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Lietusiai atstato vienybę
Savaitinė apžvalga

Kinai Nikitai ir rusams kerta
JAV prezidentas Europoje
Bandoma pritraukt de Gaulle
Azijoje vyksta pagal Mao

Popiežiaus rinkimai, domi 
nę praėjusią savaitę ne tiktai 
visą katalikiškąjį pasaulį, bet 
ir visą žmoniją — sociališkai 
politiniais spėjimais, — birže 
lio 19 dieną išspręsti.

NAUJU POPIEŽIUM Iš 
RINKTAS MILANO KAR 

DINOLAS MONTINI, 
pasirinkęs sau vardą Povilo 
VI. Pažymėtina, kad spėjimai 
dėl kardinolo Montini pasitvir 
tino.

Povilas VI-is, kaip rašo žur 
nalistas Staneguy de Quinetin, 
65 metų amžiaus, gimęs maža 
me kaimely Concesio, Bresci 
jos? šiaurėje, Alpių papėdėje, 
žurnalisto - advokato šeimoje, 
turi 2 brolius, advokatą ir gy 
dytoją, tėvas prieš metus mi 
ręs. Gražus vyras, gana aukš 
tas, liesas, asketiško veido, ii 
goka nosim, mėlynom akim 
po tankiomis blakstienomis, 
malonus, bet rezervuotas, emo 
cionalus ir daro įspūdį labai 
ezevuoto i afinuoto.

Italijoje naujasis Popiežius 
būdamas Milano kardinolu, 
buvo žinomas kaip

„DARBININKŲ 
ARKIVYSKUPAS”.

„Osservatore Romano“, Va 
tikano oficiozo, redaktorius 
M. Manzini spauai paeiškė, 
kad naujasis Popiežius pasirin 
ko Povilo VI vardą kaip kata 
likų, protestantų ir stačiatikių 
vienybės simbolį, nes Povilas 
V, popiežiavęs XVII amžiuje, 
buvo teisių daktaras, sutvarkęs 
draugiškus santykius su carine 
Rusija.

Povilas VI tęs Jono XXIII 
darbus ir
ATGAIVINS BAŽNYČIOS 

SUVAŽIAVIMĄ.
Anot minėto žurnalisto de 

Quinetin, naujasis Popiežius 
labai socialus ir kairus sociališ 
kai, bet rie politiškai, 15 metų 
buvęs diplomatinėje tarnyboje 
ir 5 Popiežiaus. Pijaus XII 
sekretorium.

Vainikavimas Povilo VI 
įvyks sekmadienį, birželio 29 
d. priešingai nusistovėjusiai 
tradicijai ne bazilikoje, bet

ŠV. PETRO IR POVILO 
BAZILIKOS AIKŠTĖJE, 

kuri talpina iki 300,000 žmo 
nių, kad visi jie galėtų matyti 
ceremonijas, kurios per Ameri 
kos telestarą bus perduotos vi 
sam pasauliui.

262-jo Popiežiaus rinkimai, 
užsibaigę šeštu balsavimu, nu 
stelbė ir gana svarbų

CHRUŠČIOVO ATSAKY 
MĄ į KENNEDY KALBĄ 

specialiame pareiškime per ofi 
cialinę Rusijos telegramų agen 
turą TASS, kas reiškia, kad 
Chruščiovas Kennedy kalbą 
laiko svarbia, bet vis dėlto jis 
atmetė Kenedy taikos siūly 
mus ir įspėjo, kad ir derybose, 
kurios liepos mėnesio gale tu 
rėtų prasidėti Maskvoje, vilčių 
nėra susitrati.

nu 
bu

•jokie skirtumai. Kas

Chruščiovas dar toliau 
tolino viltis, negu Sovietai 
vo anksčiau jų davę.

KONTROLĖS RUSIJA 
NEĮSILIEIS,

nors anksčiau buvo sutikę leis 
ti per metus dvi. Tat kyla klau 
simas, argi ir po šito pareiški 
mo Vakarai dar bandys derė 
tis, kai kelių metų derybos nie 
ko nedavė?

Maskva ateinančias savaites 
kreips į save dėmesį, nes lie 
pos pradžioje ten

PRASIDĖS RUSŲ - KINŲ 
KOMUNISTŲ DERYBOS, j 

kurioms abi šalys atsidėjusios 
ruošiasi. Derybos neva ideolo 
giniais klausimais. Kažin ar tik 
tai ideologiniais? Kinai iš Rusi 
jos laukia teritorinių atitaisy 
mų, nes Rusija yra pagrobusi 
didelius Kinijos plotus. Apie 
tai kinai jau atvirai kalba.

Ideologiniai rusų kinų skir 
tumai faktinai visai nesvarbūs, 
nes jii 
kita faktiniai skirtumai.

Kova vyksta dėl to, kad 
NESUTARIAMA DĖL 

VADOVAVIMO:
Chruščiovas ir rusai nori va 

dovauti visam komunistiniam 
blokui.

Mao Tse-tung ir kinai nori 
būti visų komunistų vadais. 
Šis skirtumas yra nepalygina 
mai svarbesnis, negu kurie ki 
ti. Ir čia kažin, ar rusai galės 
susitarti su kinais. Greičiausia 
ne. Ypač, kad kinų komunistai 
aiškiai mato, jog rusas jiems 
ne draugas, o išnaudotojas.

Kinų komunistai ne vieni, ir 
tai yra svarbus faktas.
ŠIAURINĖ KORĖJA EINA 

SU KINAIS,
ne su rusais. Albanija taip pat, 
nes visi jie žino, kad rusas jų 
ne draugas, bet priešas, klastin 
gas, nenuoširdus ir pasiryžęs 
viską dominuoti.

Nenuostabu, kad kinai, ai 
banai ir šiaurkorejiečiai sutarti 
nai vienu laiku šiomis dieno 
mis

PUOLĖ CHRUŠČIOVO 
KOEGZISTENCIJĄ,

ją vertindami, kaip Sovietų 
davimą Vakarams. Jie reika 
lauja pakeisti koegzistenciją 
puolimu; Tito, kaip oportunis 
tą, pasmerkti; atsisakius koeg 
zistencijos, grąžinti Stalino po 
litiką. Derybose Maskvoje ki 
nai reikalauja lygių balso tei 
šių. Kova aiški. Ją seksime.

JAV prezidentas Kennedy 
Bonną pasiekė sekmadienio ry 
tą ir masių žmonių džiaugsmin 
gai sutiktas Koelne ir Bonno 
je.

KENNEDY UŽTIKRINO 
VOKIEČIUS,

kad JAV tvirtai laikysis savo 
pažadų, laikys ten savo kariuo 
menę ir užpuolimą laikys kaip 
JAV žemės užpuolimą.

iš

VISI SUTARĖ APSIJUNGTI VYRIAUSIAME LIETU 
VOS IŠLAISVINIMO KOMITETE

VOS IŠLAISVINIMO KO 
MITETE.

Apsijungimo deklaracijai pa 
rašyti ir darbų planui nustatyti 
sudaryta komisija: Pirminin 
kas Dr. J. Puzinas, nariąi: J. 
Audėnas, M. Brakas, St. Lu 
šys, Br. Nemickas ir Vyt. Vai 
tiekūnas.

Susirinkimas praėjo realistiš 
koje darbingoje nuotaikoje ir 
yra vilčių, kad vienybė sustip 
rėš ir mūsų kova už Lietuvos 
laisvę įgaus efektingas formas.

Nuoširdžiai sveikiname vie 
nybės atstatymą ir linkime 
niekad iš jos neišklysti!

New York. Birželio 24 d. 
„Nepriklausomos Lietuvos” re 
dakcįjai telefonu pranešė Vii 
ko narys Juozas Audėnas svar 
bią žinią:

Šeštadienį, birželio 22 die 
na New Yorke įvyko visų 
lietuviškųjų srovių bei partijų 
suvažiavimas, kuriame dalyva 
vo 19-kos grupių atstovai iš 
visos Amerikos ir 3 atstovai iš 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės valdybos.

VISOS POLITINĖS SRO 
VĖS SUTARĖ APSIJUNG 
TI VYRIAUSIAME LIETU

KAS NAUJA KANADOJE

atLiberalų vyriausybės finan 
! sų ministerio Warlter Gordon 

įneštasis federalinin parlamen 
tan 1963-64 metų biudžetas 
netikėtai pasirodė nevykęs, 
nes Gordon buvo laikomas au 
toritetingu ekonomikų ir finan 
sininku.

Opozicija pirmiausia iškėlė, 
kad liberalų biudžete nėra da 
lykų, kurie rinkiminėje kovoje 
buvo pažadėti.

Opozicija triukšmingai prisi 
kabino prie biudžeto sudary 
mo procedūros, nes Gordonas 
talkininkais buvo pasikvietęs 
biznio žmones, pašalinus asme 
nis, ne neužinteresuotus sava 
naudiškai.

Nors namų statytojams pa 
žadėjo po 500 
bos medžiagas 
čiais, kas ypač 
ją- 
įvedimas 30%

Didžiausią tiukšmą sukėlė 
duodant virš 50,000 dol. ver 
tės akcijas už Kanados ribų gy 
venantiems asmenims..

Nežiūrint, jog po eilės (biržų 
protestų tas nepopuliarus mo 
kestis ir buvo panaikintas vis 
tiek opozicija su pagrindu tvir 
tino jog Kanada prarado pasi 
tikėjimą užsienio rinkoje.

Šie dalykai, prie kurių ka 
bintis lengva, sukėlė tokią 
opoziciją, kad pirmiausia pra 
dėta kalbėti apie Gordono atsi 
statydinimą, o po to ir apie 
naujus rinkimus, nes liberalai 
neturėdami parlamento abso 
liūtinės daugumos, tikėjosi pa 
ramos iš suskilusių Quebec© 
kreditininkų, bet pradėta abe 
joti, ar ir kreditininkai palai 
kys Gordono biudžetą, gi at 
metus balsavimais biudžetą, 
kuris yra pagrindinis reikalas, 
liberalų vyriausybė negautų 
pasitikėjimo ir, noromis - neno 
romis, turėtų skelbti naujus fe 
deralinio parlamento rinki 
mus.. Taip dabar reikalas ir 
kabo.

FLQ TERORISTŲ BYLOJE 
ŽMOGŽUDYSTE APKAL

TINTI PENKI 
TERORISTAI

Je yra: Georges Schoeters 
v3 metų, terorstų vadas; Ga 
briel Hudon 20 metų; Yves 
Labonte 18 metų; Jacques Gi 
roux 19 metų, ir Raymond Vii 
leneuve 19 metų.

Prokuroras Duy Desjardins 
pareiškė, kad keturi asmens,

dol., bet staty 
apdėjo mokes 
iššaukė reakci 

mokesčiai par

NAUJASIS KANADOS BIUDŽETAS SUKĖLĖ DI 
DĖLĘ AUDRA 

teisėjo Trabanto pripažinti 
sakingais už naujokų ėmimo
komisijos sargo O’Neill nužu 
dymą, atsakomybėn nebus tra 
ūkiami.

FEDERALINIS UNIVER 
SITETŲ RĖMIMAS

Canada Council paskyrė sta 
tybos reikalams paramą 6,229, 
451 dol. aštuoniems universi 
tetams, kad padengtų 50% 
naujų statybų išlaidų. Daugiau 
šia — 2,790,348 dol. — pa 
skirta Lavalio universitetui 
Quebece.

KANADOS NEDARBO 
FONDAS

iš kurio bedarbiams išmoka 
mos nedarbo pašalpos, balan 
džio mėnesį turėjo 23 mil. dol. 
deficito. Generalinio guberna 
toriaus sutikimu, nedarbo fon 
das Kanados iždo buvo papil 
dytas 25 mil. dolerių.

1956 metais nedarbo fon 
das turėjo 927 milijonus dole 
rių, bet konservatorių valdy 
mo metu visiškai išsisėmė, kas 
liudija, kad konservatorių vai 
dymo metu buvo didelis ne 
darbas.

Nedarbo fondui prižiūrėti 
yra sudaryta karališka Gili ko 
misija, bet jos patarimai nebu 
vo paisomi. Pav., komisija siū 
lė Fondo naudai įnašus iš 
daug uždirbančiųjų, bet į tai 
nebuvo atsižvelgta.

KANADA PANAIKINO 
NEIMIGRACINES VIZAS

Į Kanadą atvykstantieji as 
mens iš vakarų Europos — Ir 
landijos, Belgijos, Islandijos, 
orvegijos, Švedijos, Olandi 
jos, V. Vokietijos, Suomijos, 
Danijos, Atlanto sąjungos vals 
tybių ir dabar tos pat teisės su 
teiktos Austrijos, Švedijos ir 
Liuksemburgo valstybių pilie 
čiams trims mėnesiams vizų ne 
reikalingi. Tai gi dabar fakti 
nai visos Vakarinės Europos 
žmonės laisvai gali atvykti į 
Kanadą be jokių vizų, kaip 
ir iš kaimyninės Amerikos.

DARBININKŲ UŽDAR 
BIAI KANADOJE

nuo 1945 metų iki 1963 metų 
iš 4,9 miliardų išaugo į 20.4 
miliardų dolerių, o darbininkų 
skaičius iš 3,411,000 išaugo į 
6,451,000.

ANTANAS VAUPŠAS
išrinktas Montrealio mokytojų 

direktorių pirmininku.

REZOLIUCIJOMS REMTI KOMITETO ŽYGIS

Lietuviai, latviai, estai ir ki 
ti amerikiečiai. Rezoliucijos 
remti komiteto nariai, lankėsi 
Vašingtone ir lankė senatorius 
ir atstovų rūmų narius, kuriuos 
prašė: .1) paramos ateities ko 
vaj už rezoliucijas; 2) senato 
rius ir kongresmanus, kad pa 
darytų spaudimą rezoliucijų 
reikalu Senato ir Atstovų Rū 
mų užsienio reikalų komisijų 
pirmininkam senatoriui Fulbri

Kanados Lietuvių Fondas
FONDAS AUGA

Patirta, kad kol kas du mon 
trealiečiai Kanados Lietuvių 
Fondan įnešė:
Dr. Jon-os Mališka......... $100
Inž. Viktoras Dargis . . $100

Jie yra pažadėję ir daugiau 
Fondan įnešti. Montrealio ban

KITOS ŽINIOS
— Kennedy kelionėje per 

Europą turi tikslo rimčiau pa 
veikti de Gaulle, kad jis dau 
giau jungtųsi į bendrą politi 
ką. •

— Chruščiovas pasveikino 
naują Popiežių.

— 32 Afrikos valstybės pa 
reikalavo JTO darbo konferen 
cijoje išmesti Pietų Afrikos 
uniją už tai, kad joje vyksta 
negrų diskriminacija.

— Laidotuvinėse Pipiežiaus 
Jono XXIII ceremonijose Ro 
moję dalyvavo rusų pravosla 
vų delegacija.

—> Berlyno sukilimo dešimt 
mečio sukaktuvių dieną įvyko 
demonstracijos, kuriose buvo 
reikalaujama nugriauti Berly 
no gėdos sieną.

— Berlyne antikomunistai 
prekybos ministerijoje susprog 
dino bombą.

— JAV Vyriausia teismas 
padarė sprendimą, kad maldų 
kalbėjimas mokyklose yra prie 
šingas JAV konstitucijai.

— DB karo min. Profumo 
afferos su mergina ir sovietų 
laivyno atstovu Ivanovu svars 
tymas parlamente susilaukė di 
dėlių diskusijų.

— DB konservatoriai susita 
rė su darbiečių opozicija ben 
dromis jėgomis tirti Profumo 
aferą, ar joje nebuvo išdavi 
mo.

— JAV prezidentas Kenne 
dy vizituos naują popiežių Po 
vilą VI.

— Laose padėtis labai rim 
ta, nes Laosą puola savi komu 
nistai, šiaurinis Vietnamas ir 
kinai.

DR. JONAS MALIŠKJ 
pakviestas profesorium 
Montrealio universitetą.

ght ir kongresmanui Morgan, 
kurių rankose yra visos rezo 
liucijos; 3) gauti iš senatorių 
ir kongresmanų patarimų atei 
ties veiklai.

Delegacija aplankė per 80 
senatorių ir kongresmanų.

Grupė delegacijos narių bu 
vo priimta Atstovų rūmų pir 
mininko J. W. McCormack ku 
ris pažadėjo rūpintis rezoliuci 
jų priėmimo reikalu.

ke ,,Litas“ yra einamoji Ka 
nados Lietuvių Fondo sąskai 
ta, kurion galima įnešti ir di 
desnes ir mažesnes sumas. Kie 
vienas įnašas yra vertingas, 
yra prašomas ir su dėkingumu 
priimamas.

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

atostogaus savaitę nuo rugpjū 
čio 25 iki 31 dienos ir tą savai 
tę neišeis.

— Ontario provincijoje įsta 
tymu nustatytas mažiausia at 
lyginimas už darbą ir tai yra 
privaloma visiems darbda 
viams.

— Quebeco provincijos vy 
riausybė su J. Lesage priešą 
kyje iškilmingai priėmė specia 
lią Ontario provincijos delega 
čiją su Roberts priešakyje ir 
viešnagino tris dienas.

— Amerikos Balsas birželio 
22 pranešė, kad Rusija sustab 
džiusi trukdyti jo klausymą.

— Kennedy trečiadienį skr 
enda į Berlyną, kur apžiūrės 
gėdos sieną.

— JAV žemės ūkio min. su 
palydovais vyksta mėnesio lai 
kui į Rusiją ir jos satelitus.

— JAV specialiu laivu nusi 
leis į vandenyno gelmes jieš 
koti paskendusio atominio lai 
vo su jūrininkais.

— Pasipriešindamas opozici 
jai už kraštutinius užsipuoli 
mus, ilgametis Izraelio min. 
pirm, ir valstybės kūrėjas 
Ben Gurion pasitraukė iš parei 
gų ir atsisakė parlamento na 
rystės.

— Rusų raketos su vyrų By 
kovsky ir moterim Tereškova 
skridę aplink žemę, erdvėse, 
kaip buvo projektuota, nesusi 
tiko, bet nusileido laimingai.

— Brazilijos prezidentas pa 
keitė kabinetą.
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

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

BOKIME SVEIKI

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

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

Susitvarkykime
BENDRUOMENIŠKAI DAR GERIAU, TOBULIAU
Kanados Lietuvių Bendruo 

menė laikoma viena iš geriau 
šiai susitvarkiusių Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenių. Gal ta 
me ir yra daug tiesos, jei ją ly 
ginsime su silpniau susitvarkiu 
siomis.

Tačiau, jeigu bendrai, kaip 
sakoma, tobulumui nėra ribų, 
tai vis dėlto ligi tobulumo ir 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nei dar toli. Jei išoriškai Ka 
nados Lietuvių Bendruomenė 
atrodo tvarkoje, tai tiktai to 
dėl, kad mes tuo lyg ir pasi 
tenkiname ir trūkumų nekelia 
me viešumon. Bet taip gi yra 
tiesa: kas sustingsta savo atsie 
kimuose, tas ne tiktai neina pir 
myn, bet faktinai eina į regre 
są, nes gi gyvenimas nestovi 
vietoje.

Šia prasme, kaip yra patir 
ta, ateinančiame Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybos suvažiavime norima 
pajudinti vieną svarbų bend 
ruomenišką reikalą, kuriuo 'bū 
tų bandoma eiti pirmyn. O kol 
tas įvyks, dabar aptarkime tū 
lūs mūsų bendruomeniškus trū 
kumus ir pagalvokime, kas rei 
ktų daryti, kad dar geriau ga 
lėtume bendruomeniškai susi 
tvarkyti.

Lietuvių Bendruomenės ide 
alas — pritraukti prie bendruo 
menės visus be išimčių lietu 
vius. Ar šioje srityje mūsų vis 
kas jau padaryta ir nieko dau 
giau nedarytina? Tikrai — ne 
O tuo tarpu tai yra pirmasis ir 
pagrindinis uždavinys neatlik 
tas, tai gal yra kokių priežas 
čių? Priežasčių buvo gana 
daug. Jų žymiai sumažėjo, bet 
visos dar nėra išnykusios, ir 
jas reikia kaip nors pašalinti.

Einant prie vienybės ir mak 
simališko visų lietuvių apjungi 
mo, reikia turėti tvirtus princi 
pus, kurie mus visus jungtų. 
Tie principai yra: lietuvybė, 
demokratija ir tolerancija. 
Tuo tarpu mūsuose vis dar pa 
sitaiko lenktyniavimo, pagrįs 
to ne darbu, ne pozityviais at 
siekimais, bet tai sroviškumu, 
tai ambicija, tai nepagrįstu au 
toritetingumu ir pan. Šiuos 
šiurkštumus nugalėsime, jeigu 
laikysimės lietuvybės, demo 
kratijos ir tolerancijos kaip 
mūsų bendruomenės pagrindo.

Susitrarkymo srityje mums 
taip pat dar daug ko trūksta.

Spaudos
KAIP TIKSLIAU PAVAD INTI BAISIOJO 

BIRŽELIO IŠVEŽIMUS 
ir 

rusų žiaurumus?
Šį klausimą iškėlė K. Bieli 

nis, o Vasario 16 akto signata 
ras Prof. Inž. Steponas Kairys 
„Keleivyje“ bando į tą klausi 
mą atsakyti.

Prof, St. Kairys rašo:
„Kipras Bielinis, pirmas ga 

vęs susipažinti su H. Tautvai 
šienės duomenimis apie mūsų 
tremtinių būklę arktikoje (Le 
nos upės žiotyse), įsigilinęs pa 
žinti bolševikinio teroro esmę, 
jo vykdymo būdus, iškėlęs en 
kavedistų teroro metodus, yra 
manęs paklausęs, kaip derėtų 
pavadinti tas būtybes, kurios 
sumanė ir įvykdė Birželio 14- 
ją?

Jis teigė, kad mūsų jiems

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

Visų pirma mums trksta pa 
reigingumo ir drausmingumo. 
Štai ryškus pavyzdys: KLB 
Kultūros Fondas, rūpindama 
sis bendruomenės kultūrinės 
veiklos koardinavimu, aplink 
raščiu paprašė kiekvieną KLB 
Apylinkę paskirti Kultūros 
Fondo įgaliotinį, su kuriuo jis 
galėtų tiesiogiai palaikyti ry 
Šiuši. Jau bus praėję daugiau 
kaip pusė metų, ir tiktai pen 
kios apylinkės atsiliepė ir pa 
skyrė įgaliotinius. Tai yra žiau 
rus nebendruomeniškumo ir 
nedrausmingumo faktas. O 
juk ištikrųjų be pareigingumo 
bei drausmingumo negali būti 
bent kiek įmanoma bendruo 
meniška veikla.

Ir faktai: Pasibaigė mokslo 
metai ir Kultūros Fondui labai 
svarbu žinoti, kokios kur lie 
tuviškos mokyklos veikė, kiek 
mokinių jas lankė, kiek jų tas 
mokyklas pabaigė, kiek p’isrėjo 
į sekančius skyrius bei klases;- 
kiek lietuvių baigė aukštuosius 
mokslus, specialines mokyklas 
ir tt. Kas gi Kultūros Fondui 
suteiks tas žinias? O juk bend 
ruomenė tada galės gerai veik 
ti, kai ji žinos, kas ji yra, ką 
turi, kuo disponuoja. Tai tik 
tai vienas pavyzdys iš kultūri 
nės srities.

Jeigu paliestume bendruo 
menės visuomeninę sritį, tai 
rastume nemažesnių trūkumų 
bei spragų. Pavyzdžiui: Ar 
mes tokie jau skurdžiai, nepa 
jėgūs ir neišmaną, kad negali 
me Bendruomenės vadinamo 
solidarumo mokesčio apsimo 
keti? Žinoma, net juokinga to 
kį klausimą statyti. Tuo tarpu 
iš beveik 28 tūkstančių lietu 
vių, kuriuos parodė paskutinė 
Kanadoj valstybinė statistika, 
kiek gi mūsų susimoka tą ubą 
gišką Bendruomenei solidaru 
mo duoklę? Ar gi ši sritis tvar 
koje?

Pajudinę šiuos reikalus, tuo 
jau randame spragų, trūkumų, 
netobulumo. O juk visa tai su 
tvarkyti mes esame visiškai pa 
jėgūs.

Todėl visi pagalvokime tais 
klausimais, visi pajieškokime 
geriausių būdų ir priemonių 
juos sutvarkyti. Šiems klausi 
mams NL red. vietos liakrašty 
je nesigailės.

J. Kardelis.

apžvalga

vartojami pavadinimai — bu 
deliai, žvėrys, išgamos ir kt.— 
yra per blankūs, kad bent arti 
mai tas būūtybes apibūdintų.

Supratau, kad K. Bielinis 
sako teisybę, ir susimąsčiau. 
Prisiminiau, kad rytų legendo 
se kalbama apie kažkokią ,,ja 
džudžių - madžudžių“ pader 
mę, pasižymėjusią neįsivaiz 
duojamu žiaurumu, bene Alek 
Sandro Makedoniečio visgi nu 
galėtą ir sugrūstą į pragarą. 
Tai pagalvojau: bene bolševi 
kinio teroro agentai bus tie iš 
pragaro išsiveržę „juodžudžiai 
-madžudžiai“.

Vis dėlto ir Porf. Kairio mi 
nimas rytų legendų panaudo

SĄNARIŲ UŽDEGIMAS 
Infekcinis nespecifinis

Poliartritas (graikiškai poly 
—daug, arthron —sąnarys) 
yra daugelio sąnarių uždegi 
mas, kuris paprastai pasireiš 
kia sergant reumatu, dizenteri 
ja, brucelioze, esant medžiagų 
apykaitos sutrikimams, vidinės 
sekracijos liaukų susirgimams, 
įvairioms intoksikacijoms ir 
pan. Tais atvejais, kai sąnarių 
uždegimą sukelia mikrobai, jis 
vadinamas infekciniu. Šiai su 
sirgimų grupei priskiriamas ir 
infekcinis nespecifinis poliartri 
tas (sutrumpint. infektartritas) 
arba, kitaip vadinamas, reuma 
toidinis poliartritas. NorSi iki 
šiol reumatoidinio poliartrito 
priežąstis nėra nustatyta, nėra 
žinomas konkretus susirgimo 
sukėlėjas —mikrobas, tačiau 
infekcinis šio susirgimo pobū 
dis yra neabejotinas. Sergant 
infektartitu pasireiškia apskri 
tai infekciniams susirgimams 
būdingi požymiai: ligonis karš 
čiuoja, silpnai jaučiasi, pagau 
sėja baltų kūnelių, greičiau nu 
sėda raudonieji kraujo kūne 
liai (eritrocitai), pakinta krau 
jo baltymų frakcijos. Susirgi 
mui vystytis nemažą reikšmętu 
ri lėtinės infekcijos židiniai— 
nesveiki dantys,lėtinis migdo 
lų uždegimas, priedinių kauko 
lės ertmių, ausų, tulžies pūslės 
plaučių, lytinių ir kitų organų 
uždegimai. Bakterijų toksinai 
(nuodai), veikdami iš lėtinės 
infekcijos židinių, perilgesnį 
laiką organizmą įjautrina ir pa 
keičia jo stovį. Organizmas 
ima patologiškai reaguoti į to 
kius veiksnius, kuriuos sveikas 
organizmas paprastai priima 
be patologinių reakcijų.

Neretai ligonis susirgimo 
pradžią, taip pat ir susirgimo 
paūmėjimą kaip tik ir sieja su 
peršalimais, peršilimais, fiziniu 
bei protiniu pervargimu, galu 
nių traumomis, sezoniniais ka 
tarais, anginomis, gripu ar lėti 
nės infekcijos židinio paūmėji 
mais. Kartais susirgimą išpro 
vakuojančių veiksnių nepavyk 
sta išaiškinti. Tokiais atvejais 
susirgimas dažniausiai praside 
da nepastebimai.

Infektartritas yra bendras 
organizmo susirgimas, tačiau 
pradinėse susirgimo stadijose 
pirmiausia pakenkiami sąna 
riai ir tik vėliau, priklausomai 
nuo susirgimo formos ir eigos, 
daugiau ar mažiau gali išryškė 
ti ir vidaus organų (širdies, in 
kstų, plaučių, nervų sistemos) 
patologiniai pakenkimai.

Šia liga dažniau serga Va 
karų šalių ir Skandinavijos 
kraštų gyventojai. Tarybų S- 
goje ir Rytų šalysie šis susirgi 
mas retesnis. Dažniausiai ser 
ga darbingiausio — 20—50 
m. — amžiaus žmonės. Mote 
rys serga 2—3 kartus dažniau, 
negu vyrai. ,

Infektartrito atveju dažniau 
šiai nukenčia simetriškai smul 
kūs riešo bei pėdos sąnariai, o 
vėliau kelio bei kiti sąnariai. 
Patoliginis procesas gali vysty 
tis taip pat ir stuburo bei žan 
dikaulių sąnariuose. Sąnariai 
patinsta, jų ertmėse renkasi 
skystis (eksudatas), pabrinks 
ta aplinkiniai sąnario minkštie 
ji audiniai, vystosi uždegimas, 
pakyla temperatūra. Ligonis 
junta įvairaus intensyvumo są 
narių, o kai kada ir raumenų 
skausmus. Skausmai sustiprėja 
judant, veikiant šalčiui, kei 
čiantis metereologinėms sąly 
goms ir pan. Po ilgesnio poil 
šio, ypač rytais, jaučiamas 
šiam susirgimui būdingas galu 
nių sustingimas.

Toliau procesui vystantis, 
sąnarių ertmėje esantis skystis 
tirštėja, standėja ir perauga 
jungiamuoju audiniu. Suardo 
ma sąnarinė kremzlė. Taip pat 
pakenkiama sąnario kapsulė, 
aplinkiniai sąnario audiniai, ar 
ti sąnario esančios sausgyslės. 
Išryškėja kaulinės išaugos. 
Proceso paliesti sąnariai defor 
muojasi. Judinant galūnes, są 
nariuose jaučiamas traškėji 
mas. Esant sąnarių ir raumenų 
sausgyslių pakenkimams, galu 
nių nebeįmanoma pilnai išties 
ti. Ligonis nebegali atlikti 

tas terminas tur būt nepakan 
karnas. Gal kas sugalvos arti 
mesnį realybei ir taikliau budi 
nantį sovietinius žiaurumus?

poliartritas
įprastinio darbo, negali paeiti, 
todėl vystosi raumenų atrofi 
ja, raumenų jėga mažėja.

Sergantieji infektartritu daž 
niausiai jaučia bendrą silpnu 
mą, galvos svaigimus, esti jaut 
rūs, greit susijaudina, būna 
blogos nuotaikos, skundžiasi 
nemiga, blogu apetitu, delnų, 
padų prakaitavimu, dažnais 
temperatūros pakilimais. Žy 
miai sumažėja hemoglobino 
kiekis, vystosi mažakraujystė, 
todėl ligonio išvaizda tampa 
blyški. Vėlesnėse susirgimo sta 
dijose sutrinka ligonio mityba, 
ligonis suliesėja, tampa ma 
žiau atsparus kitiems susirgi 
mams, ypač infekciniams.

Yra įvairios infektartrito for 
mos. Vienais atvejais susirgi 
mas ūmai ir greitai progresuo 
ja, kitais atvejais prasidėjęs 
ūmai, lėtai progresuoja. Daž 
niausiai infektartritas praside 
da ir vystosi lėtai per daugelį 
metų, be žymesnių paūmėji 
mų.

Infektartritas nėra užkrečia 
mas susirgimas, tačiau jis daž 
nai pasitaiko ligonio artimųjų 
tarpe, kurie gyvena panašiose, 
kaip ir ligonis sąlygose.

Infektartritas, nors ligonio 
gyvybei ir nėra grėsmingas, ta 
čiau yra rimtas susirgimas, 
nes mažina ligonio jėgas, dar 
bingumą, vėlesnėse stadijose 
kai kada ligonį net suluošina, 
todėl jį reikia laiku ir atkakliai 
gydyti.

Priklausomai nuo susirgi 
mo stadijos, jo eigos ir orga 
nizmo individualaus reaktyvu 
mo, sergantiesiems infektartri 
tu taikomos įvairios gydymo 
priemonės. Gydymo rezultatai 
efektingiausi tais atvejais, kai 
ligonis kreipiasi į gydytoją pa 
čioje pradinėje susirgimo stadi 
joje, kol nėra išsivystę sąna 
riuose negrįžtami patologiniai 
procesai. Esant žymiems sąna 
rių ir raumenų pakenkimams, 
gydymas yra labai sunkus ir 
nėra įmanoma gauti gydomo 
jo efekto.

Ligoniai ūmioje stadijoje ir 
po jos paprastai gydomi ligo 
ninėse. Esant aukštai tempera 
turai, dideliems sąnarių skaus 
mams bei ryškiam jų patini 
mui, ligonis privalo patogiai 
gulėti lovoje, bet taip pat daž 
nai keisti kūno ir pakenktų są 
narių padėtį, atlikti lovoje ry 
tinę gimnastiką. Kad nesutrik 
tų galūnių funkcija, po ligos 
paūmėjimo ligoniui taikomas 
masažas ir gydomoji gimnasti 
ka, leidžiama atlikti aktyvius 
judesius bei pradėti vaikščioti. 
Ligonis turi gauti pilnavertį vi 
taminingą maistą. Ligoniui ski 
riami apetitą ir virškinimą ge 
rinantieji vaistai.

Išaiškinti lėtinės infekcijos 
židiniai turi būti pašalinti, tai 
kant vaistus (antibiotikus, sulf 
anilamidus),fizioterapines prie 
mones, arba chirurginiu būdu. 
Pašalinus židininę infekciją, 
gana dažnai stebimas susirgi 
mo eigos pagerėjimas.

Kitos gydymo priemonės, 
kurios naudojamos komplek 
siškai su minėtomis priemonė 
mis, yra nukreiptos paveikti 
pakitusį bendrą organizmo re 
aktyvumą. Tuo tikslu taiko 
mas švitinimas ultravioletiniais 
spinduliais (kvarcu) ir skiria 
mi įvairūs desensibilizuojantie 
ji vaistiniai preparatai — har 
meniniai, aukso, salicilinės rū 
kšties, pirazolono grupės ir kai 
kurie kiti sintetiniai preparatai 
(chlorochinas, rezochinas ir 
tt.). Daugumas šių preparatų 
mažina karštį ir ramina uždegi 
minį procesą.

Ūmiam uždegimui aprimus, 
yra taikomos parafino, ozoke 
rito arba purvo aplikacijos, 
sieros vandenilio arba radono 
vonios. Nesant minėtųjų prie 
monių, galima panaudoti pa 
šildytą smėlį. Be to, ligoniams 
taikomos ir fizioterapinės prie 
monės.

Jau ankstyvose susirgimo 
stadijose galima pasinaudoti 
kurortiniu gydymu, kuris būna 
gana efektingas. Rekomenduo 
jami Likėnų, Druskininkų, Bir 
stono, Kemerio, Piarnu, Cchal 
tūbos, Piatigorsko ir kiti ku 
rortai.

Kokias gydymo priemones 
taikyti, sprendžia tiktai gydyto 
jas, nes kiekvienas ligonis gy

K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI

PASAULIO LIJET*. kĘNDRUOMENĖS SEIMO 
^JĮI^mnacija No. 2.

1. PASKAITOS IR PASKAITININKAI
Penktadienį, rugpju 

čio 30 d.
Organizacinė PLB padėtis 

ir siūlomi pakeitimai, — skai 
to JAV LB Tarybos pirminin 
kas St. Barzdukas.

Lėšų telkimas visokeriopai 
lietuviškai PLB veiklai finan 
suoti, — skaito JAV LB Pirmi 
ninkas J. Jasaitis.

Šeštadienį, rugpjūčio 
31 d., jau galutinai nustatytos 
trys paskaitos:

Peticija Jungtinėms Tau 
toms, — skaito KLB Krašto

2. MUZIKINĖS PROGRAMOS PAKEITIMAI
Nuo anksčiau skelbtojo sim 

foninio koncerto sekmadienį 
atsisakoma. Tokį sprendimą 
teko padaryti atsižvelgiant į lė 
šas. Vien pilno sąmato simfo 
niniam orkestrui reiktų sumo 
keti $3,000. Vietoje numatyto 
jo simfoninio koncerto, muziki 
nę programą toje pačioje re 
prezentacinėje salėje atliks šie 
menininkai bei meniniai viene 
tai:

Pirmąją programos dalį at 
liks smuikininkas Iz. Vasiliū 
nas, akomponuojant Vyt. Va 
siliūnui (sūnui). Bus išpildyti 
Gruodžio ir Sasnausko kuri 
niai.

Antrąją programos dalį at 
liks solistai: S. Baras, Stempu 
žienė, V. Verikaitis ir L. Šuky 
tė. Trečioje dalyje Jungtinis 
Toronto „Varpo“ ir Hamilto 
no Aušros Vartų parapijos 
choras, dalyvaujant aukščiau 
minėtiems solistams, atliks Šim

KANADOS IR JAV KAIKURIŲ SLA KUOPŲ SUBUVI 
MAS NIAGAROJE

Niagaroje birželio 8 d. susi 
tiko trys Kanados ir kelių J. 
A. V. SLA kuopų nariai bičių 
liškam pasišnekėjimui ir SLA 
veiklos pagyvinimo tikslui.

Šin subuviman atsilankė S. 
L. A. prezidentas Povilas Dar 

domas griežtai individualiai ir 
kompleksiiškai.

Nuolatinis organizmo grudi 
nimas, sportas, normalios dar 
bo ir gyvenimo sąlygos, gry 
nas oras, pilnavertis maitinima 
sis, pakankamas poilsis — tai 
priemonės, kurios padeda iš 
vengti bet kurių susirgimų, jų 
tarpe ir infektartrito. Reikia 
saugotis persišaldymų, profi 
laktiškai tikrintis, ar nėra or 
ganizme infekcijos židinių, o 
juos užtikus, neatidėliojant 
šalinti.

Gyd. V. Kymantas.

JUOKDARIAI
MANDRAPYPKIO PAKLAUSIMAS DR. MARGERIU1 

IR PROF. MATULIUI
Mes, „tautos atplaišos”, jau 

seniai, gerai žinome, kad 
sovietiniai pasigyrimai, gu 
driai maskuotai leidžiami per 
spaudą, dažniausia ir lieka tik 
tai pasigyrimais. Dėl to mes 
dažnai pasijuokiame: projek 
tuojate, bet ar kas iš to išeis? 
Mes žinome, kad jūs, Lietuvo 
je gyveną lietuviai, norite 
daug ką gera padaryti, bet jūs 
gi bevaliai ir absoliutiškai pri 
klausote nuo „vyresniojo bro 
lio)“ — okupanto —- valios. 
Tokiu atveju, kai mes suabejo 
jame, kartais ir apsirinkame. 
Bet taip žiauriai mes dar nie 
kad neapsirikome, kaip jūs su 
sovietine enciklopedija, apie 
kurią yra jūsų viešas pareiški 
mas dr. Margelio išleistoje 
knygoje „150 dienų Tarybų 
Lietuvoje“. Ten, 281-3 pusią 
py jūs rašote:

„Parengiamieji darbai Lietu 
viškąjai tarybinei enciklopedi 
jai leisti buvo pradėti 1958 m. 
Per tą laiką buvo sukomplek 
tuotas Enciklopedijos redakci 
jos kolektyvas, nustatyti Enci 
klopedijos struktūros ir me 
džiagos išdėstymo principai... 
sudarytas ne tik pirmojo to 
mo, bet ir generalinis visų dvi 
dešimties tomų vardynas, ku 
ris apima 70,000 terminų bei 
objektų. . . daugiau kaip 800 
įvairių sričių specialistai. . . 
Švietimo ministerija visoje res 

Valdybos narys J. Kardelis.
PLB vaidmuo Lietuvos 

laisvinimo darbe, — skaito P. 
L. B. vicepirmininkas J. Matu 
lionis.

Jaunoji karta ir lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje, — skaito 
JAV LB Valdybos narys inž. 
V. Adamkavičius.

Sekmadienį, rugsėjo 
1 d., pagrindinę paskaitą O’K 
eefe salėje skaito prof. S. Su 
žiedelis tema Lietuvių tautos Ii 
kimas laiko ir istorijos perspėk 
tyvoje.

kaus kantatą Atsisveikinimas 
su Tėvyne.

Pianisto A. Kuprevičiaus 
koncertas, kaip jau buvo skel 
bta, įvyks literatūros vakaro 
metu, penktadienį, rugpjūčio 
30 d.

3. Spaudos parodą, kuri vei 
ks seimo metu, organizuoja To 
ronto Liet. Namų bibliotekos 
ir archyvo vedėjas Aug. Kuo 
las.

4. Seimo proga įsteigiama 
Pasaulio Liet. Bendruomenės 
pereinamoji sporto taurė. Šios 
taurės taisykles ruošia FASK- 
as.

5. Didžiojo pobūvio, kuris 
įvyks šeštadienį vakare, komi 
siija naujai persitvarkė ir da 
bar yra tokios sudėties — F. 
Senkus, JR. Simanavičius, J. 
Jankaitis, Bačėnas ir A. Kuo 
las.

PLB SEIMO Informacinė 
Komisija.

gis, kuris ilgesnėje kalboje be 
ko kita pasakė:

„Vertinu rengėjų gražias pa 
stangas, kad jie šią šventę riša 
su mūsų organizacijos dabar 
vykstančiu „Naujosios Auš 
ros” vajumi. Naudodamasis 
šia proga, bent trumpai noriu 
paminėti, dėlko šis vajus buvo 
pavadintas „Naująja Aušra“. 
SLA kūrė žmonės, kurie buvo 
pavadinti aušrininkais, atseit, 
lietuvių tautinio atgimimo laik 
raščio „Aušra“ pasekėjai. Jų 
apsčiai buvo Amerikoje, o tar 
pe jų net vienas „Aušros“ re 
daktorius, dr. Jonas Šliupas, 
dalyvavęs Susivienijimo steigi 
me.’Jie visi gyveno „Aušros” 
skelbtomis mintimis ir idėjo 
mis.

Kaip žinome, „Aušra“ iškel 
dama Lietuvos garbingą pra 

Nukelta į 7 pusi.

publikoje organizavo gyven 
viečių specialių anketų užpildy 
mą (labai svarbu, kai jos da 
bar naikinamos. Red.)... sudar 
ta Lietuvos ir užsienio lietu 
vių spaudos, kuri bus aprašyta 
Enciklopedijoje, kartoteka 
(Mandrapypkis ypač vertino 
šį pažadą, nes ir jis tikėjosi pa 
tekti į sovietinę Enciklopedi 
ją ir pagarsėti... Red.) ... siu 
redaguoti visi (apie 3,500) pir 
mojo tomo straipsniai, kuriuos 
rašė apie 1,000 žymiausių res 
publikos mokslo, kultūros ir 
liaudies ūkio darbuotojų. . . ir 
artimiausiomis savaitėmis Lie 
tuviškosios tarybinės enciklo 
pedijos pirmasis tomas prade 
damas spausdinti. . . Kiekvie 
nais metais numatoma išleisti 
1—2 Enciklopedijos tomai. . . 
Lituanistinė medžiaga bus spa 
usdinama visuose 20 tomų”.

Taip dr. Margęris užfiksavo 
šiuos faktus 1960 metais. Poto 
praėjo apie treji metai. Encik 
lopedijos ne tiktai nepasirodė 
nė vienas tomas, bet pagaliau 
atėjo žinia, kad iš tarybinės en 
ciklopedijos išėjo tiktai. . . 
piš.

Kad taip bus, tai buvo ir be 
trejų metų laukimo aišku, bet 
pasakykite, gerbiamieji, kokio 
pagrindo jūs turėjote oficialiai 
skelbdami tokias fantastines ži 
nias?

Mandrapypkis.
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Pirma, pažinkime patys save.

Klaipėdoj link
RAŠO PETRAS BŪTėULs

Klaipėdos sritis, kuri kažko 
dėl imta vadinti Klaipėdos 
kraštu, tyso Nemuno pačio že 
mupio dešinėje - šiaurinėje pu 
sėje ir Kuršmarių bei Baltijos 
jūros rytiniame šone, nueina 
daugiausia 20 km pločiu 140 
km ilgio puslankiu nuo Palan 
gos kurorto į pietryčius ligi 
už Smalininkų mstl. ir yra su 
daryta 3 apskričių : Klaipėdos, 
Pagėgių ir jų viduryje Šilutės, 
Klaipėdos srities visa rytinė — 
šiaurinė riba nėra nei kokia že 
mėvaizdinė, nei gamtovaizdi 
nė, nei tautinė riba.

Klaipėdos sritis istorijoje at 
sirado todėl, kad abu vokie 
čių nacionaliniai (Teutonų ir 
Livonijos, arba kryžiuočių ir 
kardininkų) ordinai, taikstyda 
miesi bent pagal Baltijos jūrą 
susijungti, buvo stengęsi užim 
ti daugiau Lietuvos žemių, ir 
tuo būdu su Klaipėdos sritimi 
buvo sau pasidarę nelyginant 
politinį - karinį prietiltį į šiau 
rę pajūriu, be to, taip pat no 
rėdami anų laikų Lietuvos 
valstybę nuo jūros nustumti.

O ta sritis tėra visiškai vie 
nodų, žemėvaizdžio, gamto 
vaizdžio ir tautybės su visa ki 
ta lietuvių teritorija, iš kurio 
šono ją kas beimtų. Akmena- 
Danė - Danija), Minija, Jūra, 
Viešvilė, Smalininkų Švento 
ji ir kitos upės Klaipėdos srity 
je, prasidėjusios Žemaitijoje, 
įteka į' Nemuną, o į klaipėdi 
nes didesnes upes vėl teka aps 
čiai upių, kitų prasidedančių 
irgi Žemaitijoje. Ir tų visų 
upių upelių, kaip ir Klaipėdos 
srities bei M. Lietuvos — Ka 
raliaučiaus srities visokie vie 
tovardžiai, tėra vien tik lietu 
viški skambūs ir gražūs žo 
džiai nuo žiliausios senovės. 
Jau vien tik vietovardžiai (van 
denvardžiai ir gyvenviečių 
vardai) liudyte liudija, kad 
tai yra lietuvių žemė šimtapro 
centiškai.

Klaipėdos sritis, galima s'a 
kyti, yra daugelio Lietuvos 
upių žemupių lopšinė. Užtat 
dėl tų upių žemupių ir visa 
Klaipėdos sritis yra didelė že 
ma loma. Todėl ji lietuviams 
yra buvusi amžiuose sunkiai ap 
ginama, kai Nemuno kairiame 
— pietiniame, taigi aukštesmia 
me, šone mūsų statytieji įtvir 
tinimai pvz. Ragainėje, Tilžė 
je ar nuo jų į rytus (nuo jų į 

vakarus ir čia tik slėnienos) ii 
gainiui buvo vokiečių kryčiuo 
čių ordino pasigriebti nuolati 
nėmis žiauriausiomis kovomis 
ir su vidurinės bei vakarinės 
Europos riterinių kurfiurstų ir 
jų iždų paspirtimi. Gi pati 
Klaipėda, įkurta taip pat mū 
sų, stovėdama Klaipėdos ari 
ties šiaurinėje pusėje Kuršma 
rių pašiaurėje prie Baltijos jū 
ros, visais laikais, vėliau ir Vy 
tauto D. laikais ir net ligi Klai 
pėdos srities iš okupantų išva 
davimo niekados lietuvių nebu 
vo iš akių išleista kaip vienas 
iš svarbiausių raktų - uostų į 
Baltijos jūrą, tuo pačiu ir į vi 
są pasaulį, ir žr. kad ir straips 
nį Vytauto kovos dėl Klaipė 
dos, — Šaulių kalendorius. 
1939 m. 40—48 p. O pats 
Klaipėdos uostas, Vokietijos 
buvęs laikomas apšepusiu uos 
teliu, Lietuvos valstybėje su 
modernėjo, išaugo ir nesibaidė 
kaimyninių uostų konkurenci 
jos.

Tautiškai Klaipėdos sritis tė 
ra tik vien lietuvių gyvenamas 
kraštas: tos srities šiaurinė da 
lis maždaug ligi Pagėgių aps 
krities Plaškių, Rūkų bei Nat 
kiškių bažnytkaimių ir Sartinin 
kų bažnytkaimio jau Tauragės 
aps. prie Klaipėdos srities ri 
bos yra žemaitiška, o likusioji, 
rytinė, dalis taip pat Pagėgių 
apskrityje — aukštaitiška. To 
dėl Klaipėdos sritis yra Lietu 
vos D. Kunigaikštijos ir dabar 
tinės Nepriklausomosios Lietu 
vos valstybės (dabar S. Rusi 
jos ginklu, klasta ir teroru oku 
puotos kartu su Latvija, Esti 
ja ir M. Lietuva — Karaliau 
čiaus sritimi) aiški ir betarpiš 
ka pietvakarinė dalis, turinti 
110 km ilgio natūralią valsty 
binę sieną Nemuno žemupiu ir 
Kuršmarėmis ligi baigiant Už 
mario kopų juosta vakariau Ni 
dos miestelio. O iš Nemuno 
paties žemupio reikšmingesnių 
atšakų į Kuršmares yra Atma 
ta, Pakulnė, Rusnė, Vorusnė, 
Gilija ir Skirvytė.

Skirvytė atkreipia skai 
tytojo dėmesį savo nesena ir 
tebetrunkančia tragiška 
i s t o r i j ė 1 e. Skirvytė 
yra Nemuno pietinė atša 
ka, ir ten ji sudaro sieną tarp 
Lietuvos valstybės bei M. Lie 
tuvos — Karaliaučiaus srities. 
O tą M. Lietuvą po Potsda

ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIU

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

ČIKAGOJE
(International Amphitheatre, S. H alėti d A ifnd Street)

Bilietai raunami:
Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St.
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Ave.
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.
Paštu: V. GrėbliOnas, 6941 So. Washtenaw Ave., 

Chicago 29, Ill.

Bilietų kainos: 2, 3, 4, 5, 6 dol.

mo 1945 metų ,.didžiųjų” kon 
ferencijos apgaulingai ir netei 
siškai yra okupavusi S. Rusi 
ja, iš ten lietuvius ištrėmusi, 
ten pusę miliono kolchozinin 
kų slavų iš Rusijos gilumos pri 
gabenusi ir vis dar tebegabe 
nanti, visus lietuviškus vieto 
vardžius surusinusi, M. Lietu 
vą — Karaliaučiaus sritį per 
krikštijusi rusiškai bolševikiniu 
vardu Kaliningradskaja ob 
last’ ir ją. prijungusi net, ar ži 
not, prie kažkur toliausiai šuo 
mių - ugrų giminės žemėje 
esančios Leningrado karinės 
-administracinės oblast’ies (sri 
ties), o tokią lietuviško skam 
baus vardo Skirvytę, vok. Skir 
wiet „atseit, irgi Skirvyt-” 
(Skirv-yt-ė yra mažybinė ly 
tis, o kita S k i r v a upė teka

AAUSU^,SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

HAMILTONAS LAIMI.

vakarinėje Galindoje ir vidu
rinėje Sūduvoje - Jotvo 
je) yra kvailai ir nesupranta 
mai pavadinusi rusiškai S e 
v e r n a ja „šiaurinė žieminė”, 
kuri iš tikrųjų nei patiems ru 
sams nėra šiaurinė, nei lietu 
viarns ar apskirtai visiems bal 
tams ji šiaurinė irgi nėra, nes 
ji geografiškai, potamologiš 
kai ir tautiškai tėra tik vidurį 
nė.

„Rusai iš gerų dienų ir die 
nas pamiršo“, anot to priežo 
džio: apsisuko galvelė, pasi 
klydo ir vis dar neįstengia jie 
tos savo pasimetusios galvelės 
kaip reikiant atsisukti, kitoms 
tautoms su įnirtimu galvas be 
sukinėdami. Visokio, net ge 
ografinio ir geopolitinio saiko- 
-mato - orientavimosi jie nu

Kauno Sporto Apygardos 
lauko teniso pirmenybes lai 
mėjo Hamiltono Kovo atsto 
vai: vyrų vienete G. Paltaro 
kas nugalėjo Vyčio narį Rau 
tinšą 6:4; 6:1 ir moterų — Ži 
linskienė, įveikusi vytietę E. 
Sabaliauskaitę 6 :2, 6 :2. Tre 
čia — ketvirta vieta pasidali 
no K. Žilinskas (Kovas), Pr. 
Gvildys ir J. Balsys (abu Vy 
tis). Gaila, kad pirmenybėse 
nedalyvavo Montrealio Tauro, 
Toronto Aušros ir Ročesterio 
Sakalo atstovai, (ypač pastaro 
jo klubo nariai broliai Lubi 
nai), kurie galėjo į pirmeny 
bes įnešti daįugiau gyvumo.

ŽAIDYNĖS NEW YORKE 
vasaros rato žaidynės — leng 
voji atletiką, futbolas ir lauko 
tenisas. Kanada stipriausiai 
bus atstovaujama Toronto 
Aušros ir Vyčio klubų.

NAUJAS REKORDAS
Naują tremties bėgimo re 

kordą atsiekė Clevelando Žai 
bo narys J. Kolevičius, nubė 
gęs 880 jardų per 1 min. 53,2

>TgnY&Y&Y&Y&YA 

stojo, ir mčitsia trojka udala 
ja! — dumia nacionalinė rusiš 
ka trikinkė karieta. O jų (? 
red.) rašytojas GogoTis savo 
„Mirusių sielų” romane jau 
drebėjo dėl rusų trojkos lau 
kiamo ir būtino subyrėjimo.

Su Klaipėdos sritimi Lietu 
vos valstybė prieina Baltijos 
jūrą per 70 km (nuo už Nidos 
ir paskui į šiaurę beveik ligi 
Palangos Birutės kalno), o iš 
viso, pradėjus nuo Birutės kai 
no į šiaurę ligi už Šventosios 
žiočių ir žvejų uosto dar 22 
km, yra 12 kilometrai pajūrio.

Tai mažas Baltijos jūros 
ruožas Lietuvos valstybei, bet 
faktas ir, be to, ligi šiol tikriau 
sias, nors pvz. Latvijos valsty 
bė, laimingai apjungusi 1921 
metais visas latviškąsias žemes 
(Tik dabar iš jos Latgalos ry 
tuose S. Rusija yra atplėšusi 
dalį latgališkos žemės, kaip iš 
Lietuvos dar palyginti net ke 
liolika kartų daugiau žemės 
Maskva dabar yra atsiskėlusi. 
Latgala yra latgalių - latvių tė 
vyne). Baltijos jūrą prieina 
net per 494 kilometrus.

(b. d. kitame Nr.) 

sek. Reikia pažymėti, kad J. 
Kolevičiui priklauso taip pat 
tremties regordai 800 m ir 
1,500 m bėgimuose.

TRUMPAI Iš ŠIAPUS
— Į rengiamus FASK-to 

sporto kadrų kursus J. Bachu 
no vasarvietėje užsiregistravo 
virš 20 būsimų sporto vadovų 
iš Čikagos, Clevelando, Dėt 
roito ir Toronto. Be FASK-to 
paramos, kursus dar materia 
liai parėmė JALB centro vai 
dyba.

— Čikagos Lituanicos futbo 
lo klubo atstovė G. Juškaitė 
„soccer gueen “ rinkimuose 
yra antroje vietoje. „Futbolo 
gražuolę renka rungtynių žiū 
rovai.

— Lituanicos futbolininkai ' 
nugalėjo Lions klubą 7:2, o 
jaunučiai vokiečių ,,Schwa 
ben” 3:1.

TIK 12 ŽIŪROVŲ!
Savotiškas tarptautinių rung 

tynių rekordas atsiektas Stock 
holme, kur futbolo susitikimą 
tarp Švedijos sostinės rinkti 
nės ir Maskvos Torpedo stebė 
jo tik... 12 (dvylika!!) žiū 
rovų. Kaip užsienio spauda 
rašo, tai greičiausiai bus tarp 
tautinių varžybų žiūrovų „re 
kordas“.

IŠ LIETUVOS
Lietuvos futbolo pirmenybė 

se pirmam pogrupyje pirmau 
ja Panevėžio Statyba ir antra 
me Kauno Inkaras. Uodegė 
lės pabaigoje randasi Kėdainių 
Nevėžis ir Vilniaus Ekranas.

— Birželio mėn. 3 d. auto 
nelaimėje žuvo a. a. Bronius 
Meškelė, Palangos sporto tar 
nybos ir Žalgirio klb. tarnybos 
pirmin-kais. Velionis nepriklau 
somybės metais dirbo sporto 
instruktorium Ukmergėje, o 
antrą kartą okupavus Lietuvą, 
jis 1944 m. buvo paskirtas Uk 
mergės apskr. kūno kultūros 
ir sporto komiteto pirmininku.

— Stipriausių stalo tenisinin 
kų turnyrą Vilniuje laimėjo A. 
Saunoris (atrodo, kad Lietu 
vos ir S. S-gos meisteris vėl 
atgauna formą) ir L. Balaišy 
tė.

— Smolensko, Minsko, Ry 
gos ir Kauno Kūno Kultūros 

Nukelta į 6-tą psl.

Į

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
66.
Barvainiai Kauną pasiekė pavakariais. Kur nors eiti tą 

dieną nebuvo kaip. Norėjosi apsidairyti pirma mieste. Tiesa, 
Barvainis tiktai prieš kelius metus buvo Kaune, kai dalyvavo 
Lilės vestuvėse. Bet Viktorija seniai jau nemindė Kauno as
falto. Kai sąmyšių metu pasitraukė Vilniun, tai daugiau nei 
kojos į Kaupną nekėlė. Metai nešė užmarštį, kuri storu klodu 
dengė praeitį.

— Tomai, Kaunas mane sujaudino, — kreipėsi Viktori
jų į vyrą. — Tartum sukyla visa jaunystė. . . Grybeliai ma
nęs tiek nesujaudino. . .

— Čia, matai, didieji mūsų gyvenimo posūkiai ir reikš
mingieji faktai, — atsiliepė Tomas, nemažiau už Viktoriją 
paliestas prisiminimų, kurių jis turėjo nemažiau už Vnktoriją. 
-— Matai, — tęsė jis, — čia universitetas, čia mūsų pirmoji 
meilė, čia vedybos, čia ir sunkiausi laisvės netekimo išgyveni
mai, pagaliau čia ir karšti pasitraukimo į Vilnių pėdsakai. . .

Viktorija nerami klausėsi Tomo žodžių ir jos žvilgsnis 
skrido į tą praeitį, kuri taip turtingą jų gyvenimo ir gėriu ir 
blogiu.

— Tomai, mes turime prisiminti vietas ir, kiek galima, 
žmones, kiek jų čia iš tų laikų dar yra likę. . . Po tiek laiko. . .

— Kiek galėsime, — sutiko Tomas, — bet tai jau ryt. 
Nuo autąbusų stoties Barvainiai iki Įgulos bažnyčios va

žiavo autobusu. Konduktorė iš jų paėmė už lagaminą, kaip 
už keleivį. Prie Įgulos bažnyčios jie išlipo ir nuėjo į viešbutį 
„Kaunas“, kiek Barvainiai prisimena, buvusį „Roma“. Kam
barį gavo, bet tiktai su viena lova. Kitos išeities nebuvo, ir 
teko pasitenkinti.

Abu buvo jau išalkę, nes kelionėn nieko iš Pūslių maisto 
nepaėmė, nors motina norėjo įduoti. Gaila jiems buvo senų 
tėvų, kuriems jie patys nieko negalėjo palikti, tiktai žadėjo 
jau palaikyti ryšius ir, jeigu seksis sveikiems dirbti, gal vieną 
kitą rublį atsiųsti.

— Vaikeliai, — atsiliepdama į Barvainių apgailestavi
mus, — kalbėjo Pūslienė. — Seni esame. Nedaug mums rei
kia. Kol sveiki, tai šiaip taip išsilaikome, o kai susirgsime, 
neilgai teks kankintis. . . Tiktai atvažiuokite po žemele pa
kišti. . . Bent žinosite, kur esame palaidoti. . . Kad neatsitik
tų taip, kaip su Tomo tėvais. . .

— Momut, kad jau taip liūdnai nukalbėjai. . . Ir mes 
gi jau ne jaunikliai. . . Matai, jau vaikus į universitetą leidžia
me. . . Jie jau mus pakeis. . .

— Taip jau, vaike, yra, taip svietas keičiasi. . . Tokia 
jau Dievo valia. . .

— Momut, laikykimės, nepasiduokime. . .

— Ką tu čia, vaikeli, laikysies, kad jau žemė nelaiko. . . 
Į save traukia. . .

Viktorijai, besiklausant motinos, pasidarė liūdna — ir 
už tėvus ir. . . už. . . save. Taip jie ir išsiskyrė. Ir kelionė bu
vo liūdna.

Apsitvarkę „Kauno” kambaryje, Barvainiai nuėjo resto- 
ranan pavakarieniauti. Valgyti abu labai norėjo. Bet res
toranas nesiskubino maisto tiekti. Jie užsisakė jautienos keps
nį ir Barvainis alaus bonką, o Barvainienė arbatos.

Restorane buvo tiktai vienas senis, kuris jau kažką pasi
lenkęs valgė. Barvainis matė, kaip kiekvieną kąsnį jis ilgai 
gromuliojo, pasidėdamas lėkštėn peilį ir šakutę. Sugromulio- 
jęs, jis vėl pamažu pasiimdavo dešine peilį, kaire šakutę, at
sidėjęs pjovė naują gabalėlį ir kišo į burną, o po to vėl pasi
dėdavo peilį ir šakutę į lėkštę ir vėl atsidėjęs kramtydavo. 
Barvainis, neturėdamas kas veikti, nenoromis stebėjo senio 
valgymo procedūrą ir vaizdavosi, kaip jam teks valgyti, kai 
pasens. . .

Beveik po valandos laiko Barvainiams padavėjas atnešė 
kepsnius. Išalkę ir laukimu susižadinę iki paskutinių ribų ape
titą, Barvainiai šoko valgyti. Bet ne taip tai lengva buvo, 
nes kepsnys pasirodė kietas, anot Čičikovo, „kaip padas“. . . 
Tada Barvainis suprato, kodėl taip padėdamas peilį ir šaku
tę senis ilgai kramsnojo. „Tai ne vien senatviškas lėtumas“, 
— galvojo Barvainis.

Bet alkis privertė pusiau nekramtytą maistą ryti.
— Kažin, Viktorija, ar mes neišsilaušime dantų. . .
— Nejuokauk, Tomai. Man atrodo, kad mano vienas 

dantys tikrai nuskilo. . . Kaip čia dabar jį sutaisysi. . . Tik
ra bėda. . .

— Na, gal ne taip jau tragiška, gal tau taip tiktai pasi
rodė. . .

— Gerai, kad tiktai pasirodė, bet atrodo, kad tikrai nu
skilo. . .

Pasirodžius valgomajame padavėjui, Barvainis sumanė 
pasiteirauti.

— Sakyk, pilieti padavėjau, kodėl tokia kieta mėsa? 
Gal malkų pristigo virtuvė, kad neiškepa kaip reikiant?

— Ne tame reikalas. Kas sovietiška, tas viskas labai 
stipru, — atsakė padavėjas. Barvainis nesuprato, ar tai iro
nija, ar kas kita, todėl dar pasiteiravo:

— Kaip tą reikia suprasti?
— Jūs tur būt neskaitėte rusų poeto Tichonovo eilėraš

čių, kur jis rašo:
Vinis tik daryti iš šitų žmonių, — 
Nebūt stipresnių pasauly vinių. . .

Barvainis daugiau neklausė.
Barvainiai šiaip taip pavakarieniavo. Nesijautė paten

kinti, bet nebuvo kas daryti, ypač, kad didysis alkis buvo 
apmalšintas.

— Taip jaučiuosi, kad rodos kitą vakarienę dar suval- 
gyčiau, — nepatenkintas kalbėjo Barvainis.

— Tai užsisakyk, — siūlė žmona. — Aš tai kitos jau 
nenorėčiau, ypač, jeigu ir ta kita būtų tokia. Gali žmogus 
be dantų likti. . .

— Vėlu jau, — numojo ranka Barvainis. — Geriau pa
miegokime, nes praėjusią naktį lietus nedavė miego.

Barvainių kambarys buvo antrame aukšte. Vienintelis 
jo langas buvo į Stalino prospektą. Jau žibėjo gatvės lem 
pos. Barvainiai užtiesė lengo užuolaidą ir nuėjo gulti.

Spintos nebuvo. Reikėjo drabužius pasikabinti sienoje 
ant medinių kablių. Bet nuo patogumų Barvainiai seniai jau 
buvo atpratinti. Abiems teko gyventi primityviškose sąly
gose jau Vilniuje, o Palangoje ir Klaipėdoje jie gyveno kam
pininkų būvį, įsiprašę pas privatininkus. Todėl ir viešbučio 
primityvumas derinosi į bendrą akordą.

Lova buvo kieta. Bet Tomas dėl to nereiškė nepasiten 
kinimo. Pabudimu, kai nugulėtas šonas negalėjo ilgiau ken
tėti, jis buvo patenkintas. Viktorija jam buvo dar vis kaip 
po vedybų. Ji taip pat džiaugėsi Tomo meile ir galvojo: 
„Tur būt aš klydau sakydama, kad nieko, nė vieno vyro, 
nemylėjau. . .” O Viktorija tą kartojo ir Barvainiui, kuris, 
jai atrodė, jos nemylėjo, gal nustojęs buvo mylėti, ir Ado
mėną, kuris ja grožėjosi ir ją tikrai mylėjo. Ir pati save įti
kinėjo, kad ji nė vieno vyro nemylėjusi ir nemylinti. Tuo 
tarpu Tomas jai dabar siavas, artimas ir mylimas. Viktorija 
džiaugiasi jo artumu, jo šilima, jo intymumu, ir jai gera ir 
ji užmiršta visus rūpesčius, visus nemalonumus ir juo gyve
na. „Ne, aš klydau“, — ji galvoja ir dar daugiau glaudžiasi 
prie Tomo, dar daugiau nori jo globos, jo teikiamo jai 
džiaugsmo. . .

— Viktutė, ar gi ne kvaili mes buvome nutolę vienas 
nuo kito? Ar gi mūsų laimė buvo permaža, kad taip kvai
lai išsiskyrėme jau turėdami tokius gražius vaikučius, kurie 
mus riša amžinybę žyminčiu ryšiu?

— Tomai, tu teisus. Ir dabar aš tau noriu pasakyti, 
kad aš klydau teigdama, kad aš tavęs nemylėjau. Dabar 
matau, kaip aš žiauriai klydau. Tomai, tu man atleisk. . .

— Viktut, aš tave turiu atsiprašyti, kad tavęs nežiūrė
jau, tavo kartais net prašymų nepaisiau. . . Taip tada vis
kas atrodė kitaip. Jei abu klydome, tai abu už klaidas ir 
kentėjome. . . Dabar jau būsime protingesni.

— Kaip gera, Tomai, man su tavim! . . Tartum visas 
pasaulis man mielesnis pasidarė. . . Aš dabar nieko nebi
jau. . .

Barvainiai, tiesa, ir šią naktį praleido lyg kaip ir aną po 
lietum. . .

Bet kai išaušo rytas, jie atsikėlė šviesiais veidais ir 
kupini energijos bei ryžto gyventi, veikti, kurti. . .

Bus daugiau.
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KULTŪW£iffcKW!KA
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ ČIA PAT JAU
Filmų aktorė Rūta Lee-Kil 

monytė sutiko dalyvauti Tau 
tinių Šokių šventėje liepos 7 
d. R. Kilmonytė atliks progra 
mos pranešėjos vaidmenį. Jai 
talkininkauja mūsų tautinių šo 
kių specialistė Br. Jameikienė, 
viena iš „Mūsų Šokių“ auto 
rių. R. Kilmonytės dalyvavi 
mas susijęs su gyva gerų vie 
tu bilietų paklausa.

Žurn. VI. Butėnas pakvies 
tas lietuviškų reikalų rėmėjo - 
- Margučio radijo — duoti gy 
vu žodžiu reportažą, birželio 
18 d. (8.30 — 9.30 vai. vak.) 
banga 1300 kc.

Kiekvieną pirmadienį Mar 
gučio radijo sutikimu Inf. ko 
misijos narys P. Petrutis duo 
da aktualijas - apybraižas, lie 
čiančias Taut. Šokių šventę. 
Margutis girdimas nuo 8.30 
iki 9.30 vai. Vakaro banga 
1300 kc.

Taut. Šokių šventės vieta— 
International Amphitheatre— 
vėsinamas. Nei šokėjams, nei 
žiūrovams neteks kęsti karš 
čio. Programos pradžia — 2. 
30 vai. po pietų.

Tautinių šokių šventės kai 
bėtojai — Lietuvos atstovas, 
p. J. Kajeckas ir Pasaulio iL. 
B. pirm. Dr. J. Sungaila — ri 
boja savo kalbas po 5 minutes.

Tautinių Šokių šventės išva 
karėse Jaunimo Centro sode 
lyje, prie Žuvusiems Už Lais 
vę paminklo, kalbą pasakys J. 
A. V. L. B. Centro V-bos pir 
mininkas J. Jasaitis.

Taut. Šokių šventės Inf. ko 
misija planuoja priimti Lietu 
vių spaudos atstovus atskira 
me pobūvyje šventės išvakarė 
se nuo 5 iki 7.30 vai. po pietų. 
Pobūviu kvietimai bus išsiųsti 
artimu laiku, atsidėkojant už 
šios šventės nepaprastai inten 
syvų rėmimą kviestosios spau 
dos puslapiuose.

• Donelaičio gyventas vietas 
aplankė Lietuvos kraštotyri 
ninkai. Jie lankėsi Tolminkie 
my, kur kunigu buvo Donelai 
tis 37 metus ir kur jis palaido 
tas, bet bažnyčios dabar likę 
tiktai griuvėsiai. Lankė jo gim 
tinę Lazdynėlius (Gusev), 
Karaliaučių (Kaliningrad), 
kur Donelaitis mokslus ėjo, 
kur palaidoti E. Kantas, L. 
Rėza, A. Kulvietis, S. Rapalio 
nis.

• Vilniaus Dailės muzėjuje bu 
vo rusų skulptoriaus Ivan Šad 
rov skulptūros darbų paroda.

NORINTIEMS STUDIJUO 
TI LITUANISTIKĄ

Nesant galimybių D. Britą 
nijoje suorganizuoti lituanisti 
kos kursų pomokyklinio am 
žiaus jaunimui, DBLS Valdy 
ba rekomenduoja jaunuoliams 
užsirašyti į Lituanistikos Insti 
tuto Čikagoje Neakyvaizdmį 
Skyrių.

Norintieji studijuoti Litua 
nistikos Institute jaunuoliai 
gali kreiptis į' DBLS Valdybą 
su prašymu paskirti stipendi 
ją. Stipendijos bus skiriamos 
pradedant studijas, bet pinigai 
bus išmokami tik sėkmingai 
jas baigus. Jos skiriamos mo 
kesčiui už mokslą susimokėti. 
100 METŲ SAKALAUSKO- 

-VANAGĖLIO GIMIMO
SUKAKTIS

Sueina 100 metų, kai gimė 
Ksaveras Sakalauskas, slapy 
varde Vanagėlis, - poetas ro 
mantikas. Mokytoju būdamas, 
dirbo 35 metus Lenkijoje, bet 
palaikė ryšius su lietuviais ir 
Lietuva .Ilgėjosi tėvynės ir ra 
šė:
Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau, 
Sparnus paukščio kad

turėčiau: 
Ten atrasčiau tarp savųjų 
Daug linksmybių aš saldžiųjų.

Tačiau tiktai mirusio kūnas 
buvo atvežtas į Lietuvą ir pa 
laidotas Vilniaus Rasų kapuo 
se.

POETAS KUNIGAS 
STRAZDELIS

Dviejų šimtų metų sukaktu 
vės nuo kun. Antano Strazdo, 
kaip poeto ir giesmių rašytojo 
gimimo, okupuotoje Lietuvoje 
plačiai paminėtos, keliant jį 
kaip liaudies poetą. Baudžia 
vos laikų poetas ir buvo liau 
dies, — rusų okupuotos ir jos 
ponų skriaudžiamos, — po 
etas.

Didžiausis ir skaitlingiaušis 
minėjimas buvo Vilniuje aka 
delniniame dramos teatre, kur 
iškilmių ruošimo komiteto pir 
mininkas Teofilis Tilvytis, 
kaip stalininkas, pliurpė, ži 
noma, kad girdi , .buržuazi 
niais laikais“ Strazdas nebuvęs 
įvertintas, ignoruojamas, „nu 
tylimos jo dainų demokratinės 
-socialinės savybės“. Tilvytis
— melagis. Niekas nenutylėjo 
ir ne ignoravo jo demokratinių
— socialinių savybių, bet šitas 
savybes bolševikai iškraipo, 
tempdami ant okupacinio dik 
tatūros kurpalio.

Bet bolševikai tikrai nutyli 
vieną populiariausių Strazdo 
giesmių, garsią ne tiktai visoje 
Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, 
tai jo giesmę ,,Pulkim ant ke 
lių”, kurią giedodami Lietuvos 
žmonės ir dabar meldžia Die 
vą išgelbėti Lietuvą ir jos

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ivan K. Sokolnikov. THE 

BATTLE OF GRUNWALD. 
An Historical Novel. Original 
written in russian lenguage by 
Ivan K. Sokolnikov. Abrid 
ged lithuanian version by J. 
Sužiedėlis. Liberal english tra 
nsliation with prologue and 
epilogue by Julius Bielskis. 
Lithuanian Days publishers, 
4364 Sunset Boulevard, Los 
Angeles 29, California, USA. 
160 psi., prologo 8 psi. ir epi 
logo 31 puslapis. Kaina 3 do 
leriai. Laida 1963 metų.

Šis Žalgirio mūšį aprašantis 
angliškai leidinys kultūringai 
išleistas, gražus, gerame popie 
riuje, papuoštas Mateikos spal 
vingu aplanku ir viduje spalvų 
paveikslu. Knyga tinka dova 
noti angliškai skaitantiems as 
menims.

Justina Žirgulis, M. D. Psi 
chiatrė. NERVINIAI PAKRI 
KIMAI IR JŲ ŠAKNYS. 
Amerikos lietuvių vaiko ugdy 
mo draugijos — Alvudo leidi 
nys Nr. 1. (Trečioji pataisyto 
ji laida). 1962 m. Chicago.

Leidinyje yra ir ALVUDo 
įstatai ir kiti dalykai, bet nėra 
nei adreso, nei leidinio kai 
nos.

GIMTOJI KALBA. Bendri 
nės kalbos laikraštis. 1963 m. 
sausio - kovo Nr. 1(19). Adre 
sas: 4314, 40th Street, Brent 
wood, Maryland, Ill., USA ir 
2642 West 15th Street, Chica 
go 8, Ill., USA.

Filatelistų dr-jos „Lietuva” 
VIENUOLIKTOJI PARO 
DA, skirta transatlantinių laku 
nų DARIAUS IR GIRĖNO 
30 metų nuo tragiško žuvimo 
sukakčiai paminėti. Lithuania 
Philatelic society XI - Lith 
pex, May 25—26 1963.

LeLidinys papuoštas Da 
riaus ir Girėno atvaizdu.

žmones nuo žiaurios okupaci 
jos ir baisaus išnaudojimo. 
Tilvytis nutylėjo faktą, kad so 
vietinis okupantas ir jo pavaro 
vai, Tilvyčio, Sniečkaus ir pa 
našių, asmenyje ir dabar drau 
džia tą giesmę naudoti, bend 
rai drausdami ir persekiodami 
žmonių valią melstis.

Tilvytis nutylėjo ir Strazdą 
vaizduojančią pjesę, parašytą 
Petrulio, kuri sovietinio oku 
panto uždrausta statyti Lietu 
vos teatruose.

Strazdą minėjo ir „Moksli 
nė konferencija”, kurioje pra 
nešimą darė K. Korsakas. Pa 
minėtas ir per radio ir televizi 
ją, kuriam tikslui panaudota 
P. Česnuliavičiūtės parašytoji 
pjesė „Giesmė apie Strazdą“.

Skulptoriai Bučas, Kunavi 
čius sukūrė Strazdo portretų. 
Strazdas paminėtas Kamajuo 
se, kur jis palaidotas.

RAIMUNDAS KLIČIUS 
pabaigė McGill universiteto 

konservatoriją.
Raimundas Kličius tylus ir 

kuklus, bet darbštus ir labai ga 
bus jaunuolis, veiklus ir gyvas 
lietuviškuose kultūriniuose ba 
ruošė.

Raimundas Kličius šiemet 
pabaigė High School, lietuviš 
kai sakant —gimnaziją, ankš 
čiau — aukštesniąją mokyklą 
ir McGill universiteto Konser 
vatoriją, fortepijono klasę.

Raimundas Kličius fortepi 
jono mokytis pradėjo op. sol. 
E. Kardelienės Muzikos studi 
joje, kur parodė didelių muzi 
kinių sugebėjimų ir didelį parei 
gingumą.

Po penkerių mokslo metų 
mokytoja patarė jam pereiti į 
Konservatoriją, kad galėtų ga 
uti valstyjbinį oficialų muziko 
diplomą.

Konservatorija jį priėmė į 
devintą kursą, bet,susipažinusi 
su ta programa, kurią jis yra iš 
ėjęs Muzikos studijoje per 5 
metus, pasiūlė jam pereiti į da 
šimtą kursą. Taigi, Muzikos 
studijoje per 5 metus jis 
išėjo devynerių metų kur 
są, o po dvejų metų jis galėjo 
baigti Konservatoriją, nes joje 
yra 11 kursų. Tą sutrukdė jo 
tūla nesėkmė su pašliūžomis.

Gabus ir darbštus muzikas, 
jau būdamas muzikos studijo 
j e, R. Kličius pradėjo vargoni 
nikauti Aušros Vartų bažnyčio 
je mokinių mišioms. Jis pašto 
vus NMP seselių vedamo dar 
želio parengimų akompaniato 
rius. Ir, bendrai, patalkina vi 
sur, kas tiktai jį paprašo.

Veiklus jis visose jaunimo 
organizacijose: jis ir skautas, 
jis ir Tautinių šokių šokėjų gru 
pės dalyvis, jis ir sportininkas.

Todėl malonu yra pasveikin 
ti diplomuotą muziką, Raimun 
dą Kličių ir palinkėti jam sek 
mės jo darbuose ir siekiuose, 
o ypač prisidedant prie gero 
lietuvių muzikinio lygio išlaiky 
mo.
• Dr. J. Girnius, Lietuvių En 
ciklopedijos redaktorius, iš 
rinktas Ateitininkų federacijos 
vadu.

^Trejos
VEtJR D*R, GUMBAS

MEŠKA SU LOKIU — 
ABUDU TOKIU

Austrijoje Vienos teisme bu 
vo sprendžiama dviejų jaunų 
kompozitorių — madingų dai 
nelių kūrėjų — byla. Kiekvie 
nas tvirtino, kad kitas iš jo pa 
vogęs melodiją. Ekspertu teis 
mas pakvietė kompozitorių Le 
harą. Kai šis susipažino su 
abiejų kompozitorių rankraš 
čiais, teisėjas paklausė jo:

— Taigi, pone eksperte, ku 
ris gi iš jų yra nukentėjęs?

— Žakas Ofen'bachas, — at 
sakė Leharas.
NE VISKAS PAVELDIMA

— Ar jūsų tėvas buvo siuvė 
jas? — paklausė Bernardo 
Shaw jaunas aristokratas.

— Taip, — atsakė rašyto 
jas.

— Tai kodėl ir jūs netapote 
siuvėju?

— Deja, tai ne visada pa 
veldima. Juk ir jūsų tėvas bu 
vo džentelmenas.

Teisėjas klausia kaltinamo 
jo: Kodėl jūs penkerius me 
tus visai nieko nešnekėjote su 
savo žmona?

Kaltinamasis: Nenorėjau
jos pertraukti, pons teisėjau.

Policininkas: Kodėl tu pa 
vogei tą automobilį'?

Vagis: Atsiprašau, ponas 
policininke, bet tas auto.mobi 
lis buvo pastatytas prie kapi 
nių ir aš pagalvojau, kad jo 
savininkas yra miręs.

MENO DARBŲ 
PARODA

16 Leicester SX., W.C.2, Lon 
done įvyko dviejų dailininkų 
—Elenos Gaputytės ir Andr. 
Dzierzynskio —darbų paroda, 
kurią globojo Prancūzijos am 
basadorius D. Britanijai de 
Courcel.

E. Gaputytė, kaip parodos 
kataloge pažymima, studija 
vo meną Freiburge, paskui 
Montrealyje, Ontaryje ir dir 
bo Marcelio Gimondo skulptū 
ros atelje Paryžiuje.

Apsigyvenusi D. Britanijo 
je (St. Ives, Cornwallyje), su 
kitais buvo suruošus: 6 savo 
darbų parodas.
• Sporto salėje Kaune gastro 
liavo Kijevo „Baletas ant le 
do“, pasisavintas iš Amerikos 
— ,,Ice capade“. Baletas atli 
ko be ko kita Gogolio „Nak 
tis prieš Kalėdas“ siužetu bale 
tą-
• Čekoslovakijos solistas A. 
Kucharskis gastroliavo Lietu 
voje ir dainavo tenoro arijas 
iš įvairių operų.

LAKONIŠKAS 
ATSAKYMAS

Makedonijos karalius Pily 
pas įsigeidė tapti visos Graiki 
jos valdovu. Jis surinko di 
džiulę kariuomenę ir užkaria 
vo visą Graikiją, išskyrus La 
koniją. Tada jis nusiuntė drą 
siesiems Lakonijos gyvento 
jams laišką, kuriame rašė: 
„Jei aš įsiveršiu į jūsų šalį, aš 
sugriausiu jūsų didžiausią mies 
tą“.

Po kelių dienų Pilypas gavo 
atsakymą. Laiške buvo tik vie 
nas žodis. „Jei“.

ŠĖTONAS DREBA IŠ 
PYKČIO

New Yorko antikvariato vit 
rinoje gulėjo didelė kaugė bi 
blijų žymiai sumažintomis kai 
nomia. Pirkėjams privilioti ka 
boj o toks skelbimas :

„Šėtonas dreba iš pykčio, 
matydamas, kad biblija parda 
vinėjama už tokią juokingai 
menką kainą. Nepraleiskite 
progos, mieli krikščionys, iš 
krėsti velniui piktą pokštą!”

NAUJAS PATIEKALAS
Žymus čekų žurnalistas ir ra 

šytojas Egonas Ervinas Kišas 
kartą paprašė kelnerio:

— Atneškite man vieną 
porciją kalbos klaidų.

— Bet šito mes, deja, netu 
rime, — atsakė sumišęs kelne 
ris. „

— Tai kodėl įrašėte jas į me 
niu! — įsižeidė Kišas.

Pereitą naktį buvo taip šal 
ta, kad aš tik gulėjau ir drėbė 
jau.

— Ar ir tavo dantys kale 
no, — klausia draugas?

— Nežinau, nes kartu ne 
miegame.

Vienas girtuoklis grįžta vė 
lai naktį namo. Įeina į namus 
ant pirštų galų, kad nepaža 
dintų savo žmonos. Deja žmo 
na pabunda.

— Kiek valandų dabar, 
kad grįžti? — klausia jį žmo 
na.

— O dabar dar tik dešimta.
Tačiau tuo momentu sieni 

nis laikrodis suskamba vieną 
kartą, tad žmona ir sako:

— Ar tu girdėjai laikrodį? 
Tu sakai, kad dešimta, o laik 
rodis suskambėjo tik vieną 
kartą.

— Tai ką gi tu norėtum, 
kad tau laikrodis suskambintų 
ir nulį, klausia piktai ją vyras?

TILTAS i JŪRĄ
5.
Kęstutis nuėjo į vestibiulį. Rūbininkė susidomėjus žiū

rėjo į batuką jo rankoje.
— Man reikia plaktuko ir vinies, — tarė jis.
— Vinis gal ir atsiras, bet plaktuko tikrai nėra.
— Nejaugi niekas čia neturi?
—< Palaukite, aš paklausiu virtuvėje.
Rūbininkė nuėjo į virtuvę, o po valandėlės grįžo nešina 

kirviu, kuriuo kapojama mėsa.
— Kitokio neradau, — tarė ji atsiprašančiu tonu.
— Tiks ir šitas. Duokite vinį.
Ji apsidairė. Prie sienos vinimi buvo prikaltas kalendo

riaus lapelis. Paklibinus vinį, rūbininkė ištraukė jį ir atkišo 
Kęstučiui.

— Gera?
— Taip. Ačiū.
Jis padėjo batuką ant grindų, prikalė kulnį ir įėjo į salę. 

Kažkas ėmė juoktis. Nieko nuostabaus, — vienas mulkis bū
tinai turi atsirasti.

— Štai ir viskas. Iki namų išlaikys. Ilgiau negarantuoju. 
Aš blogas meistras.

— Visai neblogas, — tarė ji atsistodama; kulnis nenulū
žo. — Ačiū jums. Jūs mano išgelbėtojas.

— Taip pasielgtų kiekvienas džentelmenas, — nusijuokė 
jis užsirūkydamas.

Priėjo padavėja su balta prijuoste.
— Prašau.
— Atneškite du puodelius kavos ir du šimtus gramų 

konjako.
— Konjako nereikia.
— Kodėl nereikia? Išgersime. Tokiame ore tikrai ne 

pro šalį.
— Tiesa, aš turiu jums atsilyginti už batuko sutaisymą. 

Žinoma, ne pinigais. Konjaku.
— Na jau ne. Konjaką aš užsakau. Man malonu buvo 

jums padėti. — Jis pažvelgė į žalsvas merginos akis ir pagal
vojo: ji man patinka.

Padavėja, užsirašiusi užsakymą, nuėjo; ji buvo nutukusi 
ne pagal savo amžių. Kaip greitai riebėja moterys kavinėje, 

kai jos daug valgo ir mažai juda. O juk kažkada, matyt, ji 
turėjo visai neblogą figūrą. Dar praeis keletas metų, ir jau
na moteris atrodys kaip statinė.

Kitoje kavinės kertėje prie bonkomis apstatyto stalo sė
dėjo du jūrininkai su metaliniais dantimis; jų rankos buvo ta
tuiruotos : ant vienos matėsi inkaras ir širdis, perverta strėle. 
Jie buvo įkaušę; tas, kurio plaštakos viršuje mėlynavo inka
ras ir strėle perverta širdis, mušėsi ranka į krūtinę, garsiai pri- 
siekinėdamas savo bičiuliui:

— Tiki manim ar ne? Duodu tau žodį, kad aš jam su
malsiu snukį!

Antrasis jūrininkas tylėdamas kramtė papirosą.
— Maloni kompanija, — tarė Kęstutis. — Tikiuosi, kad 

jis ne man ketina sumalti snukį.
Mergina tarė :
— Nekreipkite dėmesio, tai eilinis draugiškas pasikal

bėjimas. Argi jūs nepažįstate šitų jūrininkų?
— Kažkada gyvenau šitame mieste. Šiandien aš apžiū

rėjau tas vietas, kur anksčiau teko būti. Keistas dalykas — 
tada miestas man atrodė labai dilelis'ir paslaptingas, o dabar 
jis toks mažas ir be jokių paslapčių.

— Jūs ne vietinis?
— Dabar ne.
— Atvažiavote pažiūrėti miesto?
— Kiekvienas iš mūsų kartais nori prisiminti vaikystę. 

Viską galima atimti iš žmogaus, išskyrus prisiminimus. Prisi
minimai — tai mūsų neliečiamas turtas, tai mes patys, kokie 
buvome ir kokie esame.

— Jūs teisus. Aš, pavyzdžiui, visada prisimenu, kaip, 
būdama maža, svajojau tapti aktore.

— Jūsų svajonės išsipildė
— Dar ne. Aš tiktai teatro studijoje.
Padavėja atnešė kavą, konjaką ir dvi taureles. Kava čia 

buvo geresnė, negu restorane; ji šiek tiek kvepėjo. Ir kavinu
ko dangtelis buvo nenudaužtas. Už šlapio kavinės lango 
šmėkščiojo skubančių praeivių galvos.

— Koks bjaurus lietus, — tarė ji, pažvelgusi pro langą.
— Vasara buvo labai lietinga. Aš tikėjausi, kad nors ru

duo bus saulėtas; paėmiau atostogas rugsėjo mėnesį.
— Tai bent suradote laiką atostogauti.
— Važiuosiu į Smiltę; tenai dabar turi būti puiku.
— Na ir keistuolis!
— Ko jūs taip stebitės? Atostogos tokiu metu turi dide

lių privalumų. Pirmiausia aš nematysiu riebių, kvailų veidų, 
kaip šitie tariamieji ligoniai nuolat kalba apie savo sutrikusį 
virškinimą arba šlapumo pūslę, kaip jie auksiniais žiedais ap
maustytais pirštais čiupinėja turguje vištas! „Ar jauna? Ar 
šviežia?“ O restorane jie ryja, tarsi būtų nevalgę šimtą metų... 
Pažiūrėjęs į juos, aš prarandu norą valgyti.

— Mane taip pat jie erzina, bet kurgi dėtis?
— Nežinau. Vienintelė išeitis — užsikimšti ausis ir ne

žiūrėti į juos. Išgersime konjako?
— Tik vieną taurelę.
Išgėręs jis užsirūkė cigaretę.
— Jūs daug rūkote. Tai kenkia sveikatai.
— Daug kas kenkia, bet mes priversti tai daryti.
— O man atrodo, kad viskas priklauso nuo mūsų pačių.
— Kad viskas, negaliu sutikti; yra dalykų, prieš kuriuos 

žmogus yra bejėgis.
— Pavyzdžiui?
— Sakysim — liūdesys. Tu negali būti linksmas, jeigu 

tau liūdna.
— Jums liūdna su manim?
— Ne, aš to nenoriu pasakyti. Nesėdėčiau čia nė minu

tės. Reikia bėgti nuo liūdesio.
— Bet kaip?
— Kiekvienas turi atrasti savo kelią.
Ji žvilgtelėjo į laikroduką.
— Man jau laikas eiti; turiu pasiruošti spektakliui.
— Aš ateisiu vakare į spektaklį.
— Kodėl jūs tai pasakėte? Dabar aš jaudinsiuos ir blo

gai vaidinsiu.
— O jūs vaidinkite taip, tarsi manęs tenai nebūtų.
Kęstutis rankos mostu pakvietė padavėją. Ji atskleidė 

užsakymų knygutę ir tarė:
— Trys rubliai.
Trys rubliai? Kodėl tokia apvali suma? Suabejojęs jis 

pažvelgė į meniu ir paskaičiavo mintyse; sąskaita buvo ma
žesnė.

— Man atrodo, kad du rubliai šešiasdešimt.
— Atsiprašau, aš suklydau.
— Ar dažnai jūs klystate? — paklausė Kęstutis, padė

damas ant staliuko pinigus.
Padavėja nieko neatsakė, net neparaudo. Ji, matyti, se

niai atprato rausti.
Daugiau bus.
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Op. Sol. E. Kardelienės 
Muzikos Studijos 
METINIS MOKINIŲ KONCERTAS,

kasmet pavasarį ruošiamas, ir 
šiemet įvyko birželio 15 die 
ną AV salėje. Tai jau dvylik 
tas toks koncertas. Šiemet, 
kaip matė koncertan atsilan 
kiusieji, mokinių skaičium kon 
certas buvo tur būt vienas iš 
didžiausių. Kaip mokytoja pa 
aiškino, iš 25 mokinių, kurie 
lankė šiemet Studiją, dalyva 
vo 22. Jie išpildė apie dvi va 
landas užtrukusią programą, 
labai kruopščiai paruoštą ir to 
dėl labai sklandžiai praėjusią.

Koncertą pradėjo D. Barteš 
kaitė daina Tykiai tykiai Ne 
munėlis teka. Tai lyg ir sa 
votiška koncertui vėliava, su 
teikiantį lietuviškumo žymę.

Po įžangos, D. Barteškaitės 
malonia nuotaika pradėjusios 
koncertą, sekė visa eilė pirma 
mečių, jaunučių mergaičių ir 
berniukų, kurie dideliu stropu 
mu ir vikriu tempu iš eilės ėjo 
scenon, O išpildę savo muziki 
nius dalykus, skubėjo į užkuli 
sius. Viena paskui kitą ėjo: Gu 
daitė Linda, Styraitė Rima, 
Vaupša Pranas, Lavinskaitė 
Suzanna, Lukaitytė Elena, La 
vinskaitė Lorrainne. Galima sa 
kyti, kad palaipsnis jų išėji 
mas rodė ir laipsniškai kylan 
tį jų pasiruošimą. Bet reikia 
pažymėti, kad visos mergaitės 
ne tiktai gerai paskambino, 
bet ir gražiai dainavo vaikiš 
kas daineles, pačios sau akom 
ponuodamos: L. Gudaitė Čip- 
čipo, Styraitė Eik, oželi, van 
denio, S. Lavinskaitė Mano 
močiutė, E. Lukaitytė Labą 
naktį ir L. Lavinskaitė Mano 
tėvelis. Tiktai P. Vaupša vie 
toje dainos skambino Kiškių 
šokį. Reikia pabrėžti, kad ir 
mažos mergaitės, kaip E. Lu 
kaitytė, tiktai šešerių metų, 
bet savo uždavinį atliko tvir 
tai ir drąsiai.

Aštuntas programos nume 
ris įnešė tūlą persilaužymą, 
nes sesutės L. ir S. Lavinskai 
tės keturiom rankom gražiai 
paskambino Šumano Laimin 
gą ūkininką.

Po to vėl sekė solo: Gedvi 
laite Lilė, Jaunius Vaidutis, 
Vaupšaitė Viviana, Jaugelis 
Algis ir Jaugelytė Rūta. Visi 
jie gerai mokėdami savo daly 
kus skambino ir gražiai daina 
vo, tiktai V. Jaunius ir A. Jau 
gelis vietoje dainavimo pa 
skamtbino po lietuvišką šokį.

14-tu programos numeriu se 
šuo su broliu Jaugeliai ketu 

| M. MAČIUKAS
i VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

| SIUVĖJAS I
> AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |

g ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
i Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. x

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. X
79 ir 81 St. Zotique St. E. x

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

IBaltica Investment Corp. |
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Ave. 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

riom rankom puikiai paskam 
bino gražią ir jau nelengvą Šu 
berto Nebaigtosios simfonijos 
temą.

Sekamai Lavinskas Alber 
tas, Adomonytė Vida, Vaup 
šaitė Linda skambino ir daina 
vo, tvirtai ir gražiai, gerai pa 
siruošę.

18-tu numeriu vėl keturiom 
rankom sėkmingai skambino 
sesutės L. ir V. Vaupšaitės Čai 
kovskio valsą. Po jų pasirody 
mo, pirmąją koncerto dalį už 
baigė Murauskaitė Virginija, 
gabiai paskambinusi Diabelli 
sanatiną op. 151 ir padainavu 
si Augin mošiutė.

Antroje dalyje dalyvavo 
jau vyresnės ir vyresni moki 
niai, vieni antrus metus, kiti 
trečius ir net ketvirtus metus 
besimokiną. Šių muzikavimas, 
jau duoda galimybę plačiau 
juos aptarti, nes jų pasirody 
me jau reiškiasi individualios 
savybės ir ryškėja sugebėjimai.

Ambrozaitytė Veronika es 
tetiška išraiška paskambino 
M. Aarono Etiudą ir padaina 
vo Po sodelį vaikščiojau. Ryš 
kėja jos balsiniai duomenys.

Bijūnaitė Lilija labai gera 
išraiška paskambino W. A. 
Mozarto Rondo iš X sonatos. 
Atrodo, kad tai muzikai gabi 
mergaitė.

Blauzdžiūnaitė Linda labai 
gražiai skambino W. A. Mo 
zarto V sonatos, I dalį, o Blau 
zdiūnaitė Dalia II dalį. Ypa 
tingo dėmesio susilaukė jų 
abiejų dainavimas duetu. Įdo 
mu, kad viena jų turi gražų so 
praną, o kita stiprų kontraltą. 
Sesutės Blauzdžiūnaitės jau 
žinomos, kaip geros daininin 
kės, galimas dalykas — išaug 
siančios į dailininkes, solistes, 
o solisčių mums reikia. Labai 
gerai jos keturiom rankom pa 
skambino ir Šopeno Mazurką.

Ališauskas Arūnas neleng 
vos J. Haydno 7 sonatos I da 
lį« paskambino ne tiktai tvirtai, 
bet ir meistriškai. Iš jo, da 
rančio gerą pažangą, auga stip 
rus pianistas. Jis gerai ir daina 
vo.

Gingoux Michelle labai ge 
rą įspūdį padarė puikiai pa 
skambinusi W. A. Mozarto 
Sonatos in D I dalį ir padai 
navusi Vaikščiojo mergelė. M. 
Gingoux jau gerokai prasilavi 
nusi ir gebanti pianistė.

Barteškaitė Dalia, koncertą

FILMO MENAS
LAWRENCE OF ARABIA

,,Aš jį laikau viena didžiau 
šių mūsų laikų asmenybių; nie 
kur nematau kito tokio kaip 
jis; jo vardas bus gyvas anglų 
literatūroje, jis bus gyvas ka 
ro metraščiuose ir arabų legen 
dose“. Taip sakė žymusis ang 
lų politikas, Winston Chur 
chill, kai 1935 m. motociklo 
nelaimėje žuvo Thomas Ed 
ward Lawrence, kuris paskuti 
niuoju metu gyveno Anglijo 
je, prisidengęs Shaw slapyvar 
džiu, kad tokiu būdu galėtų 
pasislėpti nuo įkyrių smalsuo 
lių žvilgsnių bei kalbų. Jis bu 
vo anglų pasididžiavimas, 
nepaprastos drąsos ir gilaus 
žmoniškumo simbolis, arabų 
laisvės kovų herojus. Drauge 
jis buvo kontroversali ir pa 

pradėjusi kaip gero balso ir ga 
bi dainininkė, koncertą ir už 
baigė, bet jau kaip pianistė. Ji 
išpildė labai nelengvą L. v. 
Beethoveno Sonatos op. 2 Nr. 
3 I-ją dalį. D. Barteškaitė jau 
turi išvysčiusi gražią jos moks 
lo laipsniui techniką ir sugebė 
jimą jausti pildomąją muziką 
bei mokėdama ją individualiai 
interpretuoti. Bendrai, D. Bar 
teškaitė gabi, jautri muzikai as 
menybė.

Koncertas ėjo taip sklan 
džiai, kad koncertantai nesu 
sidūrė su kokiomis nors nema 
loniomis nesėkmėmis, kas to 
kiu atveju visada gali atsitikti. 
Visi, kaip matyt, buvo gerai 
pasiruošę. Natūralu, kad vie 
niems geriau sekėsi, kitiems 
mažiau lengvai, bet visi sėk 
mingai tesėjo uždavinį.

Taigi, koncertas praėjo pa 
kiliai, publikai jautriai reaguo 
jant į jaunimo polėkius ir pa 
stangas, kurios buvo aiškiai 
matomos. Studijos vedėjos 
darbas, kaip parodė koncer 
tas, davė gražių vaisių, kuriais 
galėjo džiaugtis ne tiktai tėvai 
ir Studijos vedėja, bet ir tie 
kultūrininkai, kurie muzikinio 
jaunimo prieaugliu domisi ir 
vertina nuoširdžias lietuviškas 
pastangas neatsilikti nuo kul 
turingojo pasaulio, o ypač — 
palaikyti kultūringą lietuviš 
ką muzikinį lygį. Todėl natūra 
liai iš to sekė, kad Studijos ve 
deją jautriu žodžiu, su puikiu 
rožių bukietu, pasveikino ir tė 
vų vardu padėkojo p. A. Ali 
šauskas, o su gėlėmis ir dova 
nomis buvusią savo mokytoją 
sveikino visa eilė buvusių mo 
kinių: Nijolė ir Raimundas 
Kilčiai, D. Šeidytė, A. Gaury 
tė, R. Knystautas, A. Paške 
vičienė ir kt.

Atsilankęs. 

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.
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slaptinga asmenybė, legendo 
mis apsupta neatspėjama mįs 
lė. Kasdieniškais žodžiais kai 
bant, jis buvo anglų archeolo 
gas, politikas ir rašytojas, kaž 
kokiai neaiškiai misijai nuvy 
kęs į Arabiją, 1916 m. suorga 
nizavęs arabų sukilimą prieš 
turkus ir nepaprastu pasiseki 
mu vadovavęs jų laisvės ko 
voms. Grįžęs į Angliją, parašė 
keletą knygų, ypač iš savo vei 
klos Arabijos dykumose.

Tad visai nenuostabu, kad 
filmų gamintojai nepagailėjo 
daugelio milionų ir po keleto 
intensyvaus darbo metų paruo 
šė pusketvirtos valandos ilgu 
mo didingą filmą, mėginantį 
atvaizduoti to legendarinio as 
mens veiklą Arabijoje. Ar šį 
mėginimą galima laikyti pasise 
kusiu? Dalinai.

Filmas yra grynai ,,vyriš 
kas“, nes ne tik pagrindiniuo 
se, bet net nė šalutiniuose vai 
dmenyse nėra nė vienos mo 
terš. Čia sutraukta daug gerų 
artistų: Alec Guinnness, Ant 
hony Quinn, Jack Hawkins, 
Jose Ferrer ir kt. Pagrindi 
niam Lawrence vaidmeniui pa 
rinktas filmų debiutantas, bet 
jau nuo mažens teatruose vai 
dinęs Peter O’Toole. Gal jis ne 
sukuria autentiško Lawrence, 
bet vis dėlto sugeba atvaizduo 
ti jo geležinę valią, nepalaužia 
mą ryžtą, žmogišką širdį ir 
Arabijos meilę. Jam nepastoja 
kelio tokios kliūtys, kurios 
žmogiškam galvojimui atrodo 
nenugalimos. Akimis neaprė 
piamose dykumose žmogus at 
rodo ne ką didesnis už dulkę, 
bet jo protas ir valia nepaskęs 
ta lekiančio smėlio kalnuose, 
nesudūžta nuo kaitrios saulės, 
nepavargsta tose dykumose, 
kur nėra jokios gyvybės, nėra 
nė lašelio vandens, kur vien 
tik smėlis ir smėlis, kartais pa 
įvairinamas žmogaus nuvargu 
siios fantazijos sukeltais mira 
žais. Tie dykumų vaizdai pri 
tyrusių fotografų dėka, ekrane 
atrodo tikrai didingai ir fantas 
tiškai. Kai kam ged tai ir bus 
pats pagrindinis filmo įdomu 
mas.

Žinoma, nebuvo galima ap 
sieiti, neparodant karų, kuriuo 
se neišvengiami įvairūs žiauru 
mai. Gal tie žiaurumai kartais 
ir nebūtinai reikalingi rodyti 
ekrane. Legion of Decency šį 
filmą skiria A-II klasei, reiš 
kia, jis leidžiamas ne tik jauni 
mui, bet ir paaugliams. Su tuo 
pilnai sutinkame, tik čia kyla 
mintis, kad mūsų gyvenimo 
reiškinių moralinis vertinimas 
kartais gali keistokai atrodyti. 
Šiame filme pasitaiko scenų, 
kur šautuvo kulka pribaigiami

J. E. PUNDŽIUTĖ DIPLO 
MUOTA GAILESTINGOJI 

SESUO
Gegužės mėn. 22 d. Jeannie 

- Elizabeth Pundžiutė baigė 
Hamiltono šv. Juozapo ligoni 
nės Gailestingųjų sesterų mo 
kyklą. Ji yra dukra buv. mont 
realiečių Antano ir Nelly Pun 
dzių, dabar gyvenančių Hamil 
tone.

Baigusi šv. Jono pradžios 
mokyklą J. E. Pundžiutė lan 
kė Hamiltono Cathedral High 
School, kurią sėkmingai bai 
gė 1959 m.

Jeannie - Elizabeth ne kar 
tą pasirodė scenoje lietuviškų 
parengimų proga, nežiūrint, 
kad jau yra trečios kartos lie 
tuvaitė. Be abejo, tai didelis 
nuopelnas jos tėvelių pp. A. 
N. Pundzių, kurie nors yra gi 
mę Kanadoje, tačiau puikiai 
kalba lietuviškai, daug padėjo 
įsikūrime naujųjų ateivių, o 
taip pat prisidėję savo darbu, 
Hamiltono VA V parapijos 
įsteigime.

A. Pundzius, eidamas super 
veiserio pareigas F. W. Fear 
man Meat Packing Ltd., nie 
kuomet neužsigina savo kil 
mės, o Nepriklausomos Lietu 
vos savaitraštis jų namuose 
yra visuomet mielai laukiamas 
svečias.

Garbė tėvams, o absolven 
tei Jeannie - Elizabeth sėkmin 
gai tęsti savo profesinį darbą.

Ė K. B.

sužeisti kariai. Tokį „pasigailė 
jimo“ veiksmą atlieka net 
pats filmo herojus Lawrence. 
Iš viso filmo vyksmo žiūro 
vams gali susidaryti nuomonė, 
kad tai visiškai gera ir natūra 
lu. O juk krikščioniškoji mo 
ralė tokius žudymus „iš pasą 
gailėjimo“ laiko sunkiu nusi 
kaitimu, tikra žmogžudyste. 
Jeigu tokių scenų būtų buvę iš 
lytinės srities, tai kažin ar šis 
filmas būtų susilaukęs tokio pa 
lankaus rūšiavimo ? Panašios 
taktikos dabar laikomasi ir fil 
mų, ir televizijos programų, ir 
knygų vertinime. Jeigu ten at 
vaizduojama, kad vyras pagla 
monėjo ar pabučiavo svetimą 
žmoną, tai jau draustinas žiū 
rėti visiems, bet jeigu jame ku 
ris nors „herojus“ visai be rei 
kalo šaltakraujiškai nušauna 
keletą nekaltų žmonių, lyg jie 
nebūtų daugiau verti už būrį 
žvirblių, tai toki filmai leidžia 
mi žiūrėti net vaikams, teisi 
nantis, kad čia galų gale laimi

VIEŠA PADĖKA
L. K. Mindaugo Šaulių kuo 

pa nuoširdžiai dėkoja: A. Var 
tų parapijos klebonui kun. K. 
Pečkiui S. J., ir parapijos ko 
mitetui už leidimą' labai pato 
giomis sąlygomis pasinaudoti 
parapijos sale, paskutinių kuo 
pos parengimų metu. A. Var 
tų parapijos chorvedžiui p. 
Ambrozaiciui, visiems choris 
tams ir sol. p. G. Čapkauskie 
nei už gražias, momentui pri 
taikintas giesmes, iškilmingų 
vėliavos šventinimo pamaldų 
metu.

Šauniosioms šeimininkėms: 
p. M. Stankaitienei, p. Bar 
šauskienei, p. J. Adomaitytei, 
p. K. Bubliauskienei, š. A. Pa 
kuliepei ir š. A. Uųbonavičie 
nei už skaniai pagamintus už 
kandžius vaišių stalui.

Visiems raštu ir žodžiu svei 
kintojams, šios didžiosios kuo 
pos šventės proga, ir visiems, 
kurie yra medžiagiškai ar mo 
raliai prisidėję prie vėliavos 
šventinimo iškilmių. Jūsų auka 
ir darbas tebūnie Tavo, tėvy 
ne, naudai ir žmonių garbei!

Kuopos Valdyba.
* * *

Apleidę Montrealį ir palikę 
visus savo mielus prietelius, no 
rime išreikšti širdingą padėką 
už suruoštas mums išleistuves.

Giminaičiams M. E. Kringe 
liams, Birutei ir S. A. Kuzai 
čiams už iniciatyvą ir dalyva 
vusiems: E. K. Andruškevi 
čiams, O. L. Čečkausikams, G. 
A. Dasiams, M. A. Joneliams, 
A. A. Mankams, P. Pečaičiui, 
J. G. Rukšėnams, B. A. Šimo 
nėliams, E. J. Valiuliams ir 
J. Valiuliui.

Jūsų pasakyti gražūs atsi 
sveikinimai, linkėjimai ir įteik 
ta dovana ilgai primins gražiai 
praleistus metus Jūsų tarpe ir 
liks ilgai mūsų prisiminimuose.

Širdingas ačiū J. P. Baltuo 
niams už įteiktą asmeninį prisi 
minimą.
Maria ir Vaclovas Pužauskai.
• Akvarelisto Česlovo Kontri 
mo darbų paroda buvo suruoš 
ta Daugpilyje, kraštotyros mu 
ziejuje. Paroda turėjo gerą pa 
sisekimą.
• V. Kapočiūnas, Adelaidės 
(Australijoje) meno galerijo 
je vykusioje parodoje laimėjo 
pirmąją vietą, nes jo autopor 
tretą, vienintelį iš 39 dailinin 
kų darbų, įsigijo galerija.
• M. Sluckio knyga „Geri na 
mai“ rusiškai susilaukė jau tre 
čios laidos. Leidinys taikomas 
vaikams.
• Estą tapytojo Lepo Mikko 
drobės, viso 200, buvo išstaty 
tos Kaune ir susiilaukė šilto 
publikos įvertinimo.

„gerieji“. Bet tie „gerieji“ tai 
yra tik filmų biznieriai, o lai 
mi tik jų ir taip jau storos pi 
niginės. (LL).

I
T ’ - įvairus

DRAUDIMAI
Facys ZižysĮstaigos VI 2-1427. 

Namų 366 ■ 9094

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ .
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS.

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
C H. KAUFMANAS

Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune 
vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai.

I
A. NOKKELIUNAS j

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. 1
.. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) «Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

I ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

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

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

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

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

BELLAZZ1-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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PRIEŠ PIRKDAMI APLANKYKITE

FLAMINGO
Lakes development inc.

tarp MORIN HEIGHTS ir SIXTEEN ISLAND LAKE.

PAEŽERĖS IR MIŠKO

SKLYPAI
I ^00 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:

Laisvoji tribūna.

4 kambarių 
vasarnamis

„CALIFORNIA”

$ 995.=
pilna kaina 

10% įmokėti 
likutis — po 22.00 mėnesiui

ŠĮ NAMĄ GALIMA IR LAIMĖTI!

i RE 1 -2812
TEIRAUTIS: ]

( RA 8 -8033

APLANKYKITE MUS:

SEKITE MŪSŲ ŽENKLUS

DAUG PATENKINTŲ IR LAIMINGŲ LIETUVIŠKŲ 
ŠEIMŲ LAUKIA JŪSŲ ATVYKSTANT Į 

FLAMINGO LAKES.

ŽALILNGOS NUOLAIDOS
Dažnai skundžiamės, kad 

mes esame didesniųjų tautų 
skriaudžiami ir keliame sa 
vųjų tarpe nepasitenkinimą, 
kad mūsų žymesniaisiais dar 
bais kiti didžiuojasi ir net py 
kstame, kad mūsų tautos did 
vyriais kitos tautos sau garbę 
pelnosi, ypatingai tuo pasireiš 
kia kaimyninė lenkų tauta.

Tačiau svetimųjų tarpe jo 
kio nepasitenkinimo tuo reika 
lu nekeliame ir nesistengiame 
jieškoti būdo prieš tai atsispir 
ti, o elgiamės priešingai: pa 
ruošiam tam dirvą ar net užlei 
džiame progą svetimiesiems 
tai propaguoti bei vykdyti. 
Turiu omenyje šių dienų pasi 
rodžiusį, JAV didesniųjų lie 
tuvių tautos gerovei, vedamą

veiklą. Ypač yra skaudu, kad 
reikia konstatuoti, jog tai ky 
la iš mūsų dvasios vadovų.

Praėjusį mėnesį spaudoje pa 
sirodė pranešimas, kad JAV 
lietuviai „katalikų kultūros pa 
minklui Vašingtone, kurį ma 
tys metai iš metų milijonai 
žmonių“ pasirinko Šv. Pane 
lės ŠILUVOS vardą. Šiluvos 
stebuklingojo paveikslo ,,kul 
tas JAV visiškai nesąs žino 
mas ir teksią pasirūpinti rim 
tais Įrodymais“. „Draugas 98 
nr.). O kurgi pasidėjo plačiai 
garbingi Aušras Vartai? Ar jie 
ne Lietuvoje, jei numesti į ša 
lį? Juk gi jiems nereiks papil 
domo darbo, nei jokių pastan 
gų įrodyti jo kultui ir prie to 
dar plačiau galės išgarsinti tik

Įvairūs siuntiniai

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

paprastu ir TVlŠtll ^9 įdarytus ir apdraus
Siunčiame °1 tus Įvairius siuntimus.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALOZA.

ros savo sostinės Vilniaus var 
dą.

Aišku, tas ir be aptarimo, 
padaryta su nuolaida kaž ko 
neužpykdyti. Žinoma, tokiu 
pataikavimu parodo savo silp 
numą ir patvirtina, kad šioji 
garsioji vietovė lietuviams ne 
priklauso ir ,„bracia polacy” 
pilnai gali didžiuotis savo nuo 
savybe. O patys, patenkinti di 
dėlių laimikiu, kad galės už 
325 tūkstančius dolerių, šalę 
lenkų, milijonams žmonių ro 
dyti, kad Lietuvos sostinė yra 
tai Šiluva.

Dabar pažiūrėkim, kaip už 
geraširdį atsimoka antroji pu 
sė, taip sakant „broliškai“ pa 
sidalina turima nuosavybe. 
Kaip pavyzdį, žemiau paduo 
du esamų Lenkijoje Dievo 
Motinos Marijos stebuklingųjų 
paveikslų sąrašą, kuris sudary 
tas pagal lenkų enciklopediją 
ir dažnai skelbiamas viešumai, 
o taipgi ir kitataučių spaudo 
j e. Kadangi šis sąrašas be lie 
tuvių liečia ir gudus, ukrainus 
ir net čekus, nurašau lenkiš 
kai, taip kaip jį lenkai skelbia, 
tik kabutėse tą pat patiekiu 
lietuviškai įdėdamas porą sa 
vo paaiškinimų. Jame yra atžy 
mėtas vietos pavadinimas, kie 
no globoje paveikslas yra ir 
kuriais metais buvo karūnuo 
tas stebuklinguoju.

1. Częstachovva, Paulini, 
1717 (Čenstakava, globo 
ja vienuoliai paulistai).

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psi.

Institutų lengvosios atletikos 
varžybas laimėjo Gudijos sosti 
nės atstovai. Lietuviai, išvykę 
be geriausių sportininkų (jie at 
stovavo Kaunui rungtynėse 
prieš Vilnių) užėmė paskutinę 
vietą.

— SS-gos A klasės futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgiris 
pralaimėjo Čelebinsko Loko 
motyvui 0:1. Tuo tarpu B kla 
sėje, Klaipėdos Granitas buvo 
įveiktas Minsko ASK taip pat 
0:1.

— Šaudymo rungtynėse Lie 
tuva nugalėjo Estiją 1493 : 
1467. Reiktų atžymėti vokie 
čio Gečiausko atsiektą pasek 
mę, pataikius iš 200 galimų — 
198. Tokia pasekme pereitais 
metais pasaulio pirmenybėse 
Kairo mieste, vienas rusas lai 
mėjo antrą vietą.

IŠ VISUR
— S. S-gos krepšinio rink 

tinė Havanoj nugalėjo Kubą 
70:60.

— Amerikietis B. Sternberg 
pagerino pasaulio šuolio su 
kartim rekordą, iššokęs 5,08 
m.

— Suomijos darbininkų spo 
rto s-gos (komunistų įtakoj) 
lengvosios atletikos varžybose 
Helsinkyje, kaip Sov. Sąjun 
gos atstovai, dalyvavo Estijos 
sportininkai, užimdami pirmas 
vietas vyrų ieties metime — 
75,58 m, moterų 80 m b. b. 
— 11,6 sek. ir šuolyje į tolį— 
6 m. Estai antri buvo 100 m— 
11,1 sek. ir 800 m bėgimuose.

— Gražias pasekmes paro 
do Lenkijos lengvaatlečiai: 
Varšuvoj Zielinski 100 m nu 
bėgo per 10,2 se„ trišuolyje 
Šmitas 16,19 m ir ietis Sidlo-- 
80,95 m.

— Daviso taurės lauko teni 
so rungtynėse Anglija elimina 
vo Sov. Sąjungą 4:1. Vienin 
telį tašką laimėjo estas T. Le 
jus, vakarų pasaulyje priskir 
tas prie rusų tautybės.

— Amerikoniško futbolo s-e 
zonas Kanadoje pradedamas 
antroje liepos mėn. pusėje dra 
ugiškomis rungtynėmis. Vietos 
spauda spėlioja, kad rytinės 
Kanados meisterio vardą lai 
mės šiemet Montrealis, treni 
ruojamas buvo Hamiltono Ti 
ger - Cats J. Trimble.

— Amerikietis J. Moon 100 
m nubėgo per 10 sek. ir 200 
m — 20 sek. Šios pasekmės 
greičiausiai nebus pripažintos 
pasaulio rekordais, nes 100 m 
nuotolis buvo 2 pėdom ilges 
nis, be to, nebuvo vėjo greičio 
matavimo aparato.

VASARVIETĖS DEŠIMTMETIS
Reportažas iš

Praėjus dešimčiai metų lietu 
viškoje vasarvietėje matomi 
ryškūs pasikeitimai. Pasikeiti 
mą vertinant teigiamai ar nei 
giamai, tenka stebėtis, kad ši 
gražioji vasarojimo vieta su 
traukia tūkstančius lietuvių ir 
jau šimtais skaičiuojamus tau 
tiečių vasarnamius. Kaip neto 
Įima patirtis parodė, čia jau 
rengiami suvažiavimai, konfe 
rencijos ir kitokio pobūdžio su 
sibūrimai. Visa tai jungiant su 
atostogomis, gražiuoju vasa 
ros metu, gaunasi įspūdinga 
patirtis ir malonus laiko pra 
leidimas.

Nemaža dalimi prie to prisi 
dėjo Šv. Jono parapijos kle 
bonas, kurio sumanumo dėka 
išaugo pamaldų koplyčia ir ne 
mažas vasarnamis atostogau 
jantiems mažiesiems. Šiuo me 
tu vasarnamis yra plečiamas, 
ir pajėgs priglausti ne tik ma 
žuosius stovyklautojus, bet ir 
pastovesnės pastogės neturin 
čius suaugusius. Kaip mažai 
siais taip ir visais nuoširdžiai 
rūpinasi faktinas vasarvietės 
šeimininkas, kun. Pacevičiua.

Vasarnamiai Springhurste 
dygsta, kaip grybai po gero ir 
sodraus lietaus. Pastatai čia ky 
la įvairių stilių, puošnūs, mo 
dėmūs su voniomis, dušais, šil 
tais ir šaltais vandenimis, tau 
rių gėrimų bufetais ir kitais ne 
regėtais ir tėviškėje nesapnuo 
tais atributais. Vienas iš pas 
kutiniųjų yra tautiečio Vaišvi 
los — su 8 miegamaisiais, 
dviem virtuvėm, dviem vo 
niom, dušais ir net kelių šimtų 
pėdų gylio arteziniu šuliniu.

Vasarvietėje klesti ir sava 
prekyba. Jau kelinti metai pa 
čioje Georgian Bay pakrantė 
je dominuoja iš kitų išsiskirda 
mas Kalūzų restoranas, kuria 
me galima skaniai pasistiprinti 
ir šaltibarščiais atsigaivinti. 
Arčiau koplyčios yra Petrulio 
restoranas, o šalia jo Kulių 
krautuvė. Ponios Kulienės su 
maniai vedamoje prekyboje 
galima gauti užsieninių dalika 
tesu ir lietuviškų, Kanadoje 
gamintų sūrių.

Turint omenyje vasarvietės 
populiarumą, nuosavybės kai 
nos kyla kaip ant mielių. Žmo 
nės vis daugiau stiprėdami eko 
nomiškai, dairosi į tolius, į ge

Springhurst
resnea poilsio galimybes, į ne 
pamainomą gamtos prieglobs 
tį. Kas iš tautiečių susigundė 
prieš dešimt metų įsigyti dau 
giau sklypų, dabar turi galimy 
bę gauti dvigubą, ar net trigu 
,bą kainą.

Pastaruoju laiku ir savival 
dybės organai pradėjo kreipti 
didesnį dėmesį į populiarėjan 
čios vasarvietės priežiūrą. Pa 
vasario metu tvarkomos gat 
vės, o šiemet Byrnes gatvėje 
įvestas apšvietimas.

Bendra apimtimi vasarvietė 
apaugusi stambiais medžiais ir 
teikia malonų, pauksmingą po 
ilsį karštu vasaros metu. Kiek 
blogiau įsikūrusiems prie kran 
to, nes ten skaitosi viešas pa 
pludimis, beveik nėra medžių 
ir sklypo plotis tik 50 pėdų. 
Vasarnamiai ten pastatyti arti 
vienas kito, kad gaunasi susi 
spaudusio miesto įspūdis, tuo 
blogiau jei pasitaiko nevisai ra 
mūs kaimynai. Prie to dar per 
eitais metais, gretimoje Wasa 
ga Beach padarius provincijos 
parku ir už jo pasinaudojimą 
pradėjus imti mokestį, Spring 
hurste žmonių tiek priplūsta, 
kad paežerio gyventojai nega 
Ii prie vandens prieiti.

Dar viena neigiama savybė, 
tai keliavimas atgal savaitga 
lio pabaigoje. Nors didesnė 
kelio dalis (70 mylių iki To 
ronto) yra dviejų krypčių au 
tobanas, bet sekmadienio po 
pietį, kartais taip užsikemša, 
kad normalų pusantros valan 
dos laiką tenka ištęsti iki trijų 
valandų.

S. Pranckūnas.
AUŠROS ŽINIOS

Š. Amerikos lengvosios ai 
letikos ir lauko teniso pirmeny 
bėa įvyks birželio 29—30 dd. 
New Yorke. Aušrą atstovaus 
20—30 lengvaatletų. Galį pa 
gelbėti nuvežti maloniai prašo 
mi paskambinti T. Pauliui, K. 
Šapočkinui ar E. Šlekiui.

Choro repeticijos nutraukia 
mos ir choras išeina vasaros 
atostogoms.

Jaunimo choro repeticijos 
per vasarą taip pat sustabdo 
mos.

• Tuokiasi Raymondas Stir 
bys su Jadvyga Krakauskaite.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

t^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^

2. Troki Wilenskie, 1718, 
(Vilniaus Trakai).

3. Šokai, Franciszkanie, 
1724, (Šokai,—vien, 
pranciškonai).

4. Šokai, Bernardyni, 1724,
(Šokai, — vien, bernardi 
nai).

5. Podkamien na Wolyniu, 
Domininkanie, 1727, 
(Podkamien Volynėje, 
— vien, dominikonai).

6. Žyrowice, na Litwie, Ba- 
zyliane, 1730, (Žyrovice, 
Lietuvoje, — vien bazilio 
nai).

(Sunku tiksliai nustatyti ką 
lenkai vadina žyrovicais. Grei 
čiausiai bus Pažaislis ar Žemai 
čių Kalvarija anksčiau vadina 
ma Gardais. Tačiau Pažaislyje 
gyveno vienuoliai kabenduliai 
ir vėlesniu laiku kazimierietės, 
o Žemaičių Kalvarijoje - Gar 
duose domininkonai ir vėliau 
Marijonai. Bazilijonai gyveno 
Padubysyje, vėliau vadinami 
Bazilijonais, bet ten nėra ste 
buklingojo paveikslo. V. V.).

7. Warszawa, Kapucyni, 
1749, (Varšuva, — vien, 
kapucinai).

8. Luck, na Wolyniu,
1749, (Luck, Volynėje).

9. Wilno, Bernardynki,
1750, (Vilnius, — vienuo 
lės bernardinęs). (Jos gy 
veno iki bolševikų okupa 
cijos prie Šv. Mykolo baž 
nyčios. V. V.).

10. Lwow, Domikanie, 1751, 
(Lviv, — vien, dominiko 
nai).

11. Ląki Bratianskie, Pomor 
ze, Reformaci, 1752, 
(Lonki Bratianskie, Pa 
maryje, — vien, reforma 
tai).

12. Ležajsk, Bernardyni,
Nukelta į 7-tą usl.

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.

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

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 T/2.%.
Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

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

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Metros* Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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VISI Į LINKSMĄ

šokių vakarą- 
-gegužinę,

kuris įvyks liepos 1 d., pirmadienį, „Dominion Day” 
proga, „Brant - Inn“ „Sky Club“ gražioje aikštėje, 

Burlington, Ont.
GAIVINANTYS GĖRIMAI, 

LOTERIJA, 

LAIMĖS STALIUKAI,
BENNI FERRY ORKESTRAS ir t. t.

Pradžia 7 v. v.

Esant blogam orui viskas vyks viduje salėje. 
Kviečiame visus gausiai atsilankyti 

linksmam laiko praleidimui ir poilsiui.

T. Fondo, Hamiltono skyr. V-ba.
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VISI I NUOTAIKINGA 
VAKARĄ

Tautos Fondo Hamiltono 
skyriaus valdyba rengia links 
mą šokių vakarą, kuris įvyks 
„Dominion Day” proga lie 
pos 1 d., pirmadienį, „Brant- 
-Inn“ gražioje „Sky Club“ ai 
kštėje, Burlington, Ont.

Benni Ferri orkestras, gaivi 
nantys gėrimai, loterija, lai 
mės staliukai ir tt. Pradžia 7 v. 
v. Esant blogam orui viskas 
vyks ten pat salėje, viduje.

Maloniai kviečiame visus 
Hamiltono, Toronto ir visų ki 
tų vietovių lietuvius gausiai at 
silankyti į šį parengimą, kur 
visi turės geriausią progą links 
mai praleisti laiką užbaigiant 
ilgąjį savaitgalį ir po sunkių 
darbų atsigauti savo artimųjų 
draugystėje. Vieta yra tikrai 
romantiška, ant pat ežero kra 
nto ir gražioje aplinkumoje. 
Atsilankę kartu paremsite ir 
mūsų darbą lėšų telkime tėvy 
nės laisvinimo reikalui.

Valdyba.
PANEM ET CIRCENSES!

Pilnėja kišenės, bet tuštėja 
širdys — pareiškė vienas lie 
tuvis, išeidamas iš birželio trė 
mimų minėjimo. Teisingi žo 
džiai, nes gėda buvo prieš avė 
timtaučius, kai trys Pabaltijo 
tautos Hamiltone (beveik 4 
tūkst.) nepajėgė užpildyti tū 
kstantinės Westdale mokyklos 
salės, (ir tai dar atšaldo 
mos!), kai tuo tarpu tik prieš 
dešimtį metų tūkstančiai jų 
karštoje saulutėje pasipildavo 
antikomunistinėse demonstraci 
jose Hamiltono gatvėmis. S k 
audu, kad garbindami auksinį 
jautį, užmiršome savo tautines 
pareigas, užmiršome žuvusius 
arba dar kenčiančius savo bro 
liūs, tėvus, žmonas ir vyrus Si 
bire, Kazachstane ir kt. Sov. 
S-gos užgrobtuose plotuose, o 
gal net sulygindami savo gyve 
nimą su romėnų šūkiu — pa 
nem et circensesi!?

Taip pat, norėtųsi atkreipti 
dėmesį ir į sol. V. Verikaičio 
repertuarą — Shubertą, Verdį 
(vietoj programoj įrašyto 
Dvorako) ir užklausti — ar ne 
turime tokioms progoms lietu 
vių kompozitorių? Kodėl estai 
ir latviai pasirodė su savo tau 
tiečių kūriniais, o mes jieško 
me svetimų dievų pas čekus, 
vokiečius ir italus?

Bendrai, minėjimas buvo la 
bai silpnai ir nerūpestingai pa 
ruoštas, už ką kaltė tenka tri 
jų tautybių vadovaujantiems 
organams. K. B.

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

BAISIOJO BIRŽELIO, 
MINĖJIMUI,

pareiga atlikta birželio 14 d., 
vakarų Hamiltono gimnazijos 
puikioje salėje. Šiais metais pa 
gal eilę vadovavę latviai pasi 
kvietė minėjimo pirmininku 
kažkodėl sunkiai kalbantį as 
menį, kas darė neigiamą įspū 
dį. Gerai, kad publika buvo 
daugumoje tos dienos meni 
nės dalies užpildytojai: estų, 
lietuvių ir latviii chorai.

Labai gražų įspūdį sudarė 
pagrindinė kalbėtoja Mrs. An 
ne Jones. Jinai pastebėjo, kad 
daugeliui šio krašto piliečių, 
komunizmas nėra pažįstamas, 
tad jiems yra sunku įrodyti 
gresiančio komunistinio pavo 
jaus pasekmes. Ši pareiga kaip 
tik ir yra mūsų gyvųjų liūdinin 
kų, patirtas savo kailiu birže 
lio ir pan. baisybes. Vietinė 
publika, daugiausia veikiama 
milžiniškos bolševikinės propa 
gandos, kuriai atsispirti bent 
iki šiolei, demokratija dar ne 
pajėgia.

Meninėje dalyje alfabeto 
tvarka, pasirodė pirmieji estai 
su choru, vad. O. Aser ir sol. 
R. Taraila. Sekanti scenoje pa 
sirodė Aušros Vartų par. cho 
ras, vad. sol. V. Verikaičio. 
Gaila, kad net tokiais atvejais 
mūsų choras nejaučia parei 
gos pasirodyti pilnam sąstate. 
Veikalo solistai: Antanaitienė, 
Kudabienė ir Strimaitis, savo 
pareigas atliko puikiai, o prie 
jų ir choras pagal, kiek pajė 
gos leido, prisitaikė gerai. Be 
priekaištų sol. V. Verikaitis at 
liko savo partijas (solo), kas 
buvo palydėta ilgiausiais ploji 
mais. Nuoširdus ačiū torontiš 
kiams; pran. D. Skrinskaitei 
ir sol. Strimaičiui už bendra 
darbiavimą su mumis.

Latvius atstovavo jungtinis 
choras ir St. Catharine, Lon 
don ir Niagara Falls, Ont., su 
sol. E. Karlsone - Berzinš ir 
pian. I. Saks. Chorui vadova 
vo L. Albertina.

Visas minėjimas praėjo gra 
žiai, tačiau anot progr. kalbė 
tojos Mrs. Anne Jones, tikslas 
nebuvo pasiektas. Viskas atlik 
ta uždarose patalpose tik mu 
ms patiems, nepasiekiant vieti 
nės publikos. Vieša demonstra 
cija daug efektingiau paliečia 
bejausmę vietinę publiką. Ar 
ne pelningiau būtų atsiektas 
tikslas demonstruojant viešai 
su plakatais ir per vietinę spau 
dą kviečiant iš anksto prisijung 
ti ir vietinę publiką, pade 
dant vainiką žuvusiems už lais 
vę. Tokiu būdu bus paliesta ir 

jų opi vieta, nes yra žuvusių 
ir vietinių šeimų narių, kovo 
jant už demokratiją ir laisvę. 
Dabar gi, mes tik patys sau 
prisimename skausmą, o atei 
ties kovai draugų nesusilau 
kiam iš svetimųjų. Ši mintis 
verta būtų smulkiau pastudi 
juoti ateinantiems metams. Pa 
bandykime.

SMULKI KRONIKA
— Hamiltoniečiai pp. Pau 

liai įsigijo tik savo šeimai na 
mą 449 Herkimer Str. Kaip 
stropiam A. Vartų par. choris 
tui, A. Pauliui ir šeimai, cho 
ras linki laimingai įsikurti.

— Tautinių šokių grupė 
..Gyvataras” deda pastangas 
sutelkti galimai daugiau lėšų 
taut, šokių šventės išvykai. Šo 
kėjai lanko Hamiltono lietu 
vius, kurie šį jaunimo gražų 
tikslą turėtų paremti.

— Su gražiu pasisekimu bu 
vo pravestas vaikų kongresas 
birželio 15 d. Ypač gražiai pa 
sirodė jaunasis atžalynas su 
chorais. Linkime jauniesiems 
choristams iš šių eilių nepasi 
traukti, o laikui atėjus pakeis 
ti senuosius. Pagarba A. Vartų 
par. klebonui prel. dr. J. Ta 
darauskui, už Šitokio kongreso 
globojimą.

— Birž. 16 d. Hamiltono 
jaunimui, buvo suteikta iškil 
minga pirmoji komunija. 
Apart katal. mokyklose vaikų 
paruošimo anglų kalba, pagal 
lietuvišką tradiciją A. Vartų 
parapija šias apeigas atliko ir 
lietuvių kalba. Tai vis žingsnis 
lietuvybės kryptimi.

— Birželio 20 d. scenos mė 
gėjai buvo susirinkę aptarti di 
džiojo pastatymo „Atžalynas“ 
pasiruošimui. Tikimasi roles iš 
dalinti prieš vasaros atostogas, 
kad būtų užtektinai laiko iš 
mokti. Sėkmės „Aukurui“.

V. P.
AT-KAI SENDRAUGIAI 
RENKA VADOVĖLIUS, 

vadinamus textbook, anglų kai 
ba. Pax Romano prašomi, ir 
mūsų ateitininkai įsijungė į va 
jų pagelbėti naujai besikurian 
čiai katalikų kolegijai Andhra 
Fradesh mieste, Indijoj suda 
ryti savo biblioteką. Norimos 
knygos yra:
1. Anglų kalba ir literatūra,
2. Istorija.
3. Ekonominiai mokslai.
4. Politiniai mokslai.
5. Matematika.
6. Socijologija.
7. Griežtieji mokslai ir
8. Modernioji literatūra.

Tai daugiausia universiteti 
nio lygio vadovėliai. Pas mus 
irgi yra nemaža baigusių uni 
versitetus, ar tryliktąją gimna 
zijos klasę, kuriems šitos kny 
gos yra atlikę ir bus nenaudo 
jamos daugiau. Perleisdami 
jas mums, atliktumėte didelį 
pasitarnavimą, padėdami kitų 
kraštų katalikams akademi 
kams.

Į 8 kategoriją įeina ir lietu 
viškos literatūros veikalai iš 
leisti anglų kalba, pav. „The 
Green Oak“, ar „Lithuanian 
Folk Talės“ ir kt. Būtų pui 
ku, jei atsirastų galintis paau 
koti ir šias knygas. Tuo būdu 
atliktume ir savo kultūros pro 
pagavimo darbą.

Knygas pristatyti, ar tik pa 
skambinti A. Bugailiškiui, 264 
Bold St., JA 8-5446. K M.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas 
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1752, (Liežaisk, — vien, 
bernardinai).

13. Chelmno, Pomorze, u fa 
ry, 1754, (Chelmo, Pama 
ryje, parapijos globoje).

14. Skępe Plockie, Bernardy 
ni, 1755, (Plocko Sken 
pe, — vien, bernardinai).

15. Jaroslaw, — vien, domini 
konai).

16. Berdyczow, Karmelici, 
1756, (Berdyčuv, — vie 
nuoliai karmelitai).

17. Bialynicze, Bialorus, Kar 
melici, 1761, (Bialyniče, 
Baldgudija, — vien, kar 
melitai).

18. Rzeszow, Bernardyni, 
1763, (Žešuv, — vien, 
bernardinai).

19. Chelm Lubelski, w katedr 
ze grecko - katolickiej, 
1765, (Lublino Chelm, 
graikų - katalikų katedro 
je).

20. Miedniewicze, Warszaws 
kie, Reformaci, 1767, 
(Varšuvos Miednieviče, 
— vien, reformatai).

21. Poczajow na Wolyniu, 
Bazylianie, 1773, (Poča 
juv Volynėje, — vien, ba 
zilionai).

22. Lwow, w katedrze lacins 
kiej, 1776, (Lviv, lotynų 
katedroje).

23. Belszowce Lwowskie, 
Karmelici, 1777, (Lvivo 
Belšovce, — vien, karma 
litai).

24. Przemysl, Franciszkanie,
1777, (Pžemysl, — vien, 
pranciškonai).

25. Latyczow, Dominikane,
1778, (Liatyčuv, — vien, 
dominikonai).

26. Międzyrzecz Ostrogski, 
Luckie, 1779, (Lucko 
Miendzyžeč Ostrogsk).

27. Szydlow, na Žmudzi, u 
fary, 1786, (Šilova, Že 
maitijoje, parapijos globo 
je).

28. Kalicz w Kolegiacie, 
1796, (Kalič, Koliegia 
ce).

29. Stara Wieš, Brzozow, Je 
"zūici, 1877, (Stara Vies,
Bžozuv, — vien, jezui 
tai).

30. Kalwaria Paclawska, Prz 
emysl, Franciskanie,1882, 
Paclavska Kalvarija, Prze 
mysle, — vien, pranciško 
nai).

31. Kalwaria Zebrzydowska, 
Bernardyni, 1887, (Zeb 
žydovka Kalvarija, — 
vien, bernardinai).

32. Kravow na Piasku (obraz 
Mateiki,), Karmelici, 
1883, (Krakuv na Piasku, 
Mateikos paveikslas), — 
vien, karmelitai).

33. Dzikow, Tarnobrzeg, w 
kaplicy dworskiej, 1904, 
(Dzikuv, Tarnobžeg, dva 
ro koplyčioje).

34. Tuchow kolo Tarnowa, 
Redemtorrysci, 1904, (Tu 
chuv prie Tarnovo, — 
vien, redemtoristai).

35. Lwow, Jezuici, 1905, (Lv 
iv. — vien, jėzuitai).

36. Tuliglowy kolo Przemys 
la, u fary, 1908, (Tuliglo 
vy prie Pžemyslio, parapi 
jos globoje).

37. Kochawina kolo Lwowa, 
u fary, 1912, (Kochavina 
prie Lvivo, parapijos glo 
boję).

38. Borek Stary, Przemyskie, 
Domininkanie, 1919, (Pž 
emysko Borek Stary, —

39.

40.

41.

vien, dominikonai).
Zawada, Ropczyckie, u 
fary, 1920, (Ropčycko 
Zavada, parapijos globo 
ie)-
Rudki Karharnickie, Prz 
myskie, u fary, 1921, 
(Pžemysko Rudki Komar 
nickie, parapijos globoje). 
Krakow, Dominikanie,

SUDBURY, ONTARIO
J. E. VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS,

birželio mėn. 13 d., lankėsi mū 
sų kolonijoje. Pirmiausia, per 
CKSO-TV, keliolikos minučių 
programoje kalbėjo Lietuvos 
reikalais.

Vėliau, „Sudbury Star“ se 
kančios dienos laidoje įdėjo 
J. E. vysk. V. Brizgio pavei 
kslą, kuriame be jo, dar buvo 
matyti Kun. C. G. Adams, 
naujai paskirtas Christ the Ki 
ng bažnyčios klebonas, kun. 
S. Kulbis, vyskupo palydovas, 
kun. Ant. Sabas sutiktuvių or 
ganizatorius, kun. A. Caru 
so, kun. A. Heinridz, ir trum 
pas aprašymas, bei J. E. kele 
tas minčių Lietuvos reikalais.

5.15 vai. vakare, Christ the 
King bažnyčioje atlaikė iškil 
mingas mišias. Pamaldose gie 
dojo vietos lietuvių mišrus cho

1921, (Krakuv, — vien, 
domininkonai).

42. Przeczyca, Przemyskie, u 
fary, 1921, (Pžemysko 
Pžečyca, parap. globoje).

43. Piekary, na Sląsku, u fa 
ry, 1925, (Piekary slions 
ke, Silezija, parapijos glo 
boję).

44. Tarnowiec, kolo Jasla, 
1925, (Tarnoviec prie Jas 
lo).

45. Žolkiew, kolo Lwowa, 
Dominikanie, 1929, (Žul 
kiev prie Lvivo, — vien, 
dominikonai).

46. Borek na Ždziežu, u fary, 
1931, (Borek na Zdiežu, 
parapijos globoje).

47. Wilno, Ostrabrama, 1927, 
(Vilniaus, Aušros Var 
tai).

48. Hyžne, Przemyskie, u fa 
ry, 1932, (Pžemysko Hy 
žne, parapijos globoje).

49. Bochnia, u fary, 1934, 
(Bochnia, parapijos glo 
boję).

50. Stanislawow, w kosciele 
ormianskim, 1935, (Sta 
nislavuv, armėnų bažny 
čioje).

Turiu pastebėti, šis 50-ties 
vietovių pavyzdys yra sudary 
tas ne eilinių lenkų, bet profe 
šorių ir kitų aukštesnio luomo 
lenkų dvasiškių. Jie nesidrovi 
ir nesigėdina pasisavinti savo 
visų kaimynų vietoves, kai tuo 
tarpu mūsiškiai bijo ir prie sa 
vų prisipažinti. Šis pavyzdys 
nėra koks nors atsitiktinumas, 
tokių pavyzdžių priskaitoma 
tūkstančiais, ir reikia pripažin 
ti daugumai lietuvių jie yra ži 
nomi, bet į tai nekreipiama dė 
mesio ir vis j ieškoma tarpusa 
vio sugyvenimo, nes pasirodo 
dar ne visai išsekus Jadvygos 
dvasiai, atsirado Višinskio už 
planavimai. Kad tą vykdo len 
kai, tai suprantama, jiems yra 
nauda. Nesuprantama, kokią 
naudą turi lietuviai šokdami 
pagal jų muziką. Ar nebus pa 
sityčiojimas iš savęs, kuomet 
tau neria antrą kilpą, lenkti 
jiems savo galvą.

Prie to noriu pakartoti vie 
ną šių laikų mums liūdną, bet 
teisinga iš tėviškės mus pasie 
kusią žinią. Vienas Vilniaus 
krašto lietuvis kunigas, išsėdė 
jęs septynerius metus kalėjime 
ir grįžęs į tėviškę skundžiasi: 
„...Dirbti tenka sunkesnėse są 
lygose, nes lenkiškoji visuome 
nė pina įvairias pinkles, nore 
dama mane išstumti iš. . .“, to 
liau prideda: ,,. . .norint pažin 
ti lenkų šovinistinę dvasią, pra 
šau atvažiuoti į . . . (okup. 
Lietuvą). Ten aiškiai bus gali 
ma pamatyti kiek „gero“ pa 
darė lenkų šovinistai. Jie grei 
čiau išrauna iš žmonių širdžių, 
viską, kas nelenkiška, negu 
bet kokia kita tauta. Lenkų šo 
vinizmas neturi ribų, nesiskai 
to su priemonėmis, nesilaiko 
humaniškumo“. Tačiau, pasiro 
do, tokie šauksmai yra ne visų 
girdimi, o gal išeivijoje jie ne 
verti girdėti?

V. Virdžys.
LAISVOJI TRIBŪNA
Atkelta iš 2-ro psl.

eitį, kartu skelbė ir lietuvių di 
desnės vienybės reikalingumą. 
Vienybė buvo reikalinga visai 
tautai, o ypač išeiviams, kurie 
būdami be vadovų klaidžiojo 
tarp svetimųjų ir tirpo jų kati 
le. Tą negerovę gerai suprato 
aušrininkai, gyvenantys Ame 
rikoje ir jie nusprendė padėtį 
gelbėti. Tuo tikslu įkūrė orga 
nizaciją pavadindami jų Visų 

ras, vadovaujamas Alekso Ku 
sinskio. Solo giedojo Gražina 
Kasperiūnaitė.

6 vai. vakare, tos pat bažny 
čios salėje, buvo J. E. iškilmin 
gas priėmimas - vakarienė ir 
meninė programa, kurią išpil 
dė vietos lietuvių jaunimas, va 
dovaujamas L. Remeikienės.

Akordeono partiją išpildė 
Algis Kusinskis. Pobūvyje da 
lyvavo per 80 lietuvių, suaugu 
šių ir jaunimo.
• Pp. J. Jonaičiai, prie Nippa 
wjisi ežero, 25 mylios nuo Sud 
būrio, nusipirko vasarvietę ir 
vasarnamį.
• Algis Remeikis, liepos m.
15 d. išvyksta į Kanados karo 
laivyno bazę — Nova Scotia 
dviejų savaičių apmokymui ir 
atostogoms.

Lietuvnikų Susivienijimu Ame 
rikoje. Taigi mūsų organizaci 
jos gimimas yra praktiškas rea 
lizavimas „Aušros“ skelbtų idė 
jų ir minčių.

Šiais metais nuo Aušros pa 
sirodymo yra sukakę 80 metų. 
Būdami giminingi su „Aušra“ 
ir norėdami ją paminėti, pa 
gerbti jos steigėjus ir visus auš 
rininkus, o svarbiausia, kaip ir 
„Aušra“ siekdami lietuvių di 
desnės vienybės, mes šį naują 
narių telkimo vajų pavadino 
me „Naująja Aušra“.

SLA yra seniausia lietuvių 
organizacija laisvajame pašau 
lyje, turinti garbingą ir gražią 
praeitį, atlikusi tautai žymius 
darbus, dalyvavusi Lietuvos 
laisvei atgauti visuose darbuo 
se ir šiandien ji dalyvauja ko 
voje už laisvę ir nepriklauso 
mą Lietuvą.

Daugelis jūsų esate girdėję, 
kad SLA yra apdraudos orga 
nizacija. Tiesa, Susivienijimas 
savo nariams duoda geras ap 
draudas ir tuo padeda jiems 
medžiaginiai. Bet didelę klai 
dą daro tie, kurie į Susivieniji 
mą žiūri kaip į apdraudos or 
ganizaciją, pamiršdami jos pa 
čius tautinius, visuomeninius ir 
kultūrinius siekimus. Savo tiks 
lais ir paskirtimi Susivienijimas 
yra lyg dvilypis organizmas: 
organizacijai rūpi visuomeniš 
ki darbai, o greta to ji atlieka 
nariams medžiaginį patarnavi 
mą apdraudų pavidale.

Kai šiandien vedame sunkią 
kovą už Lietuvos išlaisvini 
mą, dedame pastangas lietuvy 
bei išlaikyti, tai šiems svar 
biems darbams atlikti yra rei 
kalingos didesnės mūsų jėgos, 
didesnė vienybė. Gyvenamojo 
meto mūsų organizacijos už 
daviniai ir atsiekimai yra labai 
panašūs į tuos, kada kūrėsi Su 
sivienijimas ir gyveno savo 
pirmuosius metus. Ir tada vy 
ko kova už tautos teises ir 
laisvę. Tame judėjime efektin 
gai dalyvavo Susivienijimas 
savo darbu ir lėšomis. Tačiau 
šiandien mūsų kova žymiai 
sunkesnė, nes priešas daug 
nuožmesnis, klastingesnis, pik 
tesnis. Mes turime daugiau su 
glaudinti savo gretas, nelikti 
palaida minia, o organizuota 
visuomenė. Tik susibūrę drau 
gėn visi be politinų skirtumų 
ar religinių įsitikinimų, būsime 
daugiau pajėgūs vesti kovą 
už mūsų tautos teises ir Lietu 
vos nepriklausomybės atstaty 
mą.

Susivienijimas telkia tiems 
tikslams siekti visų lietuvių jė 
gas. Todėl, mielas broli lietu 
vi ir brangi sese lietuvaite, 
jei dar nesi SLA nariu, tai 
tapk juo dar šiandien“.

Meninėje dalyje labai gra 
žiai pasirodė p. Sriubiškienė, 
padainavusi solo dainų, šoke 
jos Jokubaitytės, smuikininkė 
R. Renkauskaitė, Toronto tau 
tinių šokių grupė „Gintaras“, 
vedamas V. Turūtos. Prie for 
tepiono buvo D. Skrinskaitė ir 
tautiniams šokiams grojo p. 
Dimskis.

Pasimatymas — šventė pra 
ėjo gražiai. Ar bus iš to nau 
dos, ar tai padės „Naujosios 
Aušros” vajui? Būtų svarbu, 
kad ši organizacija pagyvėtų, 

• Našlės šeimai pagelbėti K. 
L. Katalikių Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyrius iki da 
bartinės valdybos kadencijos 
galo paskyrė kas mėnesį po $ 
25.00.
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MOK T|RE A E
SPAUDOS BENDROVĖS „NEPRIKLAUSOMA LIE 

TUVA” NAUJOJI VALDYBA
pirmame posėdyje, įvykusia 
me birželio 20 dieną NL re 
dakcijoje, pasiskirstė pareigo 
mis:

J. Norvaiša - Girinis, pirmi 
ninkasi.

Juozas Šiaučiulis — vicepir 
mininkas vajaus reikalams.

Kostas Leipus — iždinin 
kas.

Augustas Mylė — valdybos 
narys ūkio reikalams.

Pranas Paukštaitis — vai 
dybos narys senų skolų išjieš 
kojimo reikalams.

Henrikas Adomonis — vai 
dybos narys parengimų reika 
lams.

Jonas Kardelis — sekreto 
rius.

Svastant spaustuvės plėti 
mo reikalą, nusistatyta eiti pir 
miausia prie automatinės ma 
šinos nedideliems darbams pir 
kimo .

Mašinų Fondo vajus dar ne 
baigtas ir tas sudaro kliuvinį 
greičiau įsigyti pagal valdy 
bos planą įsigysimu mašinų 
pirkimą, todėl nutarta susirū 
pinti vajaus pagyvinimu. Ka 
dangi daugelis šėrininkų yra 
įnešę po kelias dešimtis dole 
rių įnašo, tai iškelta mintis pra 
syti tuos šėrininkus papildyti 
įnešus iki 100 dolerių (šimtinin 
kų dabar yra apie 30) ir tokiu 
atveju jie gauna „N. L.“ ne 
mokamai, atseit už 100 dolerių 
įnašą jie gauna 5 procentus 
palūkanų. Žinoma, labai pra 
šomi visi tautiečiai paremti Ma 
šinų Fondą, kad spaustuvė ga 
lėtų normaliai dirbti ir daryti 
lėtų normaliai dirbti ir daryti 
pelną, kaip ir kitos spaustuvės 
ir šėrininkams mokėti divden 
dus.

Iškeltas sumanymas rude 
niop padaryti naują loteriją, 
kurion būtų paleisti turimi že 
mės sklypai. Jų turima 5 su 3 
priedais statybos vietose, du 
sklypai visai prie „šoping“ 
centro.

Nusistatyta leisti - spausdin 
ti knygas. Projektuojam 
pigių arba nebrangių, bet nor 
malios laidos knygų. Vienai 
knygai medžiaga jau surinkta, 
kitai dalis jau surinkta, turima 
ir kitų.

Pirmasis naujos valdybos su 
sirinkimas praėjo našiai darbin 
gai. Jeigu galėtume greičiau 
užbaigti vajų, kuriam trūksta 
tiktai apie 3,000 dol., tai visi 
reikalai žymiai greičiau pasistū 
mėtų pirmyn.

Tautiečius naujoji valdyba 
ypač NL skaitytojus kviečia 
paremti jos pasiryžimus ir nuo 
širdžiai dėkoja už labai efek 
tyvų ir vajaus ir loterijos parė 
mimą praeitais metais.

DR. JONAS MALIŠKA
jau antrą kartą pakviestas pro 
fesoriauti Montrealio universi 
tetan.

Dr. J. Mališka gyvai seka 
odontologijos pažangą ir nau 
jovęs, pats daro sėkmingus 
bandymus, todėl ir universite 
tas vertina mūsų tautietį', kai 
po mokslininką.

PABALTIJO 
FEDERACIJOS

skyriaus sudarymas Montrealy 
je darosi aktualus. Jis kelia 
mas jau iš seniau, bet dabar

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ . „ - 
ketvirtadienį <’“S P-■» 

antradienį ir I _
, . I Z—4 p. m.penktadienį |

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

šis reikalas gyvinamas pirmi 
ninko p. Simanavičiaus.

EKSKURSIJA ČIKAGON
Ryšium su įvykstančia Tau 

tinių Šokių Švente Čikagoje, 
liepos 6 — 7 dd., Sk. Vyčių 
Tautinių Šokių Grupė organi 
zuoja ekskursija traukiniais Či 
kagon. Išvažiuojama iš Wind 
soro stoties penktadienį, lie 
pos 5 d., 4.30 vai. vakaro. Į 
Čikagą atvykstama 8 valandą 
ryto į Durborne stotį

Atgal iš Čikagos išvažiuo 
jame liepos 7 d. vakare ir 
Montrealį pasieksime pirma 
dienio vakare.

Kelionės kaina į abu galus 
$ 43, vaikams iki 5 metų ne 
mokama, nuo 5—11 metų pu 
sė kainos. Grįžimo bilietas ga 
lioja 8 dienas.

Įsiregistruoti reikia iki birže 
lio 27 dienos.

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

Tautinių Šokių Grupė.
BANKO „LITAS“ REIKAL. 
„Lito” Rosemounto skyriuje 
pirmąsias dvi liepos mėn. sa 
vaites operacijų nebus, kadan 
gi ved. padėj. P. Rudinskas iš 
vyksta atostogų. Rytinės Mon 
trealio dalies nariai prašomi 
skubesnius reikalus atlikti cent 
re prie AV parapijos, kuris 
tuo metu veiks normaliomis 
valandomis.

Santaupos „Lite“
jau viršija $800,000. Narių 
skaičius peržengė 800. Pažy 
mėtina, kad vis didesnis seno 
sios kartos lietuvių skaičius 
perkelia savo santaupas į ,,Li 
tą”.

Apsimoka „Lite“ 
atidaryti depozitų sąskaitas: 
palūkanų mokama 4%, už če 
kius skaitoma tik po 10 et. ir 
gale mėnesio grąžinami išrašy 
ti čekiai, kurie naudingi kaip 
pakvitavimai.

Montrealio Ateitininkų
susirinkimas įvyko penktadienį 
pirm. A. Mališkienės bute. Dr. 
V. Giriūnienė padarė praneši 
mą iš Ateitininkų Federacijos 
konferencijos New Yorke, pa 
brėždama jaunųjų ateitininkų 
organizavimo reikalą Montre 
alyje. Dvasios vadu nutarta 
pakviesti kun. tėvą Zarembą. 
Susirinkimas baigtas jaukiomis 
vaišėmis. . Pr. R.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
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 OKA TAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir

861-8479

ADV OK A TAS

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Vajus galutinam atsiskaity 
mui su bažnyčios statybos kon 
traktorium aukojo: $5: V. Ge 
ležiūnas; po $ 10: A. Blauz 
džiūnas, J. Burba, J. Daude 
ris, A. Drevinskienė, J. Gorys, 
J. E. Intai, E. Kardelienės 
muzikos studija, Juozas Luko 
ševičius, J. Mačiulis, J. Mile 
ris, K. Otto, C. Rokas, E. Vau 
pšienė, J. Vitas, V. Zubas; $ 
25: K. ir E. Vaiciekauskai; $ 
30: J. Vaškienė; $ 50: K. Jo 
kubauskienė; $ 100: A. ir P. 
Rutkauskai.

Neokanadiečių stovyklon T. 
St. Kulbis, S. J. išvyksta antra 
dienį. Stovykla prasideda bir 
želio 25 dieną ir tęsis iki lie 
pos 15 d.

Parapijos gegužinė ateinantį 
sekmadienį, birželio 30 dieną 
Palangoje, kur bus laikomos 
mišios 12 vai. vidudienyje. 
Ruošiamos įvairios pramogos. 
Palanga apie 9 mylias į va 
karus nuo St. Jerome. Važiuo 
jantiems autoroute, patariama 
naudotis exit nr. 19. Važiuo 
jantieji keliu nr. 11, pačiame 
St. Jerome įieško kelio, sukan 
čio į vakarus ir vedančio į St. 
Colomban.

Autobuso nebus.
Rinkliavoje praėjusį sekma 

dienį suaukota $166.50.

ANTANAS VAUPŠAS 
MOKYKLŲ PIRMININKAS

A. Vaupšas išrinktas Mont 
realio katalikų mokyklų direk 
torių draugijos pirmininku. 
Sveikinimai ir nuoširdūs linkė 
jimai. ,

MŪSŲ DAILININKAI 
PARODOSE

Ville St. Marie 42 aukšto 
parodoje yra J. Norkaus pa 
veikslas, Dominion aikštėje 
yra R. Bukausko ir V. Remei 
kos paveikslų. Mont Royal 
kalne atskirame name yra taip 
pat šių dviejų dailininkų pa 
veikslų greta kitų.

Į MONTREALĮ 
SUVAŽIUOS

daug artistų: pp. Dikiniai, K. 
Veselka, St. Pilka ir kiti, nes 
čia bua daromas B. Pūkelevi 
čiūtės „Auksinės žąsies“ fil 
mas.

ŠALTI ORAI
Montreal; kankino visą praėju 
šią savaitę. Ypač tokiu oru ne 
patenkinti meškeriotojai.. Bet 
po pusės vasaros, gal oras ir 
atšils.

GAUSI DALYVIŲ 
SKAIČIUMI 

priešvestuvinė staigmena buvo 
Nanci Krikščiūnaitei, kuri ište 
ka už Beniaus Greibaus.
• Vitas Virbalas baigė Mc 
Gili universitetą ir gavo inžine 
rijos diplomą.

• Tautiečių sekmadieniais bei 
savaitgaliais Montrealy žymiai 
sumažėja, nes daugumas turi 
vasarviečių, į kurias išvažiuo 
ja visam savaitgaliui.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis 
P. Rudinskas 
J. Skučas

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

L G. ELECTRIC R*d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN AS 
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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Aukavo bažnyčiai p. Šakins 

kienė 10 dol.
Rinkliavos: birželio 9 d. 

112.45, birželio 16 d. 128.80, 
birželio 23 d. 86.00.

Gryno pelno piknikas davė 
306.45 dol.

ŠV. KAZIMIERO 
parapijos gegužinė (piknikas) 
sekmadienį p. Vekterių vasar 
vietėje praėjo gana sėkmingai, 
gražiu oru, dalyvių skaičiumi 
ir svarbiausia finansiniu atžvil 
giu, nes tik vienas savininkas 
J. Vekteris aukojo 120 dol.

Teko patirti, kad p. Vekte 
rių šeimos (senj. ir jun.) yra 
labai patenkintos lietuvių lan 
kymusi jų vasarvietėje ir todėl 
lietuviams teikia nuoširdžiausį 
patarnavimą. Vasarvietėje yra 
vandens patogumai, restora 
nas ir kt. Pr. P.

GABŪS MOKINIAI
Daugelyje mokyklų lietuvių 

vaikai pasižymi kaip geri mo 
kiniai. Neseniai buvo rašyta 
apie vienus jų, dabar patirta, 
kad Stanislas koledže pasižy 
mėjo pp. Bulotų vaikai Bruno 
ir Gilius, laimėję didelį pagy 
rimą ir Rytis labai didelį pagy 
rimą, o pp. Šemogų sūnus Pet 
ras, per metus išėjęs du sky 
rius, taip pat labai didelį pagy 
rimą (tres grand destinction).
• P. Bulotienė Chicoutimi 
mokytoju suvažiavime buvo 
pakviesta duoti pavyzdinę ma 
tematikos pamoką, kurią ji sek 
mingai pravedė.
• Važiuojant į Šv. Kazimiero 
parap. pikniką sekmadienio 
rytą, turėjo auto mašinos ne 
laimę pp. Pileckų šeima, ku 
rios tarpe buvo pp. Buikų dūk 
relė, kuri sunkiau sužeista.

ANTANINĖS, JONINĖS, 
PETRINĖS

Montrealis gausus Antanais, 

Jonais ir Petrais, ir šiemet 
ypač buvo gausu šių varduvių 
paruošimų ir subuvimų. Malo 
nu pasveikinti varduvininkus 
ir palinkėti visiems sėkmės. De 
ja, išskyrus dar Juozus ir Ka 
zius, kurie taip pat populiarūs 
ir neužmirštami, kiti varduvi 
ninkai slypi neišryškėdami, o 
jie taip pat turi lygias teises į 
varduvių populiarumą ir linkė 
jimus.
• Stovyklavo visą praeitą sa 
vaitę palapinėse prie Lac Clair 
ežero skautai Rimas Rudiskas, 
Bruno Bulotas ir Jonas Išga 
naitis.
• Pp. Januškevičiai buvo išvy 
kę į Toronto, į artimųjų vestu 
ves.
• Inž. V. Bulota, montrealie 
čio brolis, su šeima šią savaitę 
atvyksta į Montrealį ir vyksta 
į pp. Bulotų vasarvietę atosto 
gų-
• G. Bakanavičienė vasarai 
persikėlė į savo farmą prie Bro 
me ežero ir ne tiktai pati at 
ostogauja, bet ir globoja savo 
farmoje atostogaujančius, o 
ten atostogauti gražu ir malo 
nu, ypač kalnų srity, kur yra 
įsikūrusių ir daugiau lietuvių.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ DELEGACIJA
Jos centras sudarytas Toron 

te. Ją sudaro po 3 atstovus iš 
kiekvienos rusų pavergtos tau 
tos. Lietuvius joje atstovauja:
J. R. Simanavičius, kuris birže 
lio 3 dieną vykusiame susirin 
kime išrinktas pirmininku, ir 
nariai Jonas Matulionis ir Jo 
nas Kardelis (iš Montrealio). 
Vicepirm. rumunas T. A. No 
ticesco (Montreal) ir sekr. ve 
ngras dr. G. Nagy. Pilnaties 
sesija paskirta rugsėjo 21 d. 
Toronte.

LIETUVIŲ JĖZUITŲ 
PROVINCIJOLAS

T. Br. Markaitis, SJ, vizitavo 
Montrealio Aušros Vartų para 
piją, sekmadienį A V bažnyčio 
je atlaikė pamaldas ir pasakė 
prasmingą pamokslą apie Baž 
nyčios organizaciją, jos refor 
mas ir dabartinius, gausius re 
voliucijomis, laikus, viską ver 
tindamas labai realiai ir logiš 
kai prasmingai. Jo žodis buvo 
kondensuotas ir kupinas min 
čių.

Viešėdamas Montrealy, Tė 
vų Jėzuitų parapijoje, T. Br. 
Markaitis, lydimas klebono T.
K. Pečkio, aplankė pažįsta 
mus, padarė NL red. vizitą ir 
šeštadienio vakare buvo sve 
čias Dr. Jono Šemogo seimo 
je, kur Joninių proga visuome 
nininko pagerbti buvo susirin 
kęs į šaunų priėmimą gražus 
būrys Montrealio lietuvių, ir 
T. Br. Markaitis turėjo pro 
gos plačiau pasipažinti ir pasi 
kalbėti.

Kaip žinoma, T. Br. Mar 
kaitis yra modernus muzikas- 
-kompozitorius ir todėl jis pa 
laiko ryšius su muzikos žmo 
nėmis. Taip buvo šio jo apsi 
lankymo Montrealy proga. T. 
Br. Markaitis antradienį sugrį 
žo į Čikagą.

PROF. DR. V. PAVILANIS 
su šeima antradienį išskrido į 
Europą atostogų. Sekantį mė 
nesį Stockholme virologų kon 
grėsė jis darys pranešimą apie 
skiepų prieš Poliomielitą gami 
nimą.

Prof. V. Pavilanis neseniai 
Kanados mikrobiologų šuva 
žiavime Guelphe, Ont., pirmi 
ninkavo visam suvažiavimui ir 
tai buvo viena iš jo mokslinės 
veiklos apraiškų, kurios pašto 
viai vyksta jo mokslinėje veik 
loję.
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MALONŪS 
VASAROTOJAI,

Pranešame, kad (OSTERVIL 
LE, MANOR INC. atidaroma 

birželio 24 d.
Adresas: WEST BAY 

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

Savininko J. KAPOČIAUS 
namų adresas:

25 Barrington Rd., 
Dorcrester 24, Mass.

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

nuolatiniu MANOR 
vasarotoju.

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

patenkinti kiekvieno 
pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir 
esame pasiruošę Jus maloniai 

priimti.
Jūsų J. Kapočius.

ROYAL — GLOBE 
LONDON - LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės
1962 m. apyvarta Kanadoje

$ 36,422,125
Didžiausias 12 bendrovių 

junginys 
Jas atstovauja:

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722 2472

G. Rukšėnas —768-8640

TORONTO LIET. JAUNI 
MAS ŽENGIA PIRMYN
Šiemet Toronto liet, koloni 

ja sulaukė daug naujų mokslo 
jėgų, didelio intelektualų prie 
auglio.

Toronto universitetą Šiemet 
baigė:

1. Vytautas Mickevičius me 
dicinos daktaras.

2. Gražina Girdauskaitė, me 
dicinos daktarė.

3. Giedrė Lazauskaitė, far 
maciją.

4. Romas Vilkas elektros in 
žinierius.

5. Dalia Skrinskaitė Arts fa 
kultetą, gimnazijos muzikos 
mokytoja.

6. Dalia Kvietytė Honour 
science fakult., sociologiją.

7. Gražina Skirgailaitė, Ho 
nour science fakult., moder 
nias kalbas.

8. Virginius Dičiūnas, civil, 
inž. gavo master degree. Jis 
ruoišias profesūrai T. U. iš ei 
vii inž.

9. Vindašius gavo master iš 
fizikos matematikos. Jis ruošia 
si profesūrai. Pirmiau lekto 
riavo Guelph Veter, akadem.

10. Danutė Augaitytė baigė 
mokytojų institutą.

11. Birutė Dambrauskaitė 
mokytojų institutą.

12. Irena Palubinskaitė, 
mokyt, institutą.

13. Stoškiutė Abromaitienė, 
mokyt, institutą.

14. Aldona Baikus, gailest. 
seserų skyrių T. Universitete.

15. P. Alksnis, chem. inž.
16. Viktoras Ramanauskas, 

chemiją Mc Gili univ.
17. Marija Naruševičiūtė T. 

U. arts, fakult.
18. Romas Vaštokas gavo 

master degree iš antropologi 
jos ir ruošiasi daktaratui N. Y. 
Columbus universitete.

19. J. Janušauskaitė, sekre 
tary Ryerson Hnstitute.

Birželio 7 dieną L. Stud. 
Rėmėjų būrelis visiems absol 
ventams suruošė iškilmingas 
bendras išleistuves. (Prisik. pa 
rapijos muz. studijoje), į ku 
rias atsilankė, baigusieji, jų tė 
vai, gen. konsulas dr. J. Žmui 
džinas, dr. draugijos atstovas, 
„T. Ž.“ redatorius Pr. Gaida, 
inž. s-gos atst. Liet. B-nės ats 
tovas, akademikų dr-jos ats. 
studentija ir kt. svečiai.

Pasakyta buvo reikšmingų 
kalbų, linkėjimų. Kiekvienas 
absolventas gavo dail. P. Mise 
viciaus medžio drožinius - dir 
binius, kaip Gedimino pilį, 
Partizanų kapus, Stil. liet, kry 
žius ir kt. Dovanos labai vertin 
gos. Visiems šios išleistuvės 
padarė labai gilų įspūūdį.

Buvęs.
DEŠIMT LIETUVIŲ 

STOJA Į UNIVERSITETUS
Toronto visose gimnazijose 

pasibaigė XIII klasės abitu 
rientams egzaminai.

Lietuvių laikė daugiau kaip 
10. Beveik visi pasiryžę stoti į 
universitetus.'

^x^x<Zx^x^x^x^>x^x^x^x^x^x

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
DĖMESIUI

Numatomai stovyklai liepos 
20—28 dd. Dainavoje reikalin 
gas ūkvedys. Ė

Galįs talkininkauti yra pra 
šomas susisiekti su tuntininke 
Dr. I. Gražyte, tel. 739-8328 
arba sk. remti kom. pirm. V. 
Žižiu, tel. 366-9094.

• Karolina Kreivytė baigė 
Marianopolis kolegiją ir gavo 
atatinkamą diplomą.
• NL redakcijom atsilanko ar 
timųjų kaimynų apsimokėti N.
L. prenumeratos: lankėsi p. 
Atrąitienė, p .Barauskas ir kt.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla

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

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

Rosemount.
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