 
gaunami bilietų platinimo vie 
tose ir Šventės būstinėje, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill.

Br. Shotas, dalyvaujant Ta 
utinių Šokių šventės progra 
mos vadovui L. Sagiui, tikrins 
Čikagos apylinkės šokėjų gru 
pių paruošimą.

Taut. Šokių šventės metu sa 
Įėję tvarką palaikys keletas Či 
kagos liet, skautų tuntų. Salės 
tvarka rūpinasi Technikinė ko 
misija, kurios pareigas eina Či 
kagos Gage Parko L. B. apy 
linkė.

Tautinių šokių šventės busti 
nė (Jaunimo Centras, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, Ill., 
Tel. 471-2248) atdara: pirm, 
iki penktadienio nuo 3 iki 9 :30 
vai. p.p., šeštadieniais nuo 2 
iki 9:30 vai.p.p., sekmadie 
niais nuo 9:30 vai. ryto iki 
1 :00 vai. p.p. Būstinėje gauna 
mi bilietai, informacijos, su ve 
nyrinis šventės ženkliukas ir 
t.t.

Dail. A. Trinkūnas sutiko 
rūpintis Taut. Šokių šventės 

kis, spaudos atstovas, A. Ja 
saitytė, V. Radžius, I vicep., 
Juzė Daužvardienė, patarėja, 
Alice Stephens, pirmininkė, Al 
binas Dzirvonas, Nora Gugie 
nė, spaudos atstovė, Justinas 

salės (International Amphithe 
atre, Chicago) menine priežiū 
ra.

Muz. F. Strolia organizuoja 
ir vadovaus Taut. Šokių šven 
tės akordeonų sambūriui, kuris 
palydės moksleivinio amžiaus 
šokėjų programą. Suaugusiųjų 
programos daliai gros simfoni 
nis orkestras.

Šventės kalbėtojais pakvies 
ti Lietuvos Atstovas p.J. Ka 
jeckasi ir Pasaulio Liet. Bend 
ruomenės pirm. dr. J.Sungaila.

APIE ROMANĄ 
„TILTAS Į JŪRĄ

kuris spausdinamas ,,Neprikla 
usomoje Lietuvoje“, dienraš 
čio „Draugas“ apžvalgininkas 
P. Janulis rašo: „Romualdas 
Lankauskas (romano auto 
rius)yra jaunas žmogus, gimęs 
1932 m. ir jo romanai liudija 
Lietuvos, o dažnu atveju ir 
visos Sov. S-goje, jaunimo nu 
sistatymą. Tokių, kaip Lenka 
usko atvejų gausu ir Sov. S-je, 
prisimenant ir poetą Jevtušen 
ko, kuris savo memuarus išspa 
usdino Prancūzijos buržuazi 
niame laikraštyje Eksprese. Vi 
si šie jaunųjų rašytojų pasireiš 
kimai liudija, kad komunistam 
sunku užgniaužti žmogaus lais 
vės troškimą ir jis, kaip saulės 
spindulys pro šaltą rūką švys 
telia bent savo kūrybiniais pra 
suveržimais“.

Bendrai P. Janulis teigiamai 
vertina romaną „Tiltas į Jūrą“ 
kaip palyginamai objektyvų 
kūrinį, koks buvo galimas at 
spausdinti sovietijoje, vadina 
mame „jieškojimų laikotarpy 
je“, prieš menininkų sušauki 
mą į Maskvą, kur juos „moki 
no“ Chruščiovas ir Jljičevas 
garbinti partiją ir diktatūrą.

Ankščiau panašių nuotaikų 
Nukelta į 5-tą psl.

Kudirka, II vicepirm., dr. J. 
Bajerčius (Lietuvoje). Stovi 
pirmoje eilėje: dr. J. Paplėnas 
(miręs), T. Blinstrubas, K. 
Kleiva, E. Strikienė, J. Mile 
ryte, P. Gribienė, kun. A. Sta

^Trejos
VEDA D R, GUMBAS

KILMĖ
Kartais didikai neturėdami 

nieko, išskyrus bajorišką titu 
lą, puikaudavosi savo kilme.

Panašus didikas atvyko kar 
tą pas prancūzų rašytoją Alek 
sandrą Durnas ir, ketindamas 
pasišaipyti iš jo, paklausė:

— Sakykite, mesje Durnas, 
juk jūsų tėvas, generolas, bu 
vo mulatas!

— Visiškai teisingai, gerbia 
masai, — atsakė Dumas.

— O jūsų senelis!
— Na, žinoma, negras.
— O, dovanokite, jūsų pro 

senelis!
— Šis buvo beždžionė. 

Kaip matote, mūsų giminė pra 
sideda ten, kur jūsų baigiasi.

DAR LAIMINGAS
—— Ji mane labai blogai trak 

tavo.
— Tas nieko, ji su manimi 

dar blogiau pasielgė.
— Neįmanoma, nes gi ji 

mane totaliai apstatė.
— Tas irgi dar nieko, ji už 

manęs ištekėjo.

TO TAI NEPAMOKYS
— Oi daktare, — vaitoja li 

gonis, — aš per daug kenčiu.' 
Padarykite, kad aš mirčiau.

— Aš neklausiu jūsų patari 
mo, — atsako daktaras. — Aš 
žinau savo amatą.

Jis: Jeigu aš tave pabučiuo' 
siu, ar šauksi pagelbos?

Ji: O ar tau jos reikės?

šys, E. Šulaitis, E. Slavinskas,
K. Kasakaitis; antroje eilėje:
L. Bildušas, A.Gintneris, J.Joni 
kas, J. Pakel, V. Būtėnas, E. 
Stasukaitis, dr. S. Biežis, J. 
Paštukas, A. Valentinas ir A. 
Krutulis.

KOMPLIMENTAS
Kartą Č. Darviną draugas 

pakvietė pietų. Mokslininko 
kaimynė prie stalo buvo jauna 
ir graži moteris.

— Maestro ji kreipėsi į Dar 
viną: — Tamsta tvirtini, jog 
žmogus yra kilęs iš bezdžio 
nės. Argi šis tvirtinimas ir man 
taikomas?

— Suprantama, — atsakė 
mokslininkas, — tačiau jūs esą 
te kilusi ne iš paprastos, bet iš 
gražiausios beždžionės.

Policininkas beeidamas per 
tiltą pamatė žmogų pasiruošu 
sį šokti nuo tilto į vandenį.

Tad policininkas ėmė jį mal 
dauti: „Prašau, ponuli, nešoki 
te nuo tilto, nes jei jūs šoksite, 
lai aš turėsiu šokti iš paskos. 
Kadangi vanduo labai šaltas, 
tai mes išlipę, belaukdami am 
bulanco, sušalsime ir gavę 
plaučių uždegimą abu mirsi 
me. Tad, prašau, ponuli, būki 
te geras eikite namo ir pasikar 
kitę“.

Vienas piktas viršila klausia 
naujoko:

— Ką pirmiausiai darai, kai 
valai savo šautuvą?

— Žiūriu į serijos numerį, 
atsakė šis.

— Serijos numerį, —. nusrte 
bęs suriko viršila. — Kodėl 
žiūrite į serijos numerį?

— Kad būčiau tikras, kad 
valau savo šautuvą, — atsakė 
naujokas.

Du jaunavedžiai beplaukda 
mi laiveliu buvo bangų nuneš 
ti į plačią jūrą ir nebežinojo 
panikoje kaip grįžti atgal. Ta 
da, jaunasis ėmė melstis:

— O dievulėliau, jei tu iš 
plausi mus vėl į krantą, tai aš 
mesiu rūkyti, mesiu gerti, me 
siu kortomis lošti, mesiu. . .

— Palauk, — pertraukė jį 
žmona, — neprižadėk per 
daug, nes rodos aš matau jau 
burę.

Jonas: „Paskutiniu laiku 
esu labai išsigandęs. Gavau lai 
šką iš vieno piliečio, kuris ra 
šo: jeigu aš neatstosiu nuo jo 
žmonos, tai jis mane nušaus“.

Petras: „Tad geriausiai už 
miršk ją ir nereikės bijoti“.

Jonas: „Taip, taip, bet tas 
pilietis nepasirašė laiško, tad 
nežinau nuo ko jis“.

TILTAS i JŪRĄ
4.

Jis ėjo centrine miesto gatve, kuria prieš dvidešimt trejus 
metus skubėjo su tėvais į stotį; tenai jau laukė traukinys su pa 
bėgėliais. Tuomet gatvė vadinosi kitaip. Dabar sunku ją at
pažinti: senųjų namų bebeik neliko, o jų vietoje iškilo nauji; 
vieni namai, statyti tuojau po karo, buvo bjaurūs, aplipdyti 
beprasmiškomis kolonomis, bokšteliais, karnizais, įmantriais 
pagražinimais, atstumentys savo neskoninga pseudoklasicizmo 
architektūra; į juos nesinorėjo žiūrėti; kiti namai, jau vėlesnės 
statybos, buvo žymiai paprastesni, gražesni ir geriau tiko prie 
miesto veido.

Kęstutis prisiminė, kaip atrodė miestas, kai po karo jis 
pirmą kartą atvyko į jį: čia riogsojo šiurpūs, išdegę griuvėsiai, 
plytų ir metalo laužo krūvos. Jis užėjo į vieną bombų apgriau 
tą namą; kambariuose buvo priteršta; ant grindų gulėjo vo- 
kiškas.suplėšytas laikraštis ir pastipus dvokianti katė. Ant sie
nos kabojo laikrodis, tačiau laikrodžiui trūko švytuoklės; jam 
pasidarė baisu; namas dvelkė tokia nykuma, kad jis išbėgo į 
gatvę. Priešais stovėjo kitas apgriautas namas su užrašu ant 
sienos: CHLORODONT.

Viešbutis buvo naujas. Kontoroje kabojo žinomo daili
ninko paveikslas — pavasario peizažas.

— Turite laisvų vietų?
— Taip, — tarė moteris su juodu chalatu, sėdėjusi už ra

šomojo stalo, apkrauto sąskaitomis.
Kęstutis padavė jai pasą.
— Užpildykite atvykimo lapelį.
Jis užpildė atvykimo lapelį, atsakydamas į visus klausi 

mus. Moteris, apžiūrėjusi pasą, padėjo jį į rašomojo stalo stal
čių. (Kodėl aš tada pasakiau , kad nenori manęs registruoti? 
Tačiau reikėjo kažką pasakyti. Gerai, kad jis nepaskambino 
į viešbutį: dabar būčiau atsidūręs kvailoj padėty. Bet jis ne
galėjo paskambinti: čia nematyti telefono; tur būt, jo dar ne
įvedė).

— Viskas, — tarė moteris. — Trisdešimt penktas kam
barys. Raktą gausite pas budinčią.

Vestibiulyje prie apvalaus stalo sėdėjo kita moteris su 
juodu chalatu; ji siuvinėjo pagalvėlę, įtariu žvilgsniu palydė
dama kiekvieną koridorium praeinantį viešbučio gyventoją; 
ji dėvėjo senoviškus apvalius akinius.

— Trisdešimt penktas kambarys.
Kęstutis parodė kvitą, ir moteris su akiniais padavė jam 

raktą.
Kambarys buvo nedidelis, ant sienos kabojo to paties dai 

lininko paveikslas — rudens peizažas: medžiai, upės krantas 

ir apsiniaukęs dangus; prie kitos sienos buvo pritvirtintas gar
siakalbis; diktorius kalbėjo apie silosą. Jam nutilus pasigirdo 
arijos iš „Boriso Godunovo“. Solisto bosas aidėjo labai gar
siai, tarsi dainininkas būtų norėjęs pasigirti plaučių galia ir pla
čia gerkle.

Kęstutis nemėgo operų; jose buvo kažkas pompastiška 
ir netikra. Dainininko staugimas erzino jį, sukeldamas bevil
tišką nuobodulį. Jis išjungė garsiakalbį ir žvilgtelėjo į viešbu
čio kiemą. Lauke lynojo. Kiemas buvo aklinas, tiktai į gat
vę vedė anga, pro kurią galėjo pratilpti sunkvežimis. Priešais, 
antrame viešbučio aukšte, kažkoks žmogus skutosi prie lango. 
Kieme darbininkai krovė iš sunkvežimio dėžes su produktais 
restoranui.

Kęstutis pajuto alkį. Jis nusileido į restoraną pirmame 
viešbučio aukšte. Priėjo kelneris, padavė meniu labai storais 
kalenkoriniais viršeliais ir servetėle nubraukė nuo dėmėtos stal
tiesės pelenus. Peleninė su papirosų nuorūkomis skleidė dvoką. 
Kelneris padėjo ant stalo švarią peleninę.

— Ką užsakysite?
— Bifšteksą ir kavos puoduką.
Kelneris užsirašė į knygelę ir linktelėjęs pasišalino. Ne

toliese sėdėjo keletas vyresnių jūrininkų: jie gėrė degtinę. 
Restoranas buvo pilnas mieguistos šilumos ir virtuvės kvapų.

Po pusvalandžio kelneris atnešė karštą bifšteksą' ir kavą 
baltame kavinuke su nudaužtu dangteliu.

Jis suvalgė bifšteksą, prisipylė kavos ir surūkė cigaretę; 
kava buvo stipri, tačiau be jokio aromato. Geriau jie duotų 
mažiau, bet kvepiančios. Argi jie nežino, kad kava turi kve
pėti? Kitaip tai ne kava, o rudas vanduo su kofeinu.

Papietavęs jis grįžo į kambarį, užsivilko lietpaltį ir išėjo 
nusipirkti laikraščio.

Lietus krapnojo vis smarkiau; vėjas nešė lašus nuo jūros, 
blokšdamas į krautuvių vitrinas, namų sienas ir praeivių vei
dus ; asfaltas pasidarė dryžuotas nuo mašinų padangų, ir gatvė 
buvo pilna jų šnarėjimo; praeiviai skubėjo pasistatę lietpal
čių apykakles, iškėlę virš galvų skėčius.

Jis nusipirko kioske laikraštį ir sulankstęs įsikišo į lietpal
čio kišenę. Priekyje ėjo kažkokia mergina su mėlynu žaketu 
ir juodu skėčiu ant parankės. Ji išskleidė skėtį; lietus garsiai 
beldė į ištemptą medžiagą. Kęstutis dabar matė tik merginos 
nugarą ir ilgas kojas, apautas raudonais batukais su aukštomis 
kulnimis. Velniai rautų, gražios kojos! Ne kasdien tokias pa
matysi. Jis ėmė sekti merginą iš paskos, nenuleisdamas žvilgs
nio nuo jos kojų. Tai, be abejo, buvo kvaila, tačiau jam pati
ko į jas žiūrėti.

Staiga mergina paslydo, suklupo ir vos nepargriuvo ant 
šaligatvio. Nuo kojos nulėkė batukas. Jis greitai stvėrė batu
ką ir padavė jį merginai; batuko kulnis buvo nulūžus. Mer
gina šokinėja ant vienos kojos.

— Ačiū, — tarė ji, paimdama batuką su atšokusia kul
nim; jos veidas apsiblausė. — Kas man dahar daryti?

— Atsiremkite į mano petį.
Ji atsirėmė ir nustojo šokinėjus.
— Kaip aš dabar eisiu? — Ji paraudo.
— Nesijaudinkite. Viskas bus tvarkoj. Sutaisysime jūsų 

batuką. *
— Bet kur?
— Užeikime į kavinę. Ji visai netoli. Jūs pasėdėsite, o 

aš prikalsiu kulnį. Užsimaukite batuką. Taip vis dėlto leng
viau bus eiti.

— Aš jus trukdau. . .
— Nė kiek, — tarė jis.
Lietus barbeno į merginos skėtį. Ji ėjo, nežymiai šlubčio- 

dama, atsiremdama į šaligatvį tik pirštų galais. Kęstutis buvo 
vienplaukis; vanduo sruveno jo veidu ir tekėjo už lietpalčio 
apykaklės. Ant šaligatvio tankiai tiško lašai.

— Jus sulis; paimkite skėtį, — tarė mergina.
— Gerai, duokite jį.
Skėčio kotas buvo įšilęs nuo merginos rankos; jis laikė 

skėtį kaip įstengdamas sumaniau, bet lietus pylė ant abiejų, 
nes šonai buvo nepridengti.

— Nieko neišeis, — nusijuokė jis, grąžindamas jai skėtį. 
— Imkite. Tuomet nors jūs liksite sausa.

— Gaila, kad toks mažas skėtis. Na ir nepasisekė man!
— Jūs skubat kur nors?
—- Ne.
— Aš pasistengsiu greit sutaisyti batuką.
Jis pravėrė kavinės duris, mergina suglaudė skėtį, ir jie 

įėjo. Vestibiulyje kaboojo didžiulis pailgas veidrodis, o ant 
priešingos sienos tokio pat dydžio nublukęs aliejumi tapytas 
paveikslas, kuris nuostabiai priminė paveikslus viešbutyje, ta
čiau dailininkas, žinoma, buvo kitas.

Jie padavė rūbininkei savo lietpalčius.
— Kabinti kartu? — paklausė rūbininkė.
Kęstutis pažvelgė į merginą.
— Kaip norite, — tarė ji.
Rūbininkė paėmė šlapią merginos skėtį, pakabino jį ant 

kablio ir padavė Kęstučiui aliumininį numeriuką. Mergina: 
stovėjo priešais veidrodį, šukuodamas! plaukus; geltoni plau
kai buvo truputį drėgni ir žvilgėjo; Kęstutis matė veidrodyje 
jos veidą, ant kurio nebuvo nudžiūvę lietaus lašai.

Jie įėjo į salę. Kertėje prie lango stovėjo laisvas staliu
kas; jie atsisėdę prie jo. Lietus tėškė į platų kavinės langą ir 
čiurkšlėmis vinguriavo žemyn.

— Dabar jūs niekur nepabėgsite, — tarė Kęstutis. — 
Duokite savo batuką.

— Aš ir negaliu. — Ji nusijuokė ir nusimovė batuką.
Daugiau bus.
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FILMO MENAS
DIVORCE ITALIAN STYLE

Kultūrinė kronika
Atkelta iš 4-to puslapio.

Nesvarbu, kaip kultūringa 
ir pažangi būtų visuomenė, 
jos santvarkoje vis galima su 
rasti spragų, kurias žmonės no 
rėdami gali savanaudiškai iš 
naudoti, ardydami visuomenės 
tvarką. Žinoma, sunku nubrėž 
ti liniją, kuri aiškiai nurodytų, 
kur baigias individo pareiga vi 
suomenei ir kur prasideda sau. 
Dažnai tenka matyti, kad indi 
vidai, stumiami kokių nors as 
meniškų nepasitenkinimų, sto 
ja prieš visuomenės jiems nu 
statytą tvarką. Teoriškai jie tą 
visuomenės- nustatytą tvarką 
vadina asmenišku teisių supan 
čiojimu ne visiems tinkamais 
įpareigojimais ir mėgina iš jų 
išlįsti. Toksai individo užsimo 
j imas dažnai jį priveda susi 
durti su visuomenės taisyklių 
nustatomuoju organu — teis 
mu. Čia mėginamos apspręsti 
individo teisės ir jo atsakomy 
bė visuomenei. Tame procese 
pasirodo visuomeninės sant 
varkos stiprumas ir teisingu 
mas. Juk jeigu joje yra spra 
gų, kurių šešėliuose teisiamas 
individas gali pasislėpti ir to 
kiu būdu išvengti paprastai rei 
kalaujamos tvarkos laikymosi 
ir atsakomybės kitiems, reiš 
kia, kad būtinai reikia esamą 
sistemą persvarstyti ir iš naujo 
įvertinti.

Filme „Divorce Italian Sty 
le“ kaip tik yra mėginamas 
Italijos priimtos santvarkos tei 
singumas, šiuo atveju liečiąs 
vedybas ir ištikimybę. Reikia 
nepamiršti, kad filme pasirink 
tos situacijos ir vaizdai yra 
tyčia perdėti, norint įspūdin 
giau įrodyti užsibrėžtą mintį. 
O mintis yra ta, kad Italijoje 
skyrybų nepripažinimas daž 
nai priverčia skyrybų norin 
čius asmenis jieškoti kitų būdų 
tai apeiti, kartais įvykdant ki 
tokius nusikaltimus. Tačiau fil 
mas nėra nei intensyvus savo 
minties sekimu, nei moralisti 
nis. Priešingai, veikalas labai 
lengvas, komiškas, intriguojąs 
žiūrovą. Jis tik problemą dile 
miškai pristato ir pats iš tos 
dilemos juokiasi.

Turinys labai paprastas. Ba 
ronas (Marcelio Mastroianni) 
po keliolikos vedybinio gyveni 
mo metų nustoja domėjęsi sa 
vo žmona. Visas jo dėmesys 
skiriamas jaunai giminaitei An 
gelinai. Sužinojęs, kad ir An 
gelina juo žavisi, baronas pasi 
junta žmonos pririštas ir mėgi 
na tais pančiais nusikratyti. Vi 
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| ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
v Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.X
y Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. X
Y 79 ir 81 St. Zotique St. E. $
| Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |
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 Baltics Investment Corp.

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

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

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. ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

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.

suomenės akyse jų vedybas 
gali nutraukti tik mirtis. Baro 
nas negalvoja taip ilgai laukti 
ir pasiryžta ją nužudyti. Jis ži 
no, kad Italijoje už neištiki 
mos žmonos nužudymą teis 
mo skiriama bausmė yra tik 
nuo trejų iki septynerių metų 
kalėjimo. Jis nutaria tokia tei 
se pasinaudoti ir ja nusikraty 
ti. Tačiau savo ištikimai žmo 
nai surasti meilužį ir ją pastum 
ti sulaužyti ištikimybę nėra 
lengvas dalykas.

Po ilgų rūpesčių jam pasise 
ka suvesti žmoną su vienu jos 
jaunystės draugu. Po paties ba 
rono suplanuotų pastūmėjimų 
į neištikimybę, žmona pabėga 
su meilužiu. Barono planai pil 
dosi. Dabar jam belieka vai 
dinti apgauto ir įžeisto vyro 
vaidmenį, kad sukeltų visuo 
menės pasipiktinimą jo neišti 
kima žmona. Šį vaidmenį jis 
puikiai atlieka. Visuomenė jį 
verčia jieškoti savo įžeistos 
garbės atitaisymo. Vienintelis 
kelias — kerštas. Kelių pavyz 
džių paskatintas, baronas pasi 
ima revolverį ir eina atstatyti 
savo įžeistos garbės. . .

Teisme barono iš anksto su 
planuota publicistika veikia pa 
gal numatytus planus. Žaisda 
mas visuomenės sukeltu senti 
mentu, kaip nuskriaustas ir 
įžeistas vyras, baronas pavei 
kia teismą ir gauna tik trejus 
metus kalėjimo. Kas jam tie 
treji metai prieš visą ateitį su 
Angelina! Už gerą elgesį baro 
nas po dviejų metų paleidžia 
mas. Po to — vestuvės su. An 
gelina ir naujo gyvenimo pra 
džia, atostogaujant Vidurže 
mio jūroje. Jis džiaugiasi savo 
planų pasisekimu ir, žiūrėda 
mas į gražią Angeliną, įsitiki 
na, kad gyvenimas tikrai pra 
sideda, sulaukus keturiasde 
šimt metų. Tačiau jis nemato 
ir nesupranta, kad šis jo laimė 
jimas prieš visuomenės priim 
tus principus yra jo paties pra 
žūtis. Jeigu jis įstengė juos ap 
eiti, tai reiškia, kad ir kiti, 
įdėję tiek pat sumanumo ir pa 
stangų, juos apeis. Jis apgavo 
visuomenę, bet drauge ir patį 
save. Ypač ironiška yra tai, 
kad Angelina, dar baronui ja 
besižavint, jau pradeda žvilg 
čioti į jauną ir gražų jų jach 
tos kapitoną. Taip ir tęsiasi ši 
ironiška pasaka be galo, jieš 
kodama naujų laimėjimų ir kri 
timų, kuriamų paties žmogaus, 
o ne visuomenės. (LL).

romanas buvo atspausdintas ki 
to rašytojo —Rimkevičiaus — 
„Studentai“, dabar jau drau 
džiamas siųsti į užsienius.

Mat, šitie romanai liudija 
sovietinę tikrovę, žmonių nusi 
statymus, nors ir labai švelnia 
forma, bet netaip, kaip skelbia 
propaganda, kaip aprašo Lie 
tuvos okupanto fabrikuojami 
serijomis straipsniai, kurie per 
„Laisvę“, „Vilnį“ ir,.Liaudies 
Balsą“ leidžiami neva Lietuvo 
je atsilankiusiųjų parašais. So 
vietinės propogandos straips 
nius pasirašančiųjų okupantas 
nepažįsta ir nežino, kad jie a 
nalfabetai ar nedaugiau kaip 
pusanalfabečiai, tokių straips 
nių parašyti negali. Be to, ir st 
raipsnių stilius išduoda falsifi 
katą.

Okupantas pyksta ant tų ra 
šytojų, kurie ura - komunistis 
kai nerašo romanų, o gyveni 
mą vaizduoja arčiau prie tikro 
vės, tuo pačiu sprogdindami 
sovietinės propagandos burbu 
lūs.

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNO VI TOMAS
Lietuvoje išleistas šeštasis 

Lietuvių kalbos žodyno to 
mas, apimąs žodžius KLAU 
SYTI — KVUNKINTI. Tai 
yra didžiulis tomas— 1106 
puslapiai. Jame daug medžią 
gos, bet grynai sovietiškai pa 
rinktos, propagandinės, agita 
cinės, su mokslu nieko bendra 
neturinčios. Gaila, kad to 
kiam darbui nepanaudotas 
mokslinis metodas, bet griąb 
tąsi propagandinio griežtai 
vienos partijos rėmuose.

Šį tomą tenka išskirti iš ki 
tų, nes jo redagavime prof. J. 
Balčikonio jau nėra. Jis, kaip 
lietuvis ir žinovas, išmestas iš 
to darbo, kurį jis dirbo ilgą sa 
vo gyvenimo ir darbo laiką. 
Tai padaryta matyti, kaip pra 
tarmėje rašoma, žodyno „to 
bulinimo ir turtinimo“ tiks 
lais. . .

Lietuvių kalbos žodyno lei 
dimas — tikras sovietinės ne 
tvarkos pavyzdys: vienas to 
mas 300 puslapių, kitas 500, 
trečias 220, ketvirtas dar kito 
kio formato, o šis 1106 pusią 
piai. Jokios tvarkos, jokios es 
tetikos. Knygas leidžia, lyg 
mėšlą veža. . . Ar gi negalima 
buvo nustatyti vienodą tomo 
dydį, kad ir akiai būtų malo 
niau ir rankai, kuri knygas var 
to, patogiau? O šiame tome ir 
popierius margas, kaip kolūki 
nė karvė. Blogiau kažin ar 
kas sugebėtų leisti knygas...

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

Savaitraštyje „Literatūra ir 
Menas“ Maskvos pavarovas 
Lietuvoje A. Sniečkus visai lie 

| SIUNTINIAI LIETUVON Į 
|Kaufman’s Woollens&Textiles| 
X 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. S
X Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems ©
$ garantuotai skubiausiai ir X
I urmo kainomis |
X (30—40% žemiau rinkos kainų) X
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . g
g geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
X moteriškiems kostiumams ir suknelėms. %
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. g 
X Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. X 
f PRIIMAME UŽSAKYMUS. |
X vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
I CH. KAUFMANAS |
X Buv. Lietuvos pilietis —■ Audinių fabriko Litex Kaune g 
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SAV. LRUGIENIUS

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

TEL. LA 2-2372.
ILGAMETĖ PATIRTIS

tuvių literatūrai parašė įvadą: 
„Už tarybinės literatūros ir me 
no partiškumą”. . . Taigi, diri 
gentas rašo, kad literatūroje 
nesvarbu literatūriškumas, bet 
svarbu partiškumas. Tik ką 
Lietuvoje pasirodė:

J. Dovydaičio apysakų rin 
kinys „Gūdžioje girioje“—nu 
dienio kolūkio kaimo ir mies 
to darbininkų gyvenimo. . .

Antireliginės, antiklerikali 
nės tautosakos rinkinys „Dan 
gus, kunigai ir liaudis“. . .

A. Vasiljev. „Pirmadienis - 
- sunki diena“.

Kazachų rašytojo M. Aue 
zovo „Šūvis kalnuose“, iš ka 
zachų praeities.

Graikų rašytojo A. Paradi 
sis istorinis romanas „Baltaza 
ro Kosos gyvenimas ir dar 
ibai“.

L. Giros eilėraščių rinkinys 
„Ne margi sakalėliai“.

K. Kubilinsko pjesė - paša 
ka „Molio Motiejus“.

J. Varno trumpų vaizdelių 
knyga „Kostukas kalakutas“.

V. Tendrajakovo apysakos 
„Ne to lizdo paukštas“ ir kt.

Ukrainiečių rašytojo J. Zba 
nackio romanas „Malonus ska 
mbesys“.

Lietuvos Mokslų Akademi 
jos leidykla išleido savo žinio 
je turimos archyvinės medžią 
gos rinkinį, kuriame be kita 
yra prof. E. Volterio fondas.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Leonardas Dambriūnas. 
LIETUVIŲ KALBOS SIN 
TAKSĖ. Išleido Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas. Trečio 
ji, papildytoji laida, išleista lie 
tuvių Fondo ir Lietuvių tauti 
nio akademinio sambūrio lėšo 
mis. Kaina $2.50.

Vadovėlis labai reikalingas 
lietuviškosioms mokykloms, o 
ir jauniems spaudos žmonėms, 
kurie nėra išėję normalių lietu 
viškų mokyklų.

Būdinga, kad autorius gy 
vai jaučia kalbinius mūsų trū 
kumus ir pratarmėje prabėgo 
miš vieną jų sumini: „rašymas 
piauti ir pjauti yra rašybos 
mažmožis ir kad nėra kokia 
klaida rašyti vienaip ar ki 
taip“.

Vis dėlto tų dviejų rašybų 
yra didelis skirtumas, nes skir 
tingas yra jų ištarimas, todėl 
reiktų nusistatyti šių ir panašių 
žodžių ištarimą, o tada būtų 
aiški ir rašyba.

Spalis. ANGELAI IR 
NUODĖMĖS. Novelės. Išlei 
do Nidos knygų klubas, 1, La 
dbroke Gardens, London, W. 
11. Gr. Britain. 252 pusi. Kai 
na klubo nariams 1 dol., nena 
riams — 1,50 dol.

RINKTINĖ Nr. 13, 1963 
m. Nidos knygų klubo leidi 
nys.

Romualdas R. Otto,
šiais mokslo metais baigęs Sir George Williams universitetą ir 
gavęs Bachelor of Arts atžymėjimą. Sekančiais mokslo me
tais tęs studijas, gvildendamas temą Prancūzų Kanados Politi
nė geografija. Aktyvus Montrealio lietuvių sporto klubo 

„Tauras“ sportininkas ir veiklus visuomeniškas veikėjas.
1959 — 1963 universitetinio mokslo metų laikotarpyje akty
viai reiškėsi sporte kaip krepšinio, orinio ir lauko teniso žai
dėjas. 1960 m. universiteto krepšinio komandai iškovojus 
Kanados universitetų čempionatą, buvo atžymėtas vertinga 
dovana. 1960 — 1961 m., kaip geriausias krepšinio metikas 
buvo atžymėtas trofeja. Ir kaip pavyzdingas ir pareigingas 
sportininkas 1959 — 1963 mokslo metų laikotarpyje, universi

teto sporto vadovybės buvo atžymėtas specialia trofeja.

KNYGŲ LENTYNA 1963 
m. Nr. 1. Leidžia Vytautas 
Saulius, redaguoja A. Ružan 
covas. Adresas: Lithuanian 
Bibliographical Service, 1132 
N. Walnut, St. Danville, Ill, 
USA.
PABALTIEČIŲ TYRIMO 

INSTITUTAS
Baltisches Forschungsinsti 

tut — įsikūręs dvejose Bonnos 
universitetui priklausančiose 
patalpose. Instituto bibliote 
ka apima 2,382 tomus grynos 
baltistinės medžiagos. Institu 
tas neseniai išleido savo met 
raščio „Commentationes Balti 
cae“ VIII-IX tomą. Pradėjo 
ruošti paskaitų ciklą Pabaltijo 
temomis. Naujas adresas: Bal 
tische Forschungsinstitut, 53 
Bonn, Universitat, Am. Hof 
34 (tel. 3 19 41).

VLIKO 20 M. VEIKLAI 
ATŽYMĖTI 

rengiamas anglų kalba specia 
lūs leidinys. Leidinyje bus pa 
skelbti buvusių VLIKo pirmi 
ninku: prof. Stepono Kairio, 
prel. Mykolo Krupavičiaus ir 
Jono Matulionio straipsniai.

I Įvairūs t 
įDRAUDIMAB 
I Vacys Žižys t 
§ Įstaigos VI 2-1427. 1
§ Namų 366 - 9094 £

PABALTIJO CENTRINĖ 
BIBLIOTEKA —

Balt’sche Zentrale Bibliothek 
(BCB) Miunchene 1962 m. 
padidino savo rinkinius. Žemė 
lapių rinkinys dabar siekia 1. 
069 lapus, paveikslų archyvas 
turi 42,883 negatyvus ar nuo 
traukas (Lietuvos — 661), ,bi 
blioteka — 2,937 tomus. Stam 
biausias radinys 1962 m. buvo 
estų architektūros prof. Rein 
holdo Guleke (1834 — 1927) 
archyvas su didesniu skaičiumi 
vertingų piešinių ir nuotraukų, 
kurį. įpėdiniai padovanoo BCB 
-ai. BCB nėra jokios įstaigos 
ar organizacijos remiama. No 
rintieji BCB paremti aukomis, 
dovanoti archyvinius objektus 
ar depozitus, gali rašyti adre 
su: Baltische Zentrale Bibliot 
hek, Leiter Otto Bong, 8 Mūn 
chen 27, Rauchstr. 22. Post 
scheckkonto; Munch. 172645.
• Žvalgomojoje ekspedicijoje 
Žemaitijoje ir Kuršių Neringo 
je tarp Juodkrantės ir Perval 
kos rastas vertingas radinys: 
13 gabalų gintaro ir virvelinės 
keramikos šukių, kurių amžius 
yra XVIII — XVI amžiai pr. 
mūsų erą, per du su puse tūks 
tančių metų amžiaus senumo.
• Lietuvių dailininkų darbų 
kilnojamoji paroda suruošta 
Uzbekijos sostinėje Taškente.
• Majakovskio stalininio ko 
munizmo satyra „Blakė”, dėl 
kurios autorius" turėjo nusižudy 
ti, pastatyta Vilniuje rusų dra 
moję.
• J. Marcinkevičiaus novelė 
„Pušis, kuri juokėsi“ išleista 
rusų ir estų kalbomis.

1
A. NOKKELIŪNAS j

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

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

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, Lachine.

g ' A
I BELLAZZI-LAMY, INC I
g DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. J
X Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. & 
x Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis. g
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PRIEŠ PIRKDAMI APLANKYKITE

FLAMINGO
Lakes development inc.

tarp MORIN HEIGHTS ir SIXTEEN ISLAND LAKE.

SPORTAS...
^-4 I S S » a I st |

Atkelta iš 3-cio psi.

čiausiai atstovaus Vilniaus Žal 
girio aštuonvietė. Vilniečiai, jė 
gų išbandymui, išvyko rungty 
niauti į Duisburgą ir Liucerną.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybių (birželio 1—2 dd.) pa 
sėkmės: Kėdainių Nevėžis — 
Kauno Atletas 0 : 0, Mažeikių 
Elektra — Kauno Politechni 
ką 0 :0, Vilniaus Žalgiris —

PAEŽERĖS IR MIŠKO

SKLYPAI
5,000 kv. pėdų

$ 249.“
$ 6.25 per mėn.

4 ežerai.
Keliai.
Elektra.
Telefonas.

Paplūdimiai.

Medžioklė.
Žūklė.
Slidinėjimas.

STATYKITE PATYS.
O

JEI PAGEIDAUJATE —
MES PASTATYSIME.
GAUSUS MODELIŲ 

PASIRINKIMAS.

KRYPTIS:

DIRECTION

4 kambarių 
vasarnamis

„CALIFORNIA”

$ 995.=
pilna kaina

10% įmokėti 
likutis — po 22.00 mėnesiui

ŠĮ NAMĄ GALIMA IR LAIMĖTI!

i RE 1 -2812
TEIRAUTIS: į

( RA 8 -8033

APLANKYKITE MUS:

SEKITE MŪSŲ ŽENKLUS

DAUG PATENKINTŲ IR LAIMINGŲ LIETUVIŠKŲ 
ŠEIMŲ LAUKIA JŪSŲ ATVYKSTANT Į 

FLAMINGO LAKES.
rfan* t«i LovrsMldM

1 ' i J j;' ' U • Te Downtown Montroot

Mokslas ir technika mio atradimą bus patvirtintas, 
medicina gaus gerą priemonę 
kovai su kraujagyslių ligomis.

Klaipėdos Baltija 0:0, Vii 
niaus Elfą — Kretingos Mini 
ja 4:3, Tauragės Tauras — 
Šiaulių Statybininkas 2:1, Uk 
mergės Baldininkas — Vilka 
viskio Metalas 4 :3, Klaipėdos 
Granitas — Alytaus Dainava 
0 :3, Kauno Audiniai — N. Ak 
menė 3:1.

IŠ VISUR
— Sov. Sąjungos moterų 

rankinio rinktinė laimėjo Kro 
kuvoje prieš Lenkiją 12:8(8: 
5). Už pavergėją žaidė lietu 
vaitės Jocytė, Juknevičiūtė, Pe 
tkienė. Prieš gastroles, Sov. S- 
gos rinktinė žaidė su Kauno 
Žalgirio moterim, nugalėdama 
jas 9 :7 ir 15 :6.

— Lenkijos sostinėj Zielins 
ki 100 m nubėgo per 10,3 sek. 
Zimny 1500 m per 3 min. 46, 
8 sek., o Piontkovski diską nu 
metė 57,33 m. Geras pasekmes 
lenkai parodė Romoje: 400 m 
Badenski 46,8 sek. ir J. Sidlo 
jietis — 81,70 m.

— Suomijos rekordą šuoly 
je į tolį atsiekė P. Eskola — 
7,99 m. Tas pats sportininkas 
P. Afrikos varžybose nušoko 
7,89 m.

— Vokietijos futbolo baig 
miniuose susitikimuose, pir 
mauja FC Koelno komanda ir 
antroje grupėje lė6,0 Muen 
chen.

tančių branduolinių reakcijų 
nuotraukų.

BAKTERIOCIDINIA.I 
PLUOŠTAI

Kiekvienas matė supuvusius 
žvejų tinklus, palapines ir ki 
tus daiktus, pagamintus iš 
pluoštų bei audinių. Juos iš 
ėdė mikrobai. Mokslas žino, 
kaip kovoti prieš didelį mikro 
bų apetitą, tačiau visos žino 
mos priemonės tegali tik op 
saugoti nuo mikrobų. O ar ne 
galima pagaminti tokį audinį, 
kuris pats naikintų mikrobus? 
Tą problemą ėmė spręsti Le 
ningrado tekstilės instituto la

Didžiosios Britanijos Ministeris Pirmininkas Harold MacMil 
lan buvo šiltai priimtas Ontario jo paskutinėj kelionėj šiapus 
Atlanto, kur jis turėjo konferenciją su prezidentu Kennedy Va 
šingtone, o Ottawoj, Ontario prov. buvo sveikinamas premje 
ro Roberts (centre). Čia jis matomas pristatant ministeriui pir 
mininkui MacMillanui Ontario finansų ministerį James Allan.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
DAUGIAU GERBKIME GERĄ LIETUVIO VARDĄ

Slbfi it
Jci'd'Ų

zė vyko labai žemoje tempera 
tūroje, ' kurioje visos medžią 
gost yra nepaprastai inertiškos 
ir visiškai nereaguoja.

HORMONAS - 
--GELBĖTOJAS

: syrtibr-. f
Kraujo krešuliai (vadina 

mieji^rpmbai), kurie susidaro 
kraujagyslėse, ■ gali padaryti 
daug^žąlos. organizmui. Jie su 
siauriną kraujagyslių spindį, 
kartąis net visai jas užkemša, 
sukejdami tokias pavojingas Ii 
gas, kaip infarktas arba insul 
tas. Kova.su tromboze — vie

Atkelta iš 3-to puslapio.
na esminių šiuolaikinės medici 
nos problemų. Todėl didelį 
medikų susidomėjimą sukėlė 
pranešimas apie gydytojo Ad 
amio iš Bostono (JAV) atra 
dimą. Jis aptiko bakterijų iš 
skiriamą hormoną, kuris grei 
tai „virškina” fibriną — netir 
pią baltyminę medžiagą, kuri 
susidaro krešint kraujui.

Mokslininko teigimu, įve 
dus į organizmą šio hormono, 
greitai visiškai išnyksta ant 
kraujagyslių sienelių susidarę 
trombai.

Jei pranešimas apie Ada

SUPERSUNKUSIS 
VANDENILIS

Tai vandenilis, kurio atomai 
tegyvena 0,000,000,000,01 da 
lį sekundės. Todėl iki šiol ir 
buvo manoma, kad vandenilio 
izotopų tėra trys. Vos prieš 
porą mėnesių italų mokslinin 
kų grupė aptiko minėtąją aki 
mirką teegzistuojančio super 
sunkiojo vandenilio — 4 pėd 
saką. Šiam reikalui mokslinin 
kams teko ištirti keletą tūks

boratorija. Pluoštas impreg 
nuojamas tokia medžiaga, ku 
ri naikina mikroorganizmus ir 
suteikia audiniui bakteriocidi 
nių savybių.

Iš bakteriocidinio pluošto 
gaminami siūlai žaizdoms už 
siūti, bintai, leukoplastas, įvai 
rios įpokavimo medžiagos, va 
ndens filtrai. Drabužiai pasiū 
ti iš tokių audinių, bus naudin 
gi gydytojams, virėjams, vai 
kų lopšelių darbuotojams, o 
ateityje — ir kitų planetų tyri 
nėtojams.

Kiekvienos lietuvių koloni 
jos gyvenime pasitaiko įvairia 
usių nuotykių. Tai yra norma 
lu bei natūralu, nes žmonės ne 
vien tik duona ir darbu gyve 
na. Pasilinksminama, išsigeria 
ma, o kartais ir susiginčijama, 
tačiau viskas stengiamasi su 
tvarkyti ir uždailinti. Ne be rei 
kalo sakoma, kad kiekvienas 
vengia viešai savo baltinius 
skalbti...

Labai gaila, mūsų mažoje 
kolonijoje šį kartą visai prie 
šingai įvyko ir tas viešas „bal 
tinių plovimas“ žemina lietu 
vių garbę ir daro gėdą visiems 
mūsų miesto lietuviams, kas 
paaiškėjo teisme birželio 6 die 
ną. Daugiau taip nedarykime.

Nerašykime nesąmonių.
Birželio m. 5 d. „N.L.“ ko 

respondencijoje tautietis V.S.

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.

rašo, kad geriau nesikišti į pri 
vačiua reikalus. Bet argi, pats 
V.S. nesikiša! į kitų žmonių pri 
vačius reikalus?

„N.L.“ gegužės 15 d. korės 
pondencijoje V -S. aprašyda 
mas vieną asmenį pabrėžė, 
kad esama ir mūsų nukentėju 
šių tautiečių. Tą patį dalyką 
pakartojo ir „Tėv. ŽiB“(1963 
5. 9.) Kitur V.S. aprašo pavy 
zdingą tautietį, bet kuo pavyz 
dingumas pasireiškia?

Kita korespondento V. S. 
nesąmonė, tai kad „stock mar 
kete“ dalyvauja tik tie tau tie 
čiai, kurie turi pinigų. Ar tikre 
nybėje viskas ne atvirkščiai?

Korespondentas.
NL red. randa,kad Šis korės 
pondentų ginčas per spaudą 
skaitytojams neįdomus, o 
SSM kolonijos lietuviams ne 
reikalingas.

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

--vi
IBIMIIH

•onnalu Wigmore dirba ra dio ir televizijoje kaip patarė 
ja Jaunimui ir girdima per CBC tinklą trečiadieniais po

posveranu

Veda sktn. inž. J. Bulota.

NERINGOS JŪRŲ SKAUTI JOS TUNTO ŽINIOS
birrželio m. 15-16 d.d. Toron 
te, Prisikėlimo parapijos patai 
pose įvyks Jūrų Skautijos va 
dovių, vadovų, suvažiavimas 
kuris nustatys tolimesnės veik 
los gaires.

NERINGOS TUNTO 
VADOVYBĖ

patvirtinta šios sudėties:

Tuntininkas v.j.s. B. Stun 
džia.

Jūrų Skaučių dalies vedėja 
ps. R. Kuprevičienė.

Jūrų Skautų dalies vedėjas 
j.s. H. Stepaitis.

Gintarių ir Ūdrių vadovė 
v.v. A. Besasparytė.

Vandenių laivininkė, v. I 
Večerskytė.

Jūrų Skaučių laivūnė v. V 
Žolpytė.

H. Montes jūrų budžių va

das v.v. M. Šlapšys.

Jaunųjų jūrų skautų vieneto 
vadovas b.k. v.s.l. J. Kuprevi 
čius.

Tunto iždininkas v.v. R. 
Namikas.

J. s. H. Stepaitis paskirtas 
Toronto jūrų skautų (kanadie 
čių) Vandens Saugumo komi 
teto pirmininku.

Tuntininkas v. j. s. B. Stun 
džia buvo išvykęs į Karibų jū 
rą atlikti navigacijos praktiką. 
Su jachta teko aplankyti V. 
Indijos, Virgin, M. Antilų ir 
Leeward salas, nepertoliausiai 
nuo Venezuelos krantų.

Ps. R. Kuprevičienė ir b. k. 
J. Kuprevičius išlaikė CPS kur 
sų jaunesniojo loco egzami 
nūs.

• Pirmąja premija apdovano 
tas lietuvių kalbos vadovėlis, 
iliustruotas dail. Tarabildienės.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4%% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7J^%.
Už paskolas ir — morgičius — 6%%.

Paskolos mirties ir invalidumo atvepu 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. i

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Kova.su
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HAMIfbLTOM WINNIPEG, Man.
IŠKILMINGAS DEŠIMTMEČIO PAMINĖJIMAS

ILGOJO SAVAITGALIO 
PROGA

Tautos Fondo Hamiltono 
skyriaus valdyba rengia links 
mą šokių vakarą, kuris įvyks 
„Dominion Day“, liepos 1 d. 
pirmadienį „Brant Inn“ Sky 
Club aikštėje, Burlington, 
Ont.

Benni Ferri orkestras, įvai 
rus bufetas, loterija, laimės sta 
liukai ir tt. Pradžia 7 vv. Esą 
nt blogam orui, viskas vyks vi 
duje, salėje.

Tad maloniai kviečiame vi 
sus Hamiltono Toronto ir kitų 
vietovių lietuvius gausiai atsi 
lankyti, kur visi turės malonią 
progą linksmai praleisti laiką, 
užbaigiant ilgąjį savaitgalį ir 
atsigauti savo draugų ir artimų 
jų draugystėje. Kartu paremsi 
te ir mūsų veiklą lėšų telkime 
tėvynės laisvinimo reikalui.

Valdyba.
BANKELIS „TALKA”

gegužės mėn. baigė paaugda 
mas ir pasiekdamas 590,520. 
63 dol. balansą. Narių šėrai pa 
siekė 480,330,40 dol. sumą, o 
depozitai 80,412.01 dol. Narių 
dabar turima 680, o depozito 
rių, kurie naudojasi čekių pa 
tarnavimu, 143 asmenys, kas 
sudaro 21% visų narių skai 
čiaus. Taigi čekių patarnavi 
mu naudojasi tik vienas penk 
tadalis visų narių.

Iš bendro narių skaičiaus 
vaikų ir jaunimo iki 18 metų 
amžiaus yra 91 asmuo, kas su 
daro tik 13,38% viso narių 
skaičiaus. Čia visą laiką pakar 
totinai tenka priminti ir prašy 
ti tėvus, kad atkreiptų daugiau 
dėmesio šiam reikalui ir prira 
šytų savuosius vaikus bankelio 
nariais, nes ir bankelio visa at 
eitis glūdi tame jaunime, kuris 
ateityje pakeis senuosius na 
rius. Bankelis įkurtas tam, kad 
ilgiausią laiką išliktų tarnauda 
mas lietuviams, o ne išnyktų 
kartu su senųjų narių mirtimi.

Paskolų asmeninių išduota 
294,549.88 dol., kurias yra pa 
ėmę 240 narių. Nekilnojamo 
turto arba pirmųjų morgičių 
paskolų yra išduota 211,839. 
63 dol. sumai 45 nariams. Iš 
viso bendrai paskolų yra išduo 
ta 285 nariams 506,389.51 do 
lerių sumai.

Kredito komitetas leido per 
gegužės mėn. išduoti naujų pa 
skolų 8 nariams 25,500.00 dol. 
sumai.

Per gegužės mėn. įstojo 4 
nauji nariai ir vienas narys iš 
stojo.

Per penkis šių metų mene 
sius bankelis yra padaręs 13, 
118.02 dol. gryno pelno.

„Talkos“ valdyba savo po 
sėdyje, įvykusiame birželio m. 
7 d., paskyrė 100 dol. auką 
Tautinių šokių grupei „Gyva 
taras“ paremti kelionę į Tauti 
nių Šokių Šventę.

OFICIALUS 
PASKELBIMAS

Gegužės mėn. 30 d. „The 
Hamilton Spectator“ tilpo Ha 
miltono vyskupo Ryan prane 
Šimas, kad šioje diecezijoje de 
vyni kunigai yra popiežiaus pa 
kelti į prelatus, kurių tarpe lie 
tuvių parapijos klebonas, ku 
rio titulas yra Papal chamber 
lain — Very Rev. Joseph Ta 
darauskas, S. T. D., P. C.

Naujųjų prelatų įvilktuvės 
bus rugpjūčio mėn. Hamiltono 
katedroje.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS

prenumeratoriai, norintieji ap 
simokėti prenumeratą, prašomi 
kreiptis į atstovą St. Dalių tel. 
FU 5-8602, kurie atvyks į na 
mus paimti pinigus. Ypač pra 
šomi atsilyginti tie, kurie yra 
atsilikę mokėjimuose už keletą 
tomų. J. D.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

SKAUTŲ-ČIŲ TĖVELIŲ 
DĖMESIUI!

Šią vasarą yra galimybė ska 
utus-es siųsti į dvi stovyklas: 
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 
11 d. stovyklaujama naujoje 
Toronto skautų įsteigtoj sto 
vyklavietėje netoli Huntsville 
prie Fox ežero; mokestis vie 
nam iš šeimos 25 dol, 2 — 
40 dol. ir 3 — 50 dol. ir 1.50 
dol. draudimas kiekvienam.

Nuo rugpjūčio 17 d. iki rug 
sėjo 1 d. vyks didžioji jubilėji 
nė stovykla netoli Bostono, 
Cape Cod, Camp Chile; mo 
kestis 1 iš šeimos 40 dol., 2 — 
35 dol. ir savaitgaliui 7 dol.

Registracijos ir draudimo 
mokestis įskaityti. Iš toliau at 
vykstantiems žadama nuolai 
da.

Į abi stovyklas skautus-es 
reikia užregistruoti iki birželio 
30 d. Skaučių registracijos ir 
smulkesnės informacijos reika 
lu prašau skambinti D. Gutaus 
kienei JA 9-6982. Skautų re 
gistracijos reikalu prašau krei 
ptia į tuntininką F. Enskaitį 
JA 9-0496.

Sekmadienį, birželio 23 d. 
Hamiltono „Širvintos“ tuntas 
išvyksta į tradicinę darbo me 
tų užbaigimo iškylą, kuri įvyks 
toje pačioje vietoje, kur ir per 
nai buvo. Po 9 vai. pamaldų 
skautės ir jaun. skautės renka 
si parapijos salėje, iš kur bus 
skirstomos į mašinas ir nuveža 
mos į vietą. Skautės pasiima 
vienam kartui pavalgyti ir pini 
gų vėsiems gėrimams nusipirk 
ti. Vakarienė bus parūpinta ne 
mokamai. 7 vai. p. p. po trum 
pos oficialios dalies bus laužas 
į kurį nuoširdžiai kviečiame tė 
vėlius. Iškyla baigiama 8 vai. 
30 min. Iki birželio 30 d. tė 
vai prašomi apsispręsti dėl sto 
vykių, kad per iškylą visos jau 
nesnės skautės ir skautai žino 
tų, ar jie važiuos į stovyklą ar 
ne, nes važiuojančioms bus iš 
dalintos ankietos, kurios tėvų 
užpildytos ir pasirašytos turi 
būti grąžinamos tuntininkei iki 
birželio 30 d.
„Širvintos“ tunto tuntininkė.

SMULKI KRONIKA
— Robertas ir Lėlė Koute 

mai, užklydus gandrui, apdo 
vanojo pirmąja dukrele.Hamil 
tono „Aukuras“ ir skautiškoji 
šeima linki jiems gražios atei 
ties. Robertas yra „Aukuro“ ii 
gametis aktorius, o Lėlė akty 
viai veikė „Širvintos“ tunte ir 
buvo visų labai mėgiama.

— Stovyklavietės įrengimui 
aukų vajus jau vykdomas, ga 
vus iš Toronto aukų lapus. Sk 
autai nuoširdžiai dėkoja Auš 
ros Vartų parap. klebonui pre 
latui dr. J. Tadarauskui, už gr 
ažų skelbimą per pamokslą ba 
žnyčioje. Kviečia visus geros 
valios tautiečius paremti: 
„Simbolinė auka“ 25 dol., bet 
priimama ir mažiausia auka 1 
dol.

— Silvija Martinkutė, kaip 
viena iš jaunosios kartos lietu 
vaičių, verta gražaus dėmesio. 
Kaip retai pasitaiko, iš dauge 
lio jinai aktyviai dalyvauja lie 
tuviškoje veikloje, neretai atsi 
žadėdama asmeniškų malonu 
mų. Dalyvauja, aktore „Auku 
ro” grupėje, yra „Aukuro” v- 
bos sekretore ir pareigingas A. 
Vartų par. choro sopranas.

— Nida beach, apie pusė 
mylios nuo Aselskio ūkio prie 
Errie ežero, artimiausioje atei 
tyje bus įrengta vyrų sportui 
paralelės ir turnikai. Savaitga 
liais bus duodama graži, dau 
gumoje lietuviška muzika.

— Sezono užbaigai Aušros 
Vartų par. choras daro sudėti 
nį pobūvį pp. Jonikų patalpo 
se. Choras Jonikams reiškia 
nuoširdžią padėką.

— Ruošiantis baisiojo birže

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Liepos mėn. 2 d. Los 

Angeles mieste prasidės svar 
bus turnyras, kuriame daly 
vaus aštuoni didmeisteriai. 
Tarp jų bus ir naujasis pašau 
lio čempionas Tigran Petros 
jan.

Šį turnyrą finansuoja žino 
mas Long Beach orkestro če 
listas Piatigorsky ir jo žmona, 
kuri įeina į pirmųjų dešimties 
JAV moterų šachmatininkių 
sąrašą.

— Liepos mėn. Jugoslavijo 
je prasidės pasaulinės studentų 
komandinės pirmenybės, kurio 
se žada dalyvauti JAV ir So 
vietų Rusija.

— Rugpjūčio mėn. 24 die 
ną Winnipege prasidės 55-os 
uždaros Kanados pirmenybės, 
kurios tęsis iki rugsėjo mėn. 2 
dienos.

Šių pirmenybių nugalėtojas 
kvalifikuos į 1964 metų inter 
zoninį turnyrą. Be to, pagal 
šio turnyro rezultatus bus per 
rinkta Kanados komanda, ku 
ri dalyvaus 1964 metų šachma 
tų olimpiadoje, įvykstančioje 
Palestinoje, Tel Aviv mieste.

Numatoma, kad dabartinis 
Kanados čempionas L. Joyner 
gins savo titulą. Svarbesni jo

SUDBURY, ONTARIO
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ

(KLF) įsteigus pradėta ver 
buoti nariai. Kapitalą sudarys 
narių įnašai - aukos, palikimai, 
paveldėjimai ir beprocentinės 
paskolos. Pagrindinis kapita 
las neliečiamas, o sumos suda 
rančios pagrindinio kapitalo 
pajamas ir realizuotą pelną 
naudojamos lietuvių švietimui, 
mokslui, kultūrai kelti bei ug 
dyti ir lietuvybei globoti. KLF 
narys turi po vieną balsą nuo 
kiekvieno KLF pagrindiniam 
kapitalui paaukoto $100.00.

Mūsų kolonijai Kanados Lie 
tuvių Fondo atstovu paskirtas 
ir visais reikalais rūpinasi Sta 
sys Tolvaišą, 196 Backer St., 
telef. 675-6045. Suinteresuoti 
lietuviai, dėl smulkesnių infor 
macijų kreipiasi per KLF atsto

LIETUVIAI
Atkelta iš

los įstatams parengti sudary 
ta komisija, į kurią įeina D. 
Kairaitis, J. Maksvytis, p-lė 
Vaičiurgytė ir Vytenis Šlioge 
ris.
— Kasmet ryšium su Austrą 
lijos žemės ūkio ir pramonės 
paroda Sydnėjuje rengiama ir 
dailės paroda. Šiemet šioje pa 
r odoj e iš lietuvių dalyvavo L. 
Urbonas, išstatęs vieną tapybi 
nį kūrinį. Žiūrovų nuomone, 
L. Urbono darbas laikomas 
parodoje vienu iš geriausių.

— Sydnėjaus liet. Plunks 
nos klubas aptarė dešimtme 
čio minėjimą.
• Adelaidės lietuvių b-nės sa 
vaitgalio mokyklos tėvų susi 
rinkime išrinkta nauja valdy 
ba: pirm. Z. Kučinskas, sekr. 
P. Bielskis, iždin. p. Fišerienė 
ir nariai pp. Straukienė ir Du 
chauskienė.

lio minėjimo programai, A. 
Vartų par. choras intensyviai 
ruošiasi . pasirodyti su latviais 
ir estais, kurie irgi pasirodys 
su savo geriausiom pajėgom. 
Gaila, kad mūsų choras, dėl 
kažkokių asmeniškumų netvar 
kingai repeticijas lanko. Ne 
gražu prieš torontiškius, pianis 
tę D. Skrinskaitę ir sol. Stri 
maitį, kurie iš toli atvykę, ran 
da mažai choristų. Pasitaisy 
kirn. V. P.
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JUOZAS AUDĖNAS 

Ekonomistas
Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y. 

konkurentai gali būti A. Ya 
nofsky ir mūsų meisteris P. 
Vaitonis, jei jie ras galimybių 
dalyvauti tame turnyre.

Problema Nr. 26

a bcdef gh
Matas per 3 ėjimus

vą tiesioginiai, aukščiau pami 
nėtu adresu.

iL. B-nės Valdyba.
• Kun. St. Kulbis, SJ„ iš Mon 
trealio lankėsi Sudburyje ir ta 
proga aplankė visus savo se 
nūs pažįstamus: pp. Venskevi 
čius, Gustus, Glizickus, Skrip 
kus, Kusinskius ir daugelį kt.

• V. M. Skripkus aplankė p. 
p. Rakščiai ir kt. giminės iš 
Fruhtland, Ont., ir jų namuo 
se buvo suruoštas puikus sve 
čių priėmimas, kuriame dar da 
lyvavo kun. Kulbis iš Montrea 
lio, kun. A. Sabas, G. V. Lum 
biai, J. Bataitis ir daug kitų. 
Ta pačia proga p. p. Rakščiai 
aplankė G. V. Lumbius ir jų 
gražią vasarvietę.

VEIKIA...
2-ro psl.
Argentina.

„REPUBLICA
DE LITUANIA“

Visai normaliai pradėjo sa 
vo mokslo metus T. T. Marijo 
nų Rosario pradžios mokykla. 
Nors naujo mokyklos pastato 
statyba eina visu tempu, negali 
ma tačiau buvo naujų salių-kla 
šių užbaigti iki mokslo metų 
pradžios. Mokykla veikia kle 
bonijos patalpose. Nors jau tu 
ri 4 klases su 150 mokinių, bet 
visai patogiai sutelpa. Mokyk 
la turi visus Švietimo Ministeri 
jos leidimus ir jai yra duotas 
160 Nr. su vardu „Republica 
de Lituania“. Mokyklai vado 
vauja direktorė Rosa Valavi 
čiūtė, Argentinoj gimusi lietu 
vaite, pirmutinė tos mokyklos 
mokytoja. Su ja dirba kitos ke 
turios mokytojos. Reikia pasi 
džiaugti, kad žmonės labai su 
entuzijazr.ru įvertina savo pa 
rapijos mc':_ klą ir užtai taip 
gausiai siunčia _avo vaikučius į 
jąją mokintis.

Apatiniai-koj in ės-T-marškin.

Š. m. birželio 1 d. lietuvių 
Winnipego parapija atšventė 
dešimtmečio minėjimą. 1953 
m. birželio 29 d. naujieji emi 
grantai, senųjų ateivių padeda 
mi ir energingo kunigo J. Ber 
tašiaus organizuojami, pradėjo 
statyti Winnipego lietuvių pa 
rapijai nuosavus maldos na 
mus - bažnyčią. Tad šiandie ir 
žodžiai ir darbai išsipildė viso 
je pilnumoje. Parapijos kleb. 
kun. J. Bertašius, išsiuntinėda 
mas pakvietimus dešimtmečio 
minėjimui, pažymėjo, kad bir 
želio 1 d. įvyksta 10-ties metų 
sukaktis, kai buvo pašventin 
tas dabartinei bažnyčiai skly 
pas ir prakasta žemė pama 
tams.

Jis pamini, kad šis darbas 
buvęs sunkus, didelis ir rizikin 
gas. Šiandie, jau po 10-ties me 
tų, galima pasidžiaugti savo 
darbu.

Šeštadienio vakare prie šv. 
Kazimiero bažnyčios gausūs 
parapijiečių būriai laukia 6-tos 
valandos. Šalia bažnyčios išsi 
rikiavusi kolona vaikų, pasiruo 
šę sutikti arkivyskupą, kuris 
jiems suteiks sutvirtinimo sak 
ramentą.

6 vai. prasideda pamaldos. 
Wpg„ arkivyskupas J. Flahiff 
atlaiko pamaldas ir pasako ati 
tinkamą žodį. Po to vyksta su 
tvirtinimo sakramentas. Apei 
gų metu arkivyskupui asistuoja 
monsig. Kl. Razminas ir kiti 
kunigai.

Apeigoms pasibaigus, proce 
sijos tvarka, visi žygiuoja į pa 
rapijos salę vakarienės ir iš 
klausyti meninės programos.

Eug. Kalasauskas, kaipo 
meninės programos vadovas, 
kviečia svečius prie garbės sta 
lo: KLB apyl. v-bos p-ką agr. 
J. Malinauską, slovakų bažny 
čios kleb. dr. J. Rekem, kan. 
C. H. Halpin, Immaculate 
Conception bažnyčios kleb. J. 
H. Fitzgerald, miesto savival 
dybės atstovą D. Mulligan su 
ponia, prel. K. Razminą — 
lietuvių valandėlės vedėją prie 
Vatikano Romoje, Wpg., arki 
vyskupą B. Flahiff, U. Jauniš 
kienę, bažnyčios statybos ko 
miteto p-ką M. Janušką ir kle 
boną kun. J. Bertašių.

Kalbą pasakė programos ve 
dejas E. Kalasauskas - Kalas.

Po to, buvo perskaityti raš 
tu gauti sveikinimai: Toronto 
arkiv. Pocock (buvusio Win 
nipege), vysk. V. Brizgio, inž.

BERISSO
MINDAUGIEČIAI

smarkiai dirba ir kruta, įreng 
darni gyvenamą butą bei san 
dėlį prie draugijos pastato. Pir 
mininko pareigas einąs p. Ra 
žanskas ir visa valdyba su di 
dėlių užsimojimu pradėjo šį 
darbą ir jau eina prie pabai 
gos. „Mindaugiečiai“ galės di 
džiuotis šiuo dideliu, remontu 
kuris per trumpą palyginti lai 
ką buvo atliktas.

ROSARIO
MOKYKLOS STATYBA

žengia pirmyn. Tėvai Marijo 
nai norėdami dar šiais metais 
paspėti įrengti naują Lietuvos 
Respublikos vardo pradžios 
mokyklą, visu spartumu varo 
statybos darbą. Pirmos klasės 
kambarys jau pasiekė stogą, o 
kiti kambariai jau įpusėję. 
Lietuvių statytojų dėka darbas 
eina sparčiai pirmyn.

Dr. Dainė Augustaitytė ruo 
šia lietuvių kalbos vadovėlį vo 
kiškai kalbantiesiems. 

dr. Kulpavičiaus (paruošusio 
bažnyčios projektą), pirmojo 
lietuvių kapeliono McGuire, 
S. S., kuris išrūpino lietuviams 
pamaldoms vietą, T. J. Gailiu 
šio, T. Barnabo Mikalausko ir 
Fort William KLB-nės apyl. 
v-bos vardu Dr. J. Jasevičiū 
tės.

Pagrojo akordeonu VI. Vir 
kutis, kuris šiais metais Mani 
tobos muzikos festivalyje išė 
jo laimėtoju ir pasirodė televi 
zijoje.

Tautinių šokių grupė pašo 
ko „Kalvelį” ir „Kubilą”, va 
dovaujant Krisčiūnienei.

Po programos buvo pristaty 
tos: J. Ramančauskienė, T. 
Timmermanienė, Aid. Balčiu 
nienė ir Bagdonienė.

Į stalus padavinėjo: D. De 
mereckaitė, sesutės Barkauskai 
tės ir Timmermanaitė. Va 
karienės metu arkivsyp. pasi 
džiaugė tokia gražia Winni 
pego lietuvių katalikų veikla 
ir atatinkamai lietuvius pagy 
rė.

Sutvirtinimo sakramentą su 
teikė 14-kai mergaičių ir 8-ms 
berniukams.

Rengimo vadovas E. Kala 
sauskas svečiams, programos 
dalyviams ir vakarienės rengė 
jams išreiškė padėką ir minėji 
mą užbaigė.

Birželio 2 d. svečias iš Ro 
mos prel. Kl. Razminas paša 
kė gražų pamokslą, o vaiku 
čiai priėmė pirmą komuniją.

K. Str.
— Birželio 2 d. kleb. kun. 

J: Bertašius išvyko į St. Nor 
bert vienuolyną rekolekci 
joms.

FLIN FLON, MAN.
MUZIKOS FESTIVALIS

Gegužės 13 d. iš Lynn La 
ke, Man. apylinkės 118 vaikų 
nuo 8 — 13-kos metų amžiaus 
buvo suruoštas muzikos festi 
valis. Vaikai buvo nuvežti į 
Flin Flon, Man. miestelį, kur 
parodė savo muzikinius gabu 
mus.

Jų tarpe buvo ir vienos lie 
tuviškos šeimos vaikai, t. y. Al 
gis Mikalauskas ir Dalia Miką 
lauskaitė. Algis jau 3-ti metai 
kaip mokosi skambinti pianu, 
o Dalia jau penkeri metai. Fes 
tivalyje Dalia ir Algis skambi 
no po du dalykus. Algis už pir 
mą gavo 80 taškų, už antrą 
77; Dalia gavo už pirmą 80 
taškų ir už antrą 76. K. Str.

Ruth Northcott, viena iš ne 
daugelio Kanados moterų as 
tronomių, buvo išrinkta antrą 
kartą Royal Astronomical 
Society of Canada preziden 
te, dirba Toronto universite 

te Astronomijos skyriuje.
Globe and Mail foto.

ATVIRUKAI — PROPA 
GANDOS PRIEMONĖ
Kai neseniai buvo smarkiai 

sukritikuotas grafikos darbų 
rinkinys, dabar Lietuvoje džia 
ugiamasi masiniai leidžiamais 
įvairiomis progomis gaminami 
atvirukais. Tokie atvirukai 
nežymių dailininkų. Dail. A. 
Gedminas nusiskundė, kad ne 
įsijungus įžymesniems grafi 
kams, kartais išleidžiami silp 
nesni atvirukai, trūksta daili 
ninku darbų reprodukcijų atvi 
rūkuose, o kai kurie tų atviru 
kų primeną Vakarų „kalėdi 
nių atvirukų banaliąsias tradi 
cijas“. Dabar jau aiškinama, 
kad atvirukas, būdamas masiš 
kiaušai grafikos sritimi, esąs la 
bai svarbi priemonė liaudies 
idėjiniam, suprask — kcmunis 
tiniam, auklėjimui. E.

entuzijazr.ru


8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1963. VI. 19. — Nr. 25(845)

MOWT1REAL
r-

NIAGAROS PUSIASALIS
RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 
MINĖJIMAS

ruošiamas trijų Pabaltijo tau 
tų, šiemet praėjo blankiai, ro 
dydamas visų trijų tautų ma 
žėjantį susidomėjimą ir didė 
j antį tos didžios mūsų tautos 
tragedijos nesidomėjimą.

Prie paminklo Dominijos 
aikštėje susirinko tiktai apie 
100 žmonių iš visų trijų tautų, 
o minėjimo pagerbti buvo at 
vykęs ir lenkų bendruomenės 
pirmininkas Dr. J. Jurchynski.

Prie paminklo trijų tautų 
mergaitės, tautiškai pasirėdžiu 
sios, lydimos trijų vyrų, pade 
jo prie paminklo vainiką su 
įrašu 1941 m. birželio 14—15 
aukoms ir tuo viskas prasidė 
jo ir pasibaigė.

Vakare Aušros Vartų bažny 
čioje vyko koncertas, kuriam 
įžanginę maldą sukalbėjo© A. 
V. Klebonas T. Pečkys, SJ.

D. Norak’ienė pagrojo var 
gonais. Estijos op. sol. A. Niit 
ovas, lydimas M. Rock vargo 
nais, pagiedojo Bizet Agnus 
Dei ir Valentino maldą iš op. 
„Faustas”. Latvių vyrų cho 
ras, vedamas D. Vitolio, a ca 
pella pagiedojo J. Vitolio ir 
A. Daržinio giesmių, skirtų 
Latvijai.

Sol. G. Čapkauskienė pagie 
dojo (su M. Rock vargo 
nais), Br. Budriūno, G. Gu 
dauskienės ir W.Mozarto kom 
pozicijų ir A. V. choras, veda 
mas A. Ambrozaičio, šešius, 
lietuviams jau žinomus sek 
madieniais girdimus AV baž 
nyčioje dalykus.

Iš šio koncerto verti pažy 
mėjimo: estų solistas Arno Ni 
itov, turįs stiprų baritoną ir 
meistriškai, kaip tinka solistui, 
mokąs ir dainuoti ir interpre 
tuoti. Latvių choras — puikus. 
Po paskutinio, mūsų girdėto 
koncerto, jis yra padaręs dide 
lę pažangą. Be kai kurių ma 
žų sunkumų aukštumose, cho 
ras dideliu susiderinimu, gra 
žia frazuote puikiai pagiedojo 
ypač didelio grožio J. Vitolio 
maldą.

A. V. choras, mūsų girdi 
mas kas sekmadienis, mums 
įprastas, bet, A. Ambrozaičio 
vedamas, labai gerai pagiedo 
jo. Malonu konstatuoti, kad 
choras skambėjo kompaktiš 
kai pilnai ir kad choro vedėjas 
Montrealio muzikinės veiklos 
metais yra padaręs didelę pa 
žangą ir žymiai patobulėjęs, o 
drauge ir choras, kuo galima 
tiktai pasidžiaugti.

Publikos ir čia buvo perma 
žai, o koncertas, jau kaip kon 
certas, buvo vertas dėmesio.

J. K.
PRIEŠVESTUVINĖ 

STAIGMENA,
kuri buvo surengta praėjusį 
sekmadienį Aušros Vartų pa 
rapijos salėje Aldonai Burbai 
tei, ištekančiai už Romualdo 
Otto, buvo gausi dalyvėmis.

Susirinkusios moterys links 
mai ir sklandžiai praleido lai 
ką, o busimoji nuotaka buvo 
gausiai apdovanota vertingais 
ir būtinai reikalingais virtuvei 
reikmenimis.

• Spaudos B-vės Nepriklauso 
ma Lietuva naujos valdybos 
posėdis šaukiamas šį ketvirta 
dienį, birž. 20 d., 8 vai. vaka 
ro NL redakcijoje.

Dr. J. S E MODAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį

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

2-4 ; 7-9 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

APIPLĖŠĖ 
LIETUVIŲ KLUBĄ

Dar neišaiškinti piktadariai 
naktį iš sekmadienio į pirma 
dienį užpuolo Vytauto did. 
vardo klubą, surišo sargą, iš 
plėšė barmanų seifą, pagrobė 
apie 4000 dol. ir padarė kitų 
nuostolių.

JAUNIMO KONCERTAS 
suruoštas op. sol. E. Kardelie 
nės Muzikos studijos, šeštadie 
nį buvo gausus ne tiktai kon 
certantų skaičium, bet ir atsi 
lankiusios publikos.

Atidarydama metinį kon 
certą, Studijos vedėja pasvei 
kino atvykusius į koncertą ir 
suminėjo kelias pavardes as 
menų, kurie, kaip ji mato, vi 
są laiką gyvai stebi muzikinio 
jaunimo koncertus ir 13 metų 
iš eilės nepraleido nė vieno 
koncerto.

Konstatavo, kad šiemet dai 
navimo solisčių nėra, bet atei 
ty jų tikisi. Nors solistų nėra, 
bet dainuoja visi mokiniai, pa 
tys sau akomponuodami. Kai 
kurie jų, nemokėdami kalbos, 
labai gražiai išmoko dainuoti 
lietuviškai. Pasisakė, dainas 
imanti iš turimų 5 tomų brolių 
Juškų liaudies dainų rinkinio, 
o jų harmonizavimą atliekti 
pati mokytoja.

Po to pristatė 12 naujų mo 
kinių, budindama kiekvieną ir 
aptarė jau žymiai pažengusius 
mokinius, viso 22 (3 negalė 
jo dalyvautiq.

Studijos vedėjai malonu bu 
vo pasveikinti buvusį savo mo 
kinį Raimundą Kličių, kuris 
šiemet pabaigė McGill Konser 
vatoriją. Po penkerių metų 
mokslo Studijoje, jis buvo pri 
imtas į Konservatorijos 9' kur 
są. Taipgi buvusi mokinė A. 
Žemelytė pabaigė Konservato 
riją Toronte.

Įžangos užbaigai mokytoja 
perskaitė b. kleb. T. J. Borevi 
Čiaus atsiųstą kursams sveikini 
mą ir jų mokiniams linkėjimą, 
kad koncertas pasisektų. Pa 
dėkojo dabartiniam Kleb. T. 
V. Pečkiui, SJ. už didelį kur 
sams palankumą ir pagalbą.

Po koncerto (apie jį bus 
skyrium) visi mokiniai buvo iš 
vesti į sceną, visi gavo dova 
nų, daugybė gėlių ir Studijos 
vedėjai mokinių tėvų vardu 
gražų, karštą įvertinimo ir pa 
dėkos žodį tarė A. Ališauskas 
ir, su Ponia Murauskiene, įtei 
kė puikių rožių.

Po to nusifotografuota.

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

ADV OK A TAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

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

LaSalle.. DO 6 1570

ADVOKATAS

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007

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

Birželio 23 d. nuo 12 vai. 
vidudienio ramovėnai ruošia 
šeimyninę gegužinę su sporti 
nėm varžybom, šokiais ir žai 
dimais, V. Beliūno ūkyje, R.

Gražys, I. Gražy BANKO „LITO“ REIKALAI

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS
Jėzaus širdies šventė bus 

penktadienį, birželio 2- d. Va 
karinės mišios 7.30 v.

Vaikučiams, priėmusiems 
pirmą komuniją, škaplierių už 
dėjimo apeigos bus atlieka 
mos sekmadienį,. birželio 23 
d., po 11 vai. mišių. Šia pro 
ga galės škaplierius priimti ir 
ankstyvesniais metais priėmę 
Pirmą Komuniją, ar ir suau 
gę žmonės.

10 dolerių vajui, galutinam 
atsiskaitymui su bažnyčios sta 
tybos kontraktorium, aukojo: 
M. ir J. Adomaičiai, K. Bar 
teška, B. Pilipavičienė, A. V. 
Gražiai, J.
tė, J. Leknickas, A. Marku 
nas, K. Rimkevičius, P. G. Ru 
dinskai, A. Rudytė, K. Smilge 
vičius, B. Staškevičius; po 30 
dol. Br. Niedvaras, I. Petraus 
kas.

J parapijos Joninių geguži 
nę planuojamas autobusas, ku 
ris išvažiuotų sekmadienį, bir 
želio 30 d. 9 vai. ryto nuo A. 
Gaurių krautuvės, LaSalle ir 
nuo A. V. bažnyčios 9.30 v. 
Kelionė vienam asmeniui ten 
ir atgal 2 dol. Norintieji pasi 
naudoti autobusu, registruoja 
si klebonijoje iki ateinančio 
sekmadienio, t. y. birželio 23 
d. 9 v. v. Jei nesusidarys pa 
kankamo žmonių skaičiaus, au 
tobuso nebus.

Užsisakiusieji Sutvirtinimo 
Sakramento iškilmių fotografi 
jas pas fotografą J. Skudrą, 
gali jas atsiimti ir atsilyginti 
klebonijoje.

Kelionę į Ste Anne de Beau 
prė organizuoja Šv. Onos Dr 
-ja rugpjūčio 4 d. Kaštuos $7. 
Registruotis pasi A. Ūsienę: 
484-3425, arba M. Žemaitie 
nę : PO 6-3342, M. Grinkienę : 
769-1598.

„Aukso Žąsies“ filmavimas 
pus pradėtas liepos pabaigoje 
A. V. parapijos salėje.

Pp. Efertų gėlėmis buvo pa 
puošti altoriai Devintinėse ir 
religiniame koncerte, įvykusia 
me birželio įvykiams lietuvo 
je paminėti.

PRANCŪZŲ KALBOS 
VASAROS KURSAI

prasideda birželio 17 d. šiose 
vietose: 1220 la Montagne, 
310 ėst, rue Roy ir 6839 Dro 
let. Pamokos pirmadieniais ir 
trečiadieniais 8 vai. vak. Ne 
mokamai bus duodamos 25 pa 
mokos. Norintieji registruojasi 
paminėtose vietose.

Aukos praėjusio sekmadie 
nio rinkliavose sudarė 278.50.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

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

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

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

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

R. 1 Welland, Ont.
Visus maloniai prašome at 

silankyti po Joninių šventės ty 
rame ore.

Ramovėnas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Joninių parapijos piknikas 

sekmadienį, birželio 23 d., 
Juozo Vekterio vasarvietėje, 
prie Mascouche. 11 vai. mi 
šios ten, o po to piknikas. Va 
žiuoti iš Montrealio 18 keliu 
per Pie IX tiltą, vykti iki mies 
telio, ten pasukti į kairę ir už 
%mylios baltas restoranas, 
kur taip pat sukti į kairę, ir už 
mylios p. Vekterio ūkis.

Rinkėjai jau prašomi grąžin 
ti pinigus bažnyčios aptvėrimo 
reikalui, šią savaitę.

Penktadienį Šv. Širdies Jė 
zaus šventė; mišios rytą 7.30 
ir 8 vai. vak.

„Lito“ Rosemounto skyriuje 
pirmas dvi liepos mėnesio sa 
vaites operacijų nebus, kadan 
gi Ved. padėj. P. Rudinskas 
išvyksta atostogų. Rosemoun 
to ir kiti rytinės Montrealio pu 
sės nariai, kaip ir praeitais me 
tais, prašomi skubesnius reika 
lūs atlikti Aušros Vartų para 
pijos> skyriuje, kuris tuo metu 
veiks normaliai paskelbtomis 
valandomis.

„Lito” balansas
šio mėnesio pradžiai buvo $ 
791,000, taigi lyginant su pra 
eitu mėn., padidėjo apie $40, 
000. Apyvarta gyva, paskolų 
pareikalavimas geras.

Naujais nariai
įstojo: Vytautas Jonas Lady 
ga, Antanas Šaltenis, Sonia 
Hramiak, Marija Pužauskas, 
Kanados Lietuvių Fondas, 
Vladas Juodis, Marija Juodis, 
Izabelė Ambrazas, Ona Bajo 
ras. Antanas Leonas Jokūbai 
ti§, Bernard Kmita, Petras Šu 
kys, Tomas Žitkus, Juozas 
Strimas, Leonas Markauskas, 
Tomas Žižys, Loreta Žižys, 
Liudvika Polichuskaitė ir Sta 
sė Naruševičius.

Kooperatinė draudimo 
bendrovė CUNA

jau pasiekė septynių bilijonų 
dolerių draudimo sumos ir ve 
jasi pačias stambiausias Ame 
rikos bendroves. Joje drau 
džiasi beveik visos JAV ir Ka 
nados kredito unijos, kurių 
šiuo metu yra per 25,000. Di 
dieji bankai yra rimtai susirū 
pinę sparčiu kredito unijų au 
girnų ir nori pravesti įstaty 
mą, kuriuo unijos būtų apdė 
tos mokesčiais. Kadangi kredi 
to unijos nesiekia pelno ir ku 
riamos savitarpinei narių pagal 
bai, tai mokesčių jos nemoka.

Naujas Quebec’o 
Kooperatyvų įstatymas 

jau priimtas ir greitai bus iš 
siuntinėtas visoms kredito uni 
joms. Pr. R.

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. Šulinskas.

TRAGINGŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Šiais metais minėjimas įvy 

ko Eatono auditorijoj. Kadan 
gi buvo paprasta diena, tai 
žmonių susirinko kiek mažiau, 
bet šiais metais dalyvavo dau 
giau lietuvių ir visas minėjimas 
praėjo lietuviams vadovau 
jant.

Po tėvo Placido Bariaus gra 
žios invokacijos, minėjimą ati 
darė Baltų Federacijos pirm. 
J. Simanavičius, kuris savo 
kalboje nurodęs sovietų okupa 
cijos brutališkumą ir jo pasek 
mes, prašė Kanados vyriausy 
bės pagelbos sujungimui per 
skirtų šeimų, likusių už geleži 
nės uždangos.

Pabaltiečių Moterų Tarybos 
vardu kalbėjo pirm. S. But 
kevičienė, o toliau minėjimą 
sveikino konsulai, estų —— J. 
Markus, lietuvių J. Žmuidzi 
nas, (latvių konsulas Bryson 
niekuomet nedalyvauja, jo 
vardu sveikinimą perdavė B- 
nės vicepirm.).

Po šių sveikinimų pagrindi 
nę kalbą pasakė Prekybos mi 
nisteris M. Sharp. Jis savo nuo 
širdžioje kalboje pabrėžė, kad 
Kanada yra daugiatautė vals 
tybė, įvairių kultūrų ir papro 
čių kraštas ir ji neturi tikslo 
asimiliuoti kitas tautybes — 
„Canada is not a melting pot” 
pabrėžė kalbėtojas, ir Kana 
dos vyriausybė darys viską, 
kas jos galioje, kad atskiros 
pabaltiečių šeimos būtų sujung 
tos ir kad Pabaltijo valstybės 
atgautų savo laisvę. Jis per 
skaitė ir min. pirm. L. Pearson 
sveikinimą, kurį atvežė iš O t 
tawos.

Dar kalbėjo didelis pabaltie 
čių draugas I. Yaremko ir kar 
tu perdavė ir Ontario min. pir 
mininkui Robarts sveikinimą. 
Toronto burmistrą, kuris yra 
išvykęs Anglijon, atstovavo ir 
kalbą pasakė lietuviams gerai 
žinomas aldermanas adv. Ben.

Dalyvavo dar svečiai parla
•'X^X^X^X^X^X ’̂X^X^X^X^X^X

NAUJA „TAURO“ 
VALDYYBA

Birželio 13 d. visuotiniame 
narių susirinkime išrinkta nau 
ja Montrealio liet, sporto klu 
bo „Tauras“ valdyba: D. Lu 
koševičius — pirm., S. Bar 
šauskas — sekr. ir A. Ketur 
ka — ižd. Krepšinio sekcijos 
vadovu pakviestas A. Piešina.

Linkime naujai valdybai sek 
mės sportiniame darbe.

^x^x^x^x-^x^x^x^x^x^x^x^:
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. K a p o č i u s.

4*X^X^X<^X^X^X^X^X*X^X^X^>

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 X 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451. &

mento atst. Haydash, Tomp 
son su ponia ir kiti. Jie buvo 
pristatyti publikai.

Po 10 mėn. pertraukos, ku 
riuo metu buvo apžiūrėta ten 
pat esanti Pabaltiečių dailinin 
kų paroda, vyko meninė da 
lis.

Latvių pianistė Vera Lenive 
bere paskambino prof. J. Vi 
tolio liaudies dainų variacijas, 
o estų solistė Erika Veskimets 
stipriu sopranu padainavo tris 
estų liaudies dainas.

Po to iškilmingai pasirodė 
visų lauktas lietuvių „Varpo“ 
choras. Tautinių rūbų spalvin 
gumas šviesų žaisme ir lietuviš 
kų dainų sąskambis vienodai 
žavėjo lietuvius, latvius ir es 
tus, kas galima buvo pastebėti 
iš greta sėdinčių kaimynų vei 
dų. Choras gražiai sudainavo 
tris dainas: J. Dambrausko — 
Maldą, B. Budriūno — Lietu 
vos Nemunas ir S. Šimkus — 
Lietuviais esame mes gimę.

Ant galo, buvo suneštos į 
sceną tautinės ir Kanados vė 
liavos su skautų garbės sargy 
ba, o tautiniais rūbais apsiren 
gusios mergaitės perskaitę sa 
vo kalba priesaikos tekstą po 
ko visa publika sugiedojo tauti 
nius himnus.

Kaip ir praeitais metais lie 
tuvius gražiai reprezentavo ta 
pati J. Dailidaitė, kurios gra 
ži išvaizda ir kalba imponavo.

Lietuvių himnas buvo sugie 
dotas padedant chorui ir nebu 
vo tokio išsiblaškymo kaip at 
sitiko praeitais metais. Šiame 
minėjime kiekvienas galėjo pa 
stebėti mūsų choro pasitarnavi 
mą ir vertę reprezentuojant lie 
tuvius.

Programą, kaip visuomet, 
sklandžia anglų kalba vedė p. 
Šernaitė - Meiklejohn.

P. Lelis.
VYYKSTANTIEJI Į A-KŲ 

STOVYKLĄ
pasiima: pagalvę, paklodes, 2 
ar 3 šiltas antklodes, baltinių, 
naktinius, šiltą megztuką, ke 
lėtą porų kojinių, maudymosi 
kostiumą, sportinius batus, ke 
lėtą rankšluosčių, muilo, dan 
tims valyti priemones, nedūž 
tarną lėkštę ir puoduką, šaukš 
tą, peilį, šakutę, kišeninę elekt 
ros lemputę, maldaknygę, ro 
žančių, rašymo priemones. Ku 
rie turi, tepasiima sporto ir žai 
dimų priemones, pav.: Ping- 
-pong raketes, beisbolo piršti 
nes, šaškes, šachmatus ir pan. 
Taip pat ir muzikos inrtsumen 
tus, kaip antai: akordeoną, 
smuiką ir šokių muzikos plokš 
telių. Patartina taip pat pasi 
imti tepalo prieš uodus.

Dar galima užsirašyti į sto 
vykią Prisikėlimo p-jos klebo 
nijoje asmeniškai ar telefonu 
LE 3-0621. Gyvenantieji ne 
Toronte prašomi rašyti: Tėv. 
Rafaelis, 32 Rushholme Park 
eres., Toronto 3, Ont.

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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