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Amerika atgauna prestižą EUROPOS NAUJIENOS
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE

• JAV prezidentas nustebino
• Nikita nustelbtas ir be galvos
• Kinams rusai skaldo langus
• Popiežiaus vainikavimas

Istorijon praėjusią savaitę 
bus įrašyti reikšmingi įvykiai, 
kuriais Jungtinės Amerikos V - 
bės
RYŽTASI EITI REALIOS 

POLITIKOS KELIAIS, 
kurie Eisenhowerio laikais, ne 
žiūrint Dulles pastangų, buvo 
visiškai suklaidinti ir netekę 
rimties.

Kennedy, dabar atsilankęs 
Vokietijoje ir specialiai Berly 
ne, atrodo, JAV politiką ban 
do pasukti realiais keliais ir to 
dėl jo kalbos, pasakytos Fran 
kfurto šv. Povilo bažnyčioje, 
Berlyne ir laisvame jo univer 
sitete, turi pastovumo žymes ir 
todėl

SUKĖLĖ VISUOTINI 
PASITENKINIMĄ IR 

GERAS VILTIS.
Apie tai prakalbėjo viso pa 

šaulio spauda, ,visa žmonija, 
nežiūrint rasių bei spalvų.

Nors ir ne naujas teigimas, 
bet dabartinėmis aplinkybė 
mis, kada de Gaulle išsiskiria 
iš visų laisvojo pasaulio suta 
riamo jėgų apjungimo, — ir 
tas JAV prezidento pareiški 
mas, kad 
AGRESIJAI EFEKTINGAI 
GALIMA PASIPRIEŠINTI

TIKTAI BENDROMIS 
JĖGOMIS,

Atlanto sąjungos forma, turi 
savo prasmę. Ypač, kad vie 
ningos kovos principas priimti 
nas ir labai gerai suprantamas 
visos Europos ir visos žmoni 
jos.

Kas ypatingai svarbu, kad 
JAV prezidentas pareiškė, tai 
jo

UŽTIKRINIMAS, KAD 
AMERIKA EUROPĄ 
GINS, KAIP SAVO 

TERITORIJĄ.
Tai yra greičiausia tiesiogis 

atsakymas Prancūzijas politi 
kos vadovams, kurie visą lai 
ką reiškia, gal ir rimtai many 
darni, o gal politiniais manev 
rais, kad JAV gali dėl Euro 
pos gynimo suabejoti, kad esą 
negalima pasitikėti JAV tikru 
pasiryžimu. Dabar šis pareiški 
mas padarytas nne vienai Pra 
ncūzijai ir ne vien Europai, 
bet ir visai žmonijai.

Atvirumas, kokiu JAV pre 
zidentas šį kartą išdėstė JAV 
politikos credo, sužavėjusi ne 
tiktai berlyniečius ir visą Euro 
pą, bet ir pritrenkusi Chruščio 
vą, kad jis net žado neteko ir 
atidėjo savo kalbą Berlyne ki 
tai dienai, — tai tas pareiški 
mas, kad

AMERIKA GINDAMA 
EUROPĄ, AUKOS, JEI 

REIKS, IR SAVO 
MIESTUS!

Šis pareiškimas sujaudino 
kaikuriuos amerikiečius, kurie 
tai „pacifizmo“, tai kaip striu 
čiai, kišdami galvas į gerbū 
vio nirvaną, bando užsimas 
kuoti nematymu to, kas pašau 
lyje dedasi.

JAV Prezidento pareiški 
mas nors kartą aiškus, atviras 
ir visiškai realus. Saugumas 
tikrai nedalomas. Už saugumą 
reikia aukoti visa, nes tiktai 
tokiu atveju jis gali būti realus 
ir tikras.

Pavergtiesiems, Rusijos dik 
tatūros ir pabrėžimas, kad ir 
Rusija turės pripažinti tautų ap 
sisprendimo teisę, šis 
KENNEDY PAREIŠKIMAS 

TAIP PAT DUODA
VILČIŲ.

Jeigu taip būtų pasielgęs Ei 
senhoweris Vengrijos sukilimo 
metu, žmonija, pavergtieji ir 
pati Amerika dabar turėtų vi 
siškai kitą gyvenimą. Deja, Ei 
senhowerio fatališkoji klaida 
sunkiai atitaisoma.

Chruščiovas, — atkreipkime 
dėmesį, — išgirdęs Kennedžio 
aiškius pareiškimus, atvykęs 
rytinin Berlynan, nesusiorien 
tavo, kas pasakyti ir jau už 
planuotą kalbą turėjo atidėti. 
Ir po torjis tiktai pakartojo se 
n^Tavo grasinimą, kad

RUSIJA ATOMINĖM 
BOMBOM PALAIDOS 

______  AMERIKĄ. . .
Ir Maskvoje surežisuotas ir 

astronautų garbei sukeltas so 
vietinių fanatikų triukšmas din 
go be dėmesio prieš Kenne 
džio pareiškimus. Nikita tiktai 
bejėgiškai svaičiojo ir per UI 
brechto 70 metų sukaktuves 
neatgavo ūpo, ir pasitarimas 
Berlyne su penkiais satelitais 
nepakėlė jo Ūpo.

Airijos, senosios Kennedžio 
protėvių žemės pagerbimas ir 
iškėlimas derinosi su bendrais 
tikslais. Ir pasitarimai su Mac 
Millanu, ir

TRIUMFALINIS JAV 
PREZIDENTO SUTIKI 

MAS BERLYNE, FRANK 
FURTE, HANAU IR 

AIRIJOJE, — 
visa tai liudija, kad JAV pasi 
ryžimui kovoti už laisvę, ir žm 
ogaus teises turi visuotinį žmo 
nijos pritarimą. Nenuostabu, 
kad Kennedy pabrėžė, jok tie, 
kurie abejojo laisvojo ir bolše 
vikinio pasaulio skirtumais, te 
gul tiktai pasižiūri į Berlyno 
gėdos sieną, ir nereiks jokių 
kalbų.

Komunistai patys jau prade 
jo tarpusaves kovas, nes jie pa 
tys nesutaria dėl tų priemonių 
ir tų metodų, kuriuos naudoja 
vieni ir kiti lygios vertės totą 
listai.

KOMUNISTAI VIENI 
KITIEMS JAU LANGUS 

DAUŽO.
Maskvoje sovietiniai bolše 

vikai išdaužė Kinijos komunis 
tų atstovybės langus. Mask 
vos valdžia pareiškė, kad tai 
esą girtų svetimšalių chuliga 
nų darbas, bet Kinijos atsitovy 
bėą tarnautojai atpažino langų 
daužytojus ir teigia, kad jie 
yra rusai ir nebuvo girti. . . 
Maža to.

Maskva išvarė Kinijos ko 
munistų penkius atstovybės 
tarnautojus, kurie esą platinę 
Kinijos komunistų laiško ko 
pijąs Rusijos komunistams, 
nes

CHRUŠČIOVO SPAUDA
ATSISAKĖ LAIŠKĄ 

PASKELBTI. . .
Kaip matome, komunistų 

tarpe didelė suirutė, nors Mas 
kvon penktadienį vis dėlto ki 
nai atvyks derėtis. Kinai gi rei 
kalauja atsisakyti Chruščiovo

KAS NAUJA KANADOJE
LIBERALŲ VYRIAUSYBĖS BIUDŽETAS PRIIMTAS 

Prieš biudžetą balsavo tiktai konservatoriai, kreditininkai 
balsavo su liberalais, demokra tai susilaikė.

Triukšmą sukėlęs liberalų 
vyriausybės biudžetas, pridarė 
ir tūlų nemalonumų, ypač dėl 
užsienių kapitalo apdėjimo 30 
proc. mokesčių, kas jau ir at 
šaukta, stipriai pultas ypač 
konservatorių, vis dėlto galų 
gale priimtas nemaža daugu 
ma — 113 prieš 73.

Prieš biudžetą balsavo tiktai 
konservatoriai. Socialinio kre 
dito 10 atstovų balsavo su Ii 
beralais ir 13 naujademokračių 
nuo balsavimo susilaikė. Taigi, 
biudžetą turime. Min. Gordon 
pasisakė, kad klaidos galimos, 
bet jos bus ištaisytos biudžetą 
vykdant.

NUMATYTA KANADOS
PIRMININKŲ 

KONFERENCIJA
Artimoje ateityje, gal rugsė 

jo mėnesį, pirm. Pearson nu 
mato.. sušaukti provincijų mi 
nisterių pirmininkų konferenci 
ją, kurioje bus aptarti opieji 
klausimai ir ateities uždaviniai. 
Pirmoje vietoje bus apsvarsty 
ti opiausi finansiniai - ekono 
miniai klausimai, kurie, ypač 
ryšium su naujuoju biudžetu, 
plačiai svarstomi. Quebeco 
pirmininkas Lesage ypač nepa 
tenkitas statybinių medžiagų 
apkrovimu 11% mokesčių, 
kas gali neigiamai paveikti sta 
tybas ir nedarbo padidėjimą.

EKONOMINIAM KANA 
DOS IŠVYSTYMUI 

finansų min. Gordon paskelbė 
parlamente, kad bus sudaryta

koegzistencijos ir pasmerkti Ti. 
to.

Popiežiaus Povilo VI vaini 
kavimas sekmadieni vyko nau 
jomis sąlygomis:

ŠV. PETRO IR POVILO 
BAZILIKOS AIKŠTĖJE, 

kur buvo susirinkę apie 250 
tūkstančių žmonių. Iškilmės 
perduotos per radio ir televizi 
ją. Naujojo Popiežiaus maldos 
mišo su ovacijomis, kurias susi 
rinkusieji, tiera vainikuotą Po 
piežių lydėjo eisenoje aplink 
bazilikos aikštę ir įnešant jį į 
baziliką.

Aštuoniom kalbom Popie 
žius kreipėsi į tikinčiuosius: 
itališkai, prancūziškai, angliš 
kai, vokiškai, ispaniškai, portu 
gališkai, rusiškai ir lenkiškai.
POPIEŽIUS POVILAS VI 

TĘS JONO XXIII 
POLITIKĄ.

Jis pasisakė gera valia ir ra 
miomis priemonėmis siekti vi 
sų krikščionių vienybės, bet 
apie santykius su Sovietija nie 
ko konkretaus nepasakė, kai 
miręs Popiežius jau projektą 
vęs sudaryti diplomatinius ry 
šius ir projektavęs Kijeve įstei 
gti Vatikano konsulatą. Bend 
rai, jis esąs santūresnis ir atsar 
gesnis už Joną XXIII, lietuvių 
reikalus pažįstąs ir esąs jiems 
palankus.

KITOS NAUJIENOS
— Kennedy su Adenaueriu 

ir MacMillanu visiškai sutarė 
bendrą daugiatautinį atominį 
apsiginklavimą.

— Moterų kongrese Mask 
voje vieningos nuomonės ne 
buvo. Vienoms smerkiant 
Ameriką, kitos demonstraty 
viai apleido salę.

— Zenzibaras, buvęs DB 
protektorate, gauna nepriklau 

valstybinė Canadian Develop 
ment Corporation su miliardu 
dolerių kapitalo, kuri finan 
suos įvairias ūkines įmones, tu 
rinčias tikslo vystyti Kanados 
ekonominę pažangą. Šios kor 
poracijos Šerai bus garantuoti 
vyriausybės.

SOVIETAI KANADOJE 
PERKA GALVIJUS

Kuba Kanadoje nupirko gal 
vijų už 1 milijoną dolerių, S. 
Rusija už 250 tūkstančių dol. 
Rumunija ir Čekoslovakija 
taip pat perka Kanadoje galvi 
jus. Sovietai moka tik propa 
gandą pliaukšti, bet ne kelti 
žmonių gerbūvį.
BRANGUS SAVAITGALIS

Kanados dominijos dienos 
savaitgalio metu vien Quebeco 
provincijoje besimaudydami 
paskendo 36 asmens, 40 užsi 
mušė automobilių nelaimėse, 
•-> V'soje Kanadoje daug dau 
giau, viso 146.

Bet Dominijos diena Kana 
dos sostinėje buvo atžymėta 
paradais ir kitomis apeigomis.

— Timminse uždaromos au 
kso kasyklos, veikusios nuo 
1910 metų ir davusios aukso 
už 600 mil. dol. Jose dirbo 
apie 1,500 darbininkų.

— Cigarečių gamintojai, 
paklusdami gydytojų patari 
mams, ypač saugant jaunimą 
nuo rūkymo, nutarė savo rėk 
lamas radio ir televizijoje nu 
kelti po 9 vai. vakaro, kada 
jaunimas jau miega. . .

somybę.
— JAV gynybos reikalams 

paskirta 47 miliardai dolerių, 
bet min. MacNamara nesutin 
ko, kad sumažinta 2 miliard.

— G. Leone sudarė naują 
Italijos vyriausybę iš krikščio 
nių demokratų.

— Keturias dienas posėdžia 
vo rusų kompartijos centro ko 
mitetas ir po to komunikatu 
pasmerkė Kinijos komunistus.

— Liepos 15 d. Maskvoje 
prasidės trijų derybos dėl A. 
bandymų sulaikymo, bet JTO 
sekr. U. Thant mano, kad ne 
bus susitarta, tiktai 1970 m. 
esą bus sąlygos visoms tau 
toms apsijungti.

— Čekoslovakijoje vyksta 
stalininkų valymas, pašalinti 5, 
o ir „prezidentas“ Novotny ir 
pirm. Široki taip pat esą stali 
nininkai, kurie Slanskį nužudė.

— Arabų jungt. respublika 
nutraukė ryšius su Portugalija 
dėl negrų diskriminavimo.

— Maroko karalius Chasan 
lankėsi Prancūzijoje, de Gaul 
le vyks į Maroką.

— Kennedy Italijoje tarėsi 
su prezidentu Seni ir pirm. Le 
one.

— Popiežius Povilas VI Ke 
nnedy priėmė liepos 2 d.

— JAV išvarė SSSR „kul 
tūriniams reikalams“ atstovą 
G. Sevastjanovą, kuris pagau 
tas kaip šnipas ir šantažistas, 
vertęs rusą šnipinėti.

— Švedijoje atidengta šni 
nėjimo Rusijos naudai afera, 
kurią vykdė pulk. Wenner 
strom, tuo suardęs ir Nikitos 
vizitą Švedijon.

— Čikaga oficialiai pareiš 
kė. kad Lietuva, kaip nepri 
klausoma valstybė, bus priim 
ta į parodą.

700 lietuvių iš V. Vokieti 
Vasario 16 . Gimnazijos naujo 
jo pastato kertinio akmens šve 
ntinimo iškilmes, sujungtos su 
jau pagarsėjusiomis 
mis Joninėmis, birželio 22—23 
dienomis.

Kaip yra žinoma, vieninte 
lės lietuvišk. gimnazijos laisva ’ 
jame pasaulyje jaunimas lig 
šiol turėpo moky tis senuose ba 
rakuose. L. B. Vokietijos Kr. 
Valdybos pastangomis buvo 
surasta lėšų, pradėti naujam tri 
jų aukštų pastatui, kuriame 
tilps visos klasės, moksliniai 
-kabinetai ir valgykla. Statybą, 
750,000 markių, dviem trečda 
liais remia Federalinė vyriau 
sybė, o likusį trečdalį ryžtasi 
sutelkti patys lietuviai.

Gimnazijos direkt. Br. Liu 
binui perskaičius aktą, pasira 
šytą Kr. V-bos ir Tarybos, vi 
cemin. Schvnįartz, lydimas taip 
pat Kr. Valdyjbos narių A. Ma 
riuno, Pr. Skėrio ir J. Valiu 
no, atliko simbolinį kertinio 
akmens su dokumentais įmūri 
jimą. Šventinimo apeigas atli 
ko Freiburgo arkivyskupo įga 
liotinis. Kalbas pasakė vicemi 
nisteris Schwartz, VLIKo VT 
narys dr. P. Karvelis, prel. 
Beil, Sielovados dir. tėv. A. 
Bernatonis, evangelikų klebo 
nas Schmidt ir kt.

MIN. V. SIDZIKAUSKAS APIE KELIONĘ PO 
EUROPĄ

Iš Europos sugrįžęs Lietu 
vos Laisvės Komiteto ir Lietu 
vos delegacijos Pavergtųjų Sei 
me pirm. min. V. Sidzikaus 
kas maloniai sutiko pasidalinti 
su mūsų skaitytojais mintimis 
apie savo kelionę ir atsakyti į 
klausimus.

Kuriais tikslais bei reikalais 
šį kartą vykote Europon?

— Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimas, sutrumpintai PET 
S New Yorke, kasmet stengia 
si savo sesiją turėti Europoje. 
Tikslai buvo: a) pabrėžti PE 
TS europinį pobūdį ir domėji 
mąsi Europa, b) panaujinti ir 
pagyvinti ryšius su Europos 
bendromis politinėmis instituci 
jomis — Europos Tarybos Mi 
nisterių Kabinetu ir Pataria 
muoju Seimu Strasburge (Eu 
ropos tarybai priklauso 16 va 
Istybių), c) pagyvinti Europe 
je sovietų pavergtosios Euro 
pos dalies bylą ir d) pasitarti 
su savų tautų politikais ir vi 
suomenininkais, gyvenančiais 
Europoje.

Kas buvo konferencijos 
dalyviai?

— Dalyviai buvo dvejopi: 
PETS atstovai ir gausūs sve 
čiai.

Konferencijos posėdžius da 
lyvavimu ir žodžiu pagerbė 
daugelis Europos valstybių par 
lamentarų, dalyvavusių Euro 
pos Tarybos Patariamajame 
Seime: anglų, austrų, danų, 
italų, norvegų, švedų, vokie

Bėjau minėtųjų garbės sve 
čių šventėje dalyvavo Vliko 
VT pirm. J. Glemža, vyriausy 
bės tarėjas Mock, Bonnos Pa

Schaar, 
Elwee,

tridicinė bėgėlių ministerijos 
amerikiečių pulk. Mc
PLB Prancūzijos Kr. V-boa 
pirm. kun. J. Petrošius, Belgi 
jos LB Kr. V-bos pirm. p. Bal 
tus, ML T-bos pirm. E. Simo 
naitis, L. R. Kryž. pirm. J. 
Norkaitis, PLB Vokietijos Kr. 
T-bos nariai Ona - Krutulytė, 
J. Venckus, V. Lenertas, dr. 
J. Norkaitis, J. Stankaitis ir 
K-lės K-jos pirm. J. Barasas.

Meninę dalį gimnazijos 
sporto aikštėje išpildė mok. K. 
Motgabio diriguojamas choras 
ir deklamatorių bei tautinių šo 
kių grupė, vedama mok. Eli 
zos Tamošaitienės.

Po bendros vakarienės vė 
lai vakare gražiai sutvarkyta 
me gimnazijos parke, prasidė 
jo turtinga, insp A. Krivicko 
vadovaujama Joninių progra 
ma, kuri sutraukė ir daug vie 
tinių apylinkės gyventojų, taip 
kad dalyvių skaičius siekė tūks 
tantį. Joninių laužą uždegė 
dir. Liubinas. Ypatingo pub 
likos palankumo susilaukė E. 
Tamošaitienės parengtieji mo 
kinių baleto dalykai: Vaidilų 
čių šokis ir Paparčio Žiedo Ste 
buklas.

čių ir kt. Į pietus atsilankė ir 
E. T. Patariamojo Seimo Pir 
mininkas Federspiel, buv, Pra 
ncūzijos premjeras Pflimlin, 
Italijos senatorius, Povilo VI- 
jo brolis, Ludovico Montini, 
Europos Taryboj Neatstovau 
jamų Europos Tautų Komisi 
jos Pirmininkas ir Vicepirmi 
ninkė ir eilė kitų įžymybių.
Kurios svarbiausios problemos 

konferencijai rūpėjo?
— Konferencijos darbotvar 

kėje buvo 3 klausimai: 1) ka 
tras kelias eina į sovietų pa 
vergtosios Europos laisvę, ar 
Vakarų bendradarbiavimo su 
Kremliaus mūsų kraštams už 
kartais kvislinginiais režimais, 
ar Vakarų paramos pavergto 
sioms tautoms, kad tais nelem 
tais režimais nusikratytų? 2) 
kuri yra sovietų pavergtosios 
Europos reikšte Europos ir aps 
kritai Vakarų saugumui? ir 3) 
kuri yra Europos ateitis—kon 
tinentinė bendruomenė ar at 
lantinė, ar abiejų sintezė? Pir 
mąjį klausimą referavo V. Si 
dzikauskas, antrąjį Seimo gen. 
Sekr., trečiąjį — Rumunijos 
delegacijos pirmininkas. Po 
pranešimų buvo gyvos diskusi 
jos, o priimtos išvados atitin 
ka pačius klausimus.

Ar konferencijos darbai 
baigėsi tik Strasburge?

— Ne. Strasburge jis tik pra 
sidėjo. Apsvarčiusi aukščiau 
minėtus 3 klausimus, konferen 
cija pasidalino į 3 grupes ir pa 
sileido į Europos sostines. Vie 
na grupė aplankė Vokietiją ir 
Italiją, antra — Olandija, Da 
nija, Švedija, o trečia, kurioj 
su Rumunijos ir Lenkijos dele 
gacijų pirmininkais teko ir 
man dalyvauti, aplankė Pary 
žiu, Briuselį ir Londoną.

Kaip atrodo pavergtosios 
Europos reikalai lankytose 

sostinėse?
— Apskritai atrodo gerai. 

Konferencijos delegacijos bu 
vo priimtos arba pačių premje 
rų ar kitų vyriausybių narių, ar 
parlamentų pirmininkų, ar už

Nukelta į 8-tą psl.
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Tautinės šventės
IR

MŪSŲ JOMS PAREIGOS
Gražu — mes sakome maty 

darni masinį savo tautos žmo 
nių susirinkimą teatre, salėje, 
kur kas nors lietuvių išpildo 
ma. Dar gražiau, kai ten lietu 
viai išpildo ir lietuvio arba lie 
tuvių sukurtus dalykus.

Gražu, kai sporto lenktynė 
se matome būrius žmonių, kai 
tautinėse šventėse sales užpil 
do masinis žmogus, ir ne koks 
ypatingai rafinuotas, bet eili 
nis žmogus, darbininkas.

Bet žodis „gražu“ dar ne 
viską pasako.

Gražu yra, kai į parengi 
mus, subuvimus, šventes masii 
nis žmogus ateina sąmoningai, 
suprasdamas ką darąs, jausda 
mas pareigą, nors kartais ir są 
lygos nėra tam žygiui palan 
kios.

Sąmoningumo iš tautiečių 
laukia kiekvienas parengimas, 
kiekviena šventė, kiekvienas 
subuvimas, nes tuo mes palai 
kome savitarpinį ryšį, tarpusa 
vį susipratimą, lietuviškos fa
nes uždavinį.

Periodiškai mes — Jungti 
nių Amerikos Valstybių ir Ka 
nados lietuviai — ruošiame 
bendras šventes: Kultūros Ko 
ngresus, Dainų dienas, Šokių 
dienas, Lietuvių dienas.

Visi šitie parengimai visus 
mus jungia į lietuvišką bend 
ruomenišką šeimą, kuri mus 
įtaigoja būti lietuviais, jausti 
pareigą Tėvynei, būti atsakin 
gefis už tautinio uždavinio atli 
kimą.

Pernai įvyko Jungtinių Ame 
rikos Valstybių ir Kanados lie 
tuvių antrasis Kultūros Kong 
resas, šiemet vyksta Šokių die

Spaudos apžvalga
KAIRĖS IR DEŠINĖS”..„IŠ

Teigiama, kad , .kraštu tinu 
mai susieina“, uždarydami sro 
vių ratą. Atrodo, kad taip da 
bar atsitiko su „Laisvąja Lietu 
va“ ir „Vienybe”, kurios sušo 
ko „kapoti“ ir „Nepriklauso 
mą Lietuvą” ir jos redaktorių 
— „iš kairės ir dešinės”. Ir už 
ką?

„L. L-va“ už tai,-kad buvo 
ginamas nieku dėtas asmuo, B. 
Novickienė. Ar neteisingai už 
pulto asmens negalima ginti? 
Kai asmenį gerai pažįsti, jokie 
„fotostatai” neįrodys jo kai 
tės. Be to, kas moka išgauti iš 
svetimos redakcijos fotostatų, 
tas tokius fotostatus gali ir su 
fabrikuoti. Tai ne laikraštinin 
kų užsiėmimas. Birutė Novic 
kienė tiek žinoma asmenybė, 
kad jai nereikia jokių atestaci 
jų ir jokių įrodymų. Štai kodėl 
apie ją galima neklystant rašy 
ti tvirtu žodžiu. Tiek „iš deši 
nės“. . .

Dabar „iš kairės“. . .
„Vienybė” sumanė apie Kar 

delį pranašauti, kas jam „įdo 
mu”. Bet sena tiesa: „prana 
šauti sunku ir rizikinga“. Ir 
„Vienybės” pranašystės pasi 
rodė labai netoliregiškos, 
kaip iš viso „Vienybė“ netoli 
regiška. Visi ją mato, tiktai ji 
pati savęs nemato... Taigi: nė 
ra kas pranašauti apie visiems

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

nos, Šokių šventė. Į Čikagą lie 
pps 7 dieną suplauks iš JAV ir 
Kanados šaunusis lietuviškasis 
jaunimas. Tat Šokių šventė 
drauge bus ir jaunimo šventė. 
Taigi, į Čikagą suvažiuos atei 
ties lietuviškoji inteligentiško 
ji visuomenė.

Kadangi šokiuose dalyvau 
jančio jaunimo absoliuti dau 
guma yra moksleivija, didele 
dalimi akademinė moksleivija, 
tai galima teigti, kad antroje 
tautinių - liaudinių Šokių Šven 
tėję susirinks būsimas lietuviš 
kasis intelektualinis emigraci 
jos branduolys.

Todėl plačiosios lietuviško 
sios visuomenės pareiga gyvai 
domėtis šiuo susibūrimu j Šo 
kių Šventę, dalyvauti kiek tik 
tai galima juo skaitlingiau, juo 
gausiau ir paremti Šokių Šven 
tę piniginiais įnašais, atsilanky 
mu Šokių šventėn, ir visu tuo, 
kuo tiktai galima, ko Šokių 
šventei ruošti komitetas pagei 
dauja bei prašo.

Nenumokim ranka, kad tai 
yra eilinis parengimas, jau iš 
eivijos tradicijon įeinąs reiški 
nys. Ne. Šios ir panašių šven 
čių prasmė yra neapskaičiuoja 
ma, nei atsilankiusiųjų skai 
čiais, nei doleriais, bei jų gau 
sumu. Kiekviena tokia šventė, 
tartum jos metu pasodintas 
medis, kuris auga, šakojasi ir 
neša kasmet brandesni vaisių.

Kas tiktai gali, visi į antrąją 
Šokių Šventę. Visi, kas kuo ga 
lime, Šokių šventę paremki 
me. O šokėjams ir vadovams 
palinkėkime gražiausios sek 
mės — vardan lietuviškosios 
bendruomenės, „vardan tos 
Lietuvos!“.

žinomus dalykus, ir tas nesuda 
ro jokio įdomumo.

O kai dėl S. Burkės, tai yra 
tiek menkas dalykas, kad Kar 
delis patingėjo jam pajieškoti 
biuleteny atsiųsto parašo. Jei 
gu „Vienybei“ žinoma, kokio 
je gatvėje ir kokiu numeriu jis 
Paryžiuje gyvena, tai gal ji tu 
ri kokio intereso ir tai yra jos 
reikalas. . .

Bendrai gi, „N. L-va“ netu 
ri niekam pykčio, kaip kad ra 
šo „L. L.” Jeigu reagavo „iš 
kairės ir dešinės“, tai gerai ži 
nodama reikalą.

DĖL LENINO PAVERTI 
MO ŽYDU

„Naujienos“ apie tai parašė 
daugiau, negu „Nepriklauso 
moję Lietuvoje“ buvo parašy 
ta. „Naujienos“, pasiremda 
mos daugelio tyrinėtojų, komu 
nistų ir antikomunistų tyrinėji 
mo duomenimis, teigia, kad 
Leninas nebuvęs žydas. Gali 
mas dalykas, kad Leninas ir ne 
žydas. Lenino veide daug 
mongoliškų bruožų, kas leistų 
manyti, kad jis gimęs iš ruso, 
kurių daugelis yra slavo ir mon 
golo mišinys. Bet jo veide yra 
ir žydiškumo bruožų, kas lei 
džia manyti, kad gal jis galėjo 
būti dar didesnis mišinys ■—

Veda sktn. inž. J. Bulota.

KVIEČIAME Į JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ
Lietuvių Skautų Sąjungos 

45 m. Jubilėjinė stovykla įvy 
ksta š. m. rugpjūčio mėn. 17 
d. iki rugsėjo mėn. 1 d. BSA 
stovyklavietėje Camp Child, 
Manomet Mass. Tel. CA 4- 
2080. Ši stovyklavietė viena iš 
geriausių Atlanto rajone, yra 
netoli Cope Cod, kelios my 
lios nuo Atlanto vandenyno. 
Šios vasaros pabaigoje į ją su 
skris sesės ir broliai iš JAV ir 
Kanados.

Brolijos Pastovyklė
Kadangi Jubiliejinę stovyklą 

sudarys Seserijos, Bralijos ir 
Akademinio skautų sąjūdžio 
pastovyklės, — visos jubilieji 
nės stovyklos pasisekimas 
daug priklausys nuo šių pašto 
vyklių pravedimo. Geresnio pa 
sisekimo besiekiant, jau suda 
ryta techniškoji LSB pastovyk 
lės ve>dovybė, kuri atliks pro 
gramos vykdymą ir LSB terito 
rijos administravimą.
Jubiliejinės stovyklos LSB te 

ritorija turės vilkiukų, skautų, 
jūrų skautų ir skautų vyčių pa 
stovykles. Šioms pastovyklėms 
viršininkai jau yra pakviesti ir 
jų pavardės bus paskelbtos arti 
moj ateityje.

Vilkiukų pastovyklė daugu 
moję turės Atlanto rajone gy 
venančius jaun. skautus. Joje, 
tačiau, galės stovyklauti su tė 
vais" atvykę vilkiukai ir iš kitų 
rajonų. Vilkiukams bus suda 
rytos palankiausios stovyklavi 
mo ir maitinimo sąlygos ir 
bus pravedama jiems speciali 
programa.

Skautų pastovyklė beabejo 
turės didžiausį dalyvių skaičių. 
Pastovyklės skiltys bei draugo 
vės bus sudarytos pagal vieto 
vių junginius, kad vietovių vie 
netai iš anksto pasiruoštų re 
prezentuoti tuntus ar kitus ma 
žesnius vienetus varžybų, pasi 
rodymų, laužų metu. Eilė LS 
B instruktorių praves atskiras 
programos dalis. Čia veiks ir 
LSB vadų „Ąžuolo“ mokyk 
la. Visų instruktorių viršininku 
pakviestas gilvelistas sktn. J. 
Bružinskas. Vykstančioms į 
stovyklą skiltims jau dabar 
yra svarbu pagilinti skautiškas 

slaviškai žydiškas mongoliš 
kas.

„Naujienos“ neabejoda 
mos tiki tais tyrinėtojais. Tai 
yra perdaug. Gal tas laikraš 
tis, „Common Sense“, nėra vi 
siškai rimtas šaltinis, bet negali 
ma teigti, kad jis neparašo ir 
tiesos. Jis kartais parašo to 
kios tiesos, kurios kiti nenori 
matyti ir apie tai girdėti. To 
dėl remiantis vien tuo, kad 
„CommonSenas“ ne rimtas šal 
tinis, dar nėra pagrindo žinią 
atmesti. O tikro, visiškai neša 
liško tyrimo vis dėlto padaryti 
negalima. Sovietinė diktatūra 
visa tai laiko kaip neliečiamą 
dalyką ir nieko, be ištikimų ko 
munistų, prie to neprileidžia. 
Todė 1 ir ’„Naujienos“ vargu 
gali guldyti už tai galvą, nežiū 
rint jos minimų šaltinių?

Dėl to „žydinimo”, kai jau 
iškeltas toks klausimas, yra su 
sidariusi savotiška būsena, kuri 
kreipia daugelio dėmesį. Kaž 
kodėl sovietams nepaprastai 
apeina žydo klausimas. Kodėl 
jie taip to vardo bijo? Ir krato 
si?

Kai dėl „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redaktoriaus, kurio 
pavardę „Naujienos“ mini, tai 
jis nekartą yra aiškiai, pasakęs 
kad jam nėra „nei žydo, nei 
ellino“. Jis vertina žmogų, as 
menį, nežiūrint jo tautybės, ra 
sės, spalvos, tikybos?. Bet jam 
vis dėlto įdomu, kodėl bolše 
vikai taip jautriai nusistatę žy 
do klausimu, nors daugelis žy 
du bolševizmui dirbo. Stalinas 
žydams net rezervatą,Birobidž 
ano vardu, buvo įsteigęs ir ban 
dė ten visus žydus sukoncentr 
uoti? Jeigu visų tautų žmonės, 
kaip žmonės, tai kodėl bolše 
vikai žydus iš jų skaičiaus iš 
skiria? Kodėl ir dabar turi žy 
dų klausimą, kuris kartkartė 
mis vis iškyla? 

žinias, pasiruošti sporto varžy 
boms, stovyklinio įsirengimo 
varžyboms, skautiškų dekorą 
cijų varžyboms ir stovyklinio 
tvarkingumo varžyboms. Kon 
kretus varžybų paskelbimas L 
SB pastovyklėje įvyks susirin 
kus į stovyklą.

Jūrų skautų pastovyklė šio 
je Jubiliejinėje Stovykloje tu 
rėš be galo geras, vargiai kur 
nors iki šiol turėtas stovyklavi 
mo priemones ir aplinkybes. 
Puikus, didelis ežeras su uos 
tu, prieplaukomis, maudyklė 
mis, stebėjimo bokštu ir dide 
liu skaičiumi irklinių pastatų 
stovyklaujančių naudojimui, 
leis pravesti plačią ir įvairią jū 
rinę - skautiškąją programą, 
kuri bus šiai pastovykliai spe 
cialiai sudaryta. Šios pastovyk 
lės viršininku yra pakviestas 
patyręs jūrų skautininkas ir nu 
matyti keli instruktoriai. Visi 
jūrų skautai kviečiami gausiai 
dalyvauti Jubilėjinėje Stovyk 
loję ir nelaukiant registruotis 
pas LSB tuntininkus bei vieti 
ninkus. Visi jūrų skautų tėvai 
prašomi paraginti savo vaikus 
vykti į. Jubiliejinę Stovyklą, su 
daryti tam reikiamas sąlygas ir 
negailėti lėšų. Brolybę mūsų 
visų šakų skautų tarpe gali iš 
ugdyti tik buvimas ir skautavi 
mas kartu su kitais broliais.

Oro skautų pastovyklė nėra 
atskirai pramatyta Brolijos 
stovyklinėje teritorijoje dėl 
permažo šios LSB šakos narių 
skaičiaus.

Skautų vyčių pastovyklė šio 
je Jubilėjinėje Stovykloje tiki 
masi turėti gausi, kadangi sto 
vykios laikas yra patogus dir 
bantiesiems ir skautams vy 
čiams yra nebaisūs atstumai. 
Šios pastovyklės viršininku rū 
pinasi LSB Skautų Vyčių sky 
riaus vedėjas. Skautų vyčių sto 
vykios programa bus pritaiky 
ta jų specialiems uždaviniams 
ir stovyklos metu įvyks visuo 
tinas LSB skautų vyčių sąskry 
dis, apie kurį bus paskelbta at 
skirai.

Laiku Registruokimės!
Labai svarbu yra, kad visi į 

Jubiliejinę Stovyklą vykstan 
tieji broliai laiku užsiregistruo 
tų pas savo atitinkamus vado 
vus. Svarbu yra, kad tuntinin 
kai bei vietininkai laiku, kaip 
kad skelbta „Krivūlėje“, užsi 
registruotų centrinėje Jubilieji 
nės Stovyklos vadovybėje. Vi 
sa registracija su mokesčiu siu 
nčiama s. P. Moliui, 72 Tops 
field Circle, Shrewsburg, 
Mass. USA. Registracijos nuo 
rašai siunčiami LSB VSP.

Visi LSB vadovai prašomi 
sekti liet, perijodinę spaudą, 
kurios skiltyse, greitesnės ko 
munikacijos dėlei, bus skelbia 
ma Jufoilėjinės Stovyklos infor 
macija.

Budėkime!
j. s. Bronius Juodelis 

LSB Pastovyklės Vadovas.
JŪRŲ SKAUTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Birželio mėn. 15 — 16 die 

nomis Toronte Prisikėlimo pa 
rapijos patalpose įvykęs jūrų 
skautų-čių vadų suvažiavimas 
praėjo su pasisekimu. Registrą 
vosi 36 vadovai-ės, kurie dar 
atsivežė 11 įgaliojimų. Visi 
tie atstovai kalbėjo 582 jūrų 
skautų-čių ir akademikų korp. 
Gintaras vardu. Svečių tarpe 
buvo buvęs Vyr. Skautininkas 
v. s. prof. S. Kairys, Seserijos 
vadeivė Kanadai ps. M. Vaši 
liauskienė ir Skautų Aido re 
daktorius v. s. Č. Senkevičius. 
Suvažiavimą vedė j. s. H. Ste 
paitis (Toronto). Sekretoria 
vo v. v. A. Besąsparytė (To 
ronto) ir j. ps. P. .Petraitis 
(Cleveland). Skaitlingiausiai 
dalyvavo Čikagos grupė, kur 
galima sakyti yra Jūrų Skau 
tijos centras.

Suvažiavimas vienbalsiai iš 
reiškė norą administraciškai 
tvarkytis neteritorialinio rajo 
no teisėmis Skautų Sąjungos 
apimtyje. Dėl būdų, kaip to pa 
siekti vyko ilgos diskusijos. 
Šeštadienio vakare įvyko rinki

J. Bachuno vasarvietėje F 
ASK-tas surengė jauniesiems 
sportininkams kursus, kurių 
tikslas buvo paruošimas kadrų 
lietuviškai sportinei veiklai. Be 
praktiškų užsiėmimų, buvo at 
kreiptas ypatingas dėmesys ir 
į teoretinę pusę, laikant kursan 
tams įvairiais klausimais pas 
kaitas. Prelegentais parinkta į 
vairių sričių žinovai: kun. J. Bo 
revičius S J (kartu stovyklos 
dvasios vadas), dr. A. Nasvy 
tis, dr.Vygantas, A. Bielskus, 
V. Adamkevičius, R. Dirvonas 
J. Šoliūnas, P. Petrutis, N. 
Grybauskas, L. B. centro vai 
dy,bos pirm. J. Jasaitis, P. Žu 
mbakis, J. Nasvytis. Kursus 
lankė 21 sportininkas iš JAV 
Kanados. Tikime, kad jaunieji 
sportininkai, stipriai įsilies į 
mūsų sportinę veiklą ir pakeis 
pasitraukiančius „veteranus“.

SVEIKINAME
Montrealio Tauro naują vai 

dybą, linkėdami sėkmingo va 
dovavimo ir gražių atsiekimų 
sportiniam kovos lauke.

LIETUVOS, LATVIJOS IR
ESTIJOS LENGVAAT 
LEČIŲ SUSITIKIMAS

Rygoje, baigėsi aikštės šeimini 
nkų pergale. Šį laimėjimą bro 
lių tauta užtikrino dėka savo 
moterų, kurios pelnė 120 tašk. 
prieš lietuvaites 80 t. ir estes 
78 t., kai tuo tarpu vyrų grupė 
j e taškais pasidalinta: Estija 
195, Lietuva 178, Latvijal61. 
Tad sudėtais vyrų ir moterų 
taškais, Latvija užėmė pirmąją 
vietą, Estija —antrą ir Lietuva 
trečią. Nežiūrint pralaimėjimo 
lietuviai atsiekė geriausias pa 
sėkmės: prieš dvi savaites, šio 
laikraščio puslapiuose aprašy 
tas Kęstutis Orentas ir vėl da 
vė Lietuvai naują rekordą 3 
km. kliūtiniame bėgime, paro 
dęs 8 min. 43,2 sek. laiką' Tai 
jau tarptautinės klasės pasek 
mė, geriausia šiame sezone vi 
soj Sov. Sąjungoj. Ir kitą die 
ną K. Orentas 5 km. bėgime 
vėl pakartojo Lietuvos rekor 
dą, nubėgdamas nuotolį per 
14 min. 13 sek. Kiti rekordai: 
400 m. Arūnas Židonis—48,7 
sek., 400 m. kliūtimis — P. Jo

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,
Šiemetinė Krašto Tarybos 

sesija yra šaukiama Delhi m. 
spalio 12—13 dd. Tą patį šeš 
tadienį, Niagaros pusiasalio 
lietuviai St. Catharines kolo 
nijoj rengia didelę šventę, pa 
kviesdami programos išpildy 
mui Čikagos Dainavos ansamb 
lį. Rizikingas (finansiniai!!), 
tačiau labai gražus žingsnis, 
nes ir didesnės lietuviškos ko 
lonijos nesiėmė atsakomybės 
pasikviesti čikagiškius į savo 
namus. Tokiu atveju, reikia ne 
tik sveikinti vietos lietuvius, 
bet ir juos paremti, sušaukiant

mai: Jūrų skautijos vadu iš 
rinktas j. s. H. Stepaitis, gar 
bės gynėju j. s. Dr. V. Čepas 
(Bostonas), Jūrų skaučių sky 
riaus vedėja s. D. Lukošiūnai 
tė (Čikaga), be to išrinkta ir 
trijų asmenų kontrolės komisi 
ja. Jūrų skautų skyriaus vedė 
ju liko jau anksčiau 'išrinktas 
j. v. s. L. Knopfmileris (Čika 
ga)-

Sekmadienio rytą buvo ap 
tarti stovyklų, finansų ir kiti or 
ganizaciniai reikalai, o po to 
suvažiavimo dalyviai ir Toron 
to jūrų skautijos „Neringos” 
tuntas organizuotai dalyvavo 
iškilmingose Prisikėlimo par. 
pamaldose minint liūdną bai 
šioj o birželio sukaktį.

Suvažiavimo rezoliucijas ru 
ošė j. v. s. A. Aglinskas ir j. 
s. Dr. V. Čepas. Bendrą jūrų 
skautijos stovyklą nutarta ruoš 
ti Custer vietovėje, JAV. Vė 
liau, „Neringos“ tunto sueigo 
je, arbatėlėje ir baigiant šuva 
žiavimą buvo perskaitytos ir 
priimtos rezoliucijos ir sveikini 
mai. Atsilankęs Prisikėlimo pa 
rapijos klebonas T. Placidas 
Barius OFM, suvažiavusiems 
palinkėjo sėkmės.

R. K. 

naitis 53,8 sek. A. Černiauskas 
dešimtkovė —6881 taškai.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
. .— Sov.Sąjungos futbolo ta 
urės rungtynėse Vilniaus Žalgi 
ris pralaimėjo mūsų sostinėje 
Kiršiniovo Moldovai 2 :4.

— Įdomesnių Lietuvos fut 
bolo pirmenybių rungtynių pa 
sėkmės (iš birželio 15-16 d.d.) 
Kretingos Minija - Mažeikių E 
lektra 5 :0, Kauno Inkaras — 
Vilniaus Elfą 2:1, Kėdainių 
Nevėžis —Kauno Lima 5 :2, 
(!!) Šiaulių Elnias —Alytaus 
Dainava 3:2, Tauragės Tau 
ras —N. Akmenė 1 :2.

—i Vilniaus Sporto birželio 
18 d. pirmas puslapis skiria 
mas Bykovskiui ir Tereškovai. 
O karvių melžėja B. Radzevi 
čienė iš Vilkaviškio rajono ko 
lūkio taip susižavėjo Valenti 
nos skridimu, kad parašė net 
trumpą straipsniuką užbaigda 
ma įsipareigojimu našiau dirb 
ti(o kas bus, jeigu karvės ne 
duos pieno? -K.B.) ir siekti 
pergalių tiek darbe, tiek ir 
sporte.

IŠ VISUR
— Ispanijos futbolo taurės 

baigminį susitikimą laimėjo 
FC Barcelonos vienuolikė,įvei 
kdama Zaragoza 3:1. Rungty 
nes stebėjo 100 tūkst. žiūrovų, 
o taurę po žaidimo įteikė pats 
gen. F. Franco.

— Dviračių lenktynes ap 
link Angliją laimėjo Lenkija.

— Augsburgo stadijone J. 
Reimer atsiekė naują V. Voki 
etijos disko rekordą, numesda 
mas įrankį 59,03 m.
gtynėse Graikija Tel-Avive nu

— Lengvosios atletikos run 
galėjo Izraelį 120:78.

— Lengvosios atletikos run 
gtynės tarp JAV ir Sov. Sąjun 
gos įvyks Maskvoje liepos m. 
20-21 d.d.

Grigelis Juozas, gimęs Ra 
šeiniuose, iš Lietuvos į Kanadą 
ar į Jungtines Amerikos Vala1 
tybes išvykęs apie 1895 metus, 
dabar yra pajieškomas pabro 
lio, kuriam prašoma rašyti: 
Konstanty Grygel, Poczta Dzi 
wnow, Powiat Kammien Po 
morski, ui. Parkowjti 4. 
Poland.

Krašto Tarybos sesiją ne Del 
hi m., bet St. Catharines (sa 
vaime aišku, jeigu vietos LB 
sutiktų būti Krašto Tarybos su 
važiavimo šeimininku) ir tuo 
pačiu, padėti Niagaros pusią 
salio lietuviams, jų didžiausios 
šventės rengime. Dviejų šim 
tų asmenų kolonijai nelengva 
padengti beveik 2-jų tūkst. do 
lerių išlaidas, tad Krašto Tary 
bos suvažiavimas prisidėtų dar 
prie tos šventės orumo pakeli 
mo ir kartu pritrauktų dau 
giau svečių iš Toronto, Hamil 
tono, artimųjų JAV kolonijų, 
atkreiptų dėmesį spaudos, radi 
jo, televizijos. St. Catharines 
koloniją laikau geresne savo 
geografine padėtim už Delhi 
miestą, ypač prisimenant to 
rontiečių ir hamiltoniečių dau 
gumą pačioje Krašto Tarybo 
je. Laiko yra, tad ir siūly 
čiau pakeisti KT suvažiavimui 
Delhi į St. Catharines.

Be to, Tamsta iškėlėte N. 
Lietuvoje PLB-nės seimo atsto 
vų proporcijos klausimą. Man 
atrodo, kad tai yra visiškai ne 
aktualu. Svarbiausia, kad šuva 
žinotų visi atstovai iš nustaty 
tų valstybių. Tuomet tik gali 
ma bus kalbėti apie Pasaulio 
Lietuvių B'-nės seimą. Priešin 
gu atveju jis liks tik JAV ir 
Kanados lietuvių diskusinėm 
dienom.

K. Baronas.
GLASCO KOMISIJA,

kuri buvo sudaryta ištirti vals 
tybinio administracinio apara 
to veikimą, paskelbė, kad apa 
ratas bendrai kalbant veikia 
gerai, bet komisija siūlo vai 
dininkams suteikti daugiau tei 
šių spręsti bylas, nesikreipiant 
dėl kiekvieno mažmožio į mi 
nisterijas. Skundams gi tirti pa 
siūlė, švedų pavyzdžiu, suda 
ryti spec, skundų komisiją, ku 
ri nagrinėtų ir spręstų skundus.
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Kovų fronte
SOVIETŲ PROPAGANDA POPIEŽIAUS RINKIMŲ 

IŠVAKARĖSE
RAŠO MIN. S.

Dar niekad ligšiol — dau 
giau kaip 40 metų besitęsian 
čioj komunistų kovoj prieš 
bažnyčią — sovietų vyriausy 
bė nebuvo mėginusi nukreipti 
savo propagandą į Kardinolų 
Konkliavą, sušauktą Popiežiui 
rinkti. Dabar toks mėginimas 
yra Maskvos padarytas. Popie 
žiui Jonui XXIII mirus, į Ro 
mą buvo atvykę iš Lietuvos 
dalyvauti jo laidotuvėse 4 ku 
nigų ir 2 pasauliečių grupė, ku 
ri pasisakė esanti „Sovietų Są 
jungos katalikų dvasiški jos ir 
tikinčiųjų delegacija“. Šitoks 
„delegacijos“ pasirodymas Ro 
moj yra vertas dėmesio todėl, 
kad sovietų vyriausybė, kurios 
pavedimu tie asmenys važia 
vo, pirmą kartą pastatė savo 
politikos šachmatų lentoj „So 
vietų Sąjungos katalikų atsto 
vus“. Aiškus dalykas, nei tie 
kunigai, nei pasauliečiai netu 
rėjo teisės atstovauti Sovietų 
Sąjungos ar sovietų okupuoto 
sios Lietuvos dvasiškijai ir ka 
talikams.

Vienas sovietų okupacinės 
valdžios uždavinių Lietuvoje 
buvo organizuoto katalikų gy 
venimo sunaikinimas. Deja, jis 
buvo įvykdytas. Jau nuo dau 
gelio metų Letuvoje uždraus 
tos katalikiškos organizacijos, 
katalikiškoji spauda ir iš viso 
bet kurie tikybinio turinio lei 
diniai. Ne tik nespausdinami 
brevijoriai, mišiolai, maldakny 
gės ir šventųjų paveikslai, bet 
jų įvežimas iš užsienio uždraus 
tas ir siuntiniai su tokiais spaus 
diniais yra sovietų pašto kon 
fiskuojami. Net Vatikano laik 
raščio „L’Osservatore Roma 
no“ numeriai, paskirti atmin 
čiai a. a. Jono XXIII, kurį so 
vietų propaganda „pripažino“ 
kaip kovotoją už taiką (tylėda 
ma, tačiau, apie jo kaip Baž 
nyčios Galvos savybes), nėra 
pasiekę Lietuvos. Iš viso to aiš 
kiai seka, jog Lietuvos katali 
kai neturėjo mažiausio galimu 
mo pasirinkti ar šiaip nurodyti 
savo delegatus, kurie juos at 
stovautų, kaip jie, be abejoji

LOZORAITIS

mo to pageidautų, Popiežiaus 
laidotuvėse.

Kaip tie delegatai atrodo? 
Tam nustatyti nereikia ypatin 
go gudrumo: iš sovietų oku 
puotoje krašto, kuriame, kaip 
kad yra Lietuvoje, sudužęs ba 
žnyčioje langas negali būti įsta 
tytas be komisaro kulto reika 
lams raštiško leidimo, vadina 
mieji katalikų delegatai tegalė 
jo būti pasiųsti sovietų vyriau 
sybės.

Lygiai taip pat neatstovavo 
Lietuvos dvasiškijos dalyvavę 
„delegacijoje“ kunigai. Vie 
nintelė instancija, kuri būtų 
kompetentinga juos tam įgalio 
ti, yra Lietuvos episkopatas. 
Tačiau, kaip žinoma, jis jau 
daug metų yra sovietų sutruk 
dytas veikti kaip vyriausias 
krašto bažnytinis veiksnys, lai 
kyti konferencijas ir iš viso 
normaliai vykdyti savo funkci 
jas. 6 diocezijose, sudarančio 
se Lietuvos bažnytinę provinci 
ją, nebėra nė vieno diocezijos 
vyskupo. Iš trijų tituliarinių 
vyskupų, kurie, kitiems gany 
tojams mirus bolševikų kalėji 
muose ar esant ištremtiems, pa 
liko Lietuvoje ir laikinai valdė 
kelias diocezijas, du yra sovie 
tų pašalinti jėga iš savo vietų 
ir internuoti. Nuo Lietuvos 
okupacijos pradžios nė vienas 
vyskupas negali atlikti kanonų 
nustatytos prievolės kas penke 
ri metai atsilankyti Romoje 
pranešimui padaryti. Kai pa 
skutinis dar einąs pareigas Vys 
kūpąs Maželis ruošėsi pernai 
važiuoti į Koncilijų, tuoj spe 
ciali iš Maskvos atsiųsta gydy 
tojų komisija „patikrino“ jo 
sveikatą ir, žinoma, nustatė, 
kad vyskupas per silpnas, kad 
galėtų keliauti į Romą.

Tokia yra bendrais bruožais 
tragiška bažnyčios, kataliky 
bės, krikščionybės padėtis Lie 
tuvoje. Ir iš viso krašto, kuria 
me sovietai yra visiškai sugrio 
vę organizuotą katalikų gyve 
nimą ir kurį.jie siekia paversti 
tikėjimo kapu, Maskvos vy 
riausybė drįso komandiruoti ta
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JAV Ir Kanados Lietuvių Bendruomenės

riamą dvasiškuos bei katalikų 
delegaciją prie to paties tikėji 
mo vyriausiojo saugotojo — 
Popiežiaus kapo! Nežiūrint vi 
so, aiškaus cinizmo, kurį sovie 
tai yra tuo parodę, būtų klai 
dingą neteikti šiam įvykiui sv 

arbos. „Sovietinių Katalikų 
delegacijos“ komandiruotė į 
Romą yra svarbiausias ėjimas, 
kurį sovietų propaganda yra 
Bažnyčios atžvilgiu padariusi 
nuo daugelio metų. Iš jo maty 
ti, kad Maskvos vyriausybė te 

besiekia propagandos gestais 
ir tuščiais žodžiais sudaryti įs 
pūdį, kad ji esanti gerame ke 
ly susitarti su Vatikanu, nors 
kiekvienam vidutinės išminties 
žmogui yra aišku, kad ji neat 
sisako nuo savo pagrindinio.

VOKIETIJOJE LAUKIA 
MA STAMBIAUSIOS

KARO METO ŽUDYNIŲ 
BYLOS

Po ketverius metus trukusių 
Ęęankfurto prokuratūros pasi 
gosimų, rengiamasi, atrodo, 
Ketais metais, pradėti bylą 
prieš 24 asmenis, karo metaia 
dirbusiais Auschwitzo koncen 
tracijos stovykloje. Kaltinami 
23 buvę stovyklos vadovybės 
asmens ir vienas buvęs kali 
nys. Pagrindinis kaltinamasis
— dabar 51 m. amž. sulaukęs 
paskutinis Auschwitzo stovyk 
los vadovas Richard Baer, 
1960 m. suimtas ties Hambur 
gu. Iš 24 kaltinamųjų dvylika 
laikoma tardytojo žinioje, 
penki nesuimti dėl sveikatos 
priežasčių, dar septyni taip 
pat laisvėje, palikę užstatus ar 
įpareigoti registruotis. Šioji 
byla laikoma stambiausia po 
kariniame laikotarpyje. Nu 
matoma iškviesti 251 liudyto 
jas. Vokiečių prokuratūra lig 
šiol apklausinėjo daugiau 
kaip 1.300 buv. stovyklos ka 
linių, Gyvenančių Vokietijoje 
ar užsieny. Tik šių parodymai 
sudaro 20,000 lapų. Siekiama 
atsakomybėn patraukti dar 
daugiau kaltinamųjų. Kiek 
daug Auschwitzo stovykloj 
sunaikinta žmonių (daugiau 
šia žydų tautybės) jau rodo 
tai, kad aukų priskaičiuojama 
daugiau kaip šimtai tūkstan 
čių, kai kuriais duomenimis 
tas skaičius siekiąs net du mi 
Ii j onus ar daugiau. E.

— Baltrušaitienė, New Yor 
ke, suruošė madų parodą gim 
nazijos naudai. Gavo 1000 
dol. pelno. Pinigai jau gauti 
gimnazijoje.

nepakeičiamo tikslo — sunai 
kinti bažnyčią. Be to, ir tai yra 
svarbiausia, „delegatų“ pasiun 
timas buvo storžieviškas pasi 
kėsinimas paveikti sušauktą 
Popiežiui rinkti Konkliavą, ma 
sinant jį susitarimo chimera.

Tačiau apie tikrąją padėtį 
liudija lietuvių tautos tylėji 
mas, primestas jai sovietų oku 
pacijos. Ir tik šitos tylos balso 
Roma tegali klausyti.

S. -Lozoraitis.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
67.
— Tomai, — pirmu žodžiu Barvainienė kreipėsi į vyrą.

— Aš jaudinuosi. Tiek metų nemačiau Kauno. Dabar noriu 
jį pamatyti ir prisiminti visa tai, kas mus su Kaunu riša. Uni 
versitetas, profesoriai, teatras, muziejus ir Lietuvos viešbutis
— tai svarbieji punktai, kurie visą laiką man stovi mintyse ir 
vaizduotėje. . . Kur buvau, ką veikiau, tie vaizdai, ir su jais 
susiję mūsų gyvenimo įvykiai, niekad nedingo iš vaizduotės, 
ir man, Tomai, dabar labai norisi patikrinti, ar tie vaizdai ir 
dabar tokie, kokie jie buvo anuomet... Ir aš tuojau noriu visa 
tai pamatyti. . .

— Viktorija, tu sprendi moteriška širdim ir moteriška 
vaizduote. . . O Kaunas, kaip pamatysi, labai pakitęs ir tos 
vietos, kurias tu suminėjai, ypatingai pakitusios. Tų jų gali 
neatpažinti. . . Pasiruošk nenusivilti, kaip aš prieš porą metų...

— Tai eikime. . .
— Bet kur?
— Pirmiausia Laisvės alėjon. . . Ten gi visko centras. . .
— Deja, Viktorija, ir centras ne tas ir vardas jau ne tas, 

o kitur dar daugiau tu nusivilsi. . .
Barvainiai, kartą pasiryžę aplankyti Kauną, vis dėlto iš

ėjo į buvusią ir jiems atminty likusią Laisvės alėją, dabar Sta
lino prospektą.

Dvi eilės medžių tiesėsi dviem lygiagretėm linijom, kaip 
ir anksčiau, bet vaizdai jau buvo kiti. . . Jau nebuvo nei tų, 
anksčiau švitėjusių vitrinomis, krautuvių, nei krautuvių lietu
viškų iškabų. . . Ir gatvių pavadinimai daug kur kiti, ir jų var 
dai įrašyti ir rusiškai... Nejauku buvo Barvainienei eiti buv. 
Laisvės alėja.

Kadangi Barvainiai išėjo nepusryčiavę, tai čia pat „Tul 
pės“ iškaba patraukė jų dėmesį.

— Tai buvusii Konrado kavinė, — sakė Tomas. — Gal 
užeikime papusryčiauti? Čia kadaise rinkdavosi literatai, ar
tistai, žurnalistai. . . Gal ką pamatysime. . .

Ir jie užėjo į „Tulpę“. Ji buvo pakitusi. Žmonių buvo 
labai maža. Bet vienas jų atėjusius linksmai pasveikino, su
minėdamas ir pavardę, bet Barvainiai jo pavardės neprisimi
nė. Barvainis minė matęs ir pažinęs, bet pavardės? Kadangi 
tačiau jis Barvainius pasveikino ir pakvietė prie savo stalo, 
tai nebuvo kaip atsisakyti, ir jie prisėdo. Pasirodė, kad tai 
žurnalistas ir daug žinąs apie Kauną.

Barvainiai užsisakė pusryčius. Stropus padavėjas greit 
dirbo ir neteko ilgai pusryčių laukti. Duona, sviestas ir kiau
šiniai buvo atnešti pirmiausia, o paskui ir arbata.

Žurnalistas buvo plepus ir tuojau pradėjo pasakoti kaip 
šioje, anuomet Konrado, kavinėje miręs jau rašytojas Jonas 
Marcinkevičius susikivirčijęs su advokatu Nargelevičium:

— Tai buvo sensaciją sukėlęs incidentas, — kalbėjo žur
nalistas. — Nargelavičius mėgo girtis: tai jis caro senate bu
vęs, tai dideliu patarėju. Ir Lietuvoje jis girdi esąs viršūnėse. 
Marcinkevičius vieną tokį pasigyrimą ir aprašęs „Lietuvos Ži 
niose“. . .

— Koks tai buvo pasigyrimas? — jau susidomėjo Bar
vainis.

— Būdingas tam advokatui, kuris viską lietuviška kriti
kavo ir mažino, bet tuo pat laiku pats dėjosi vis pirmaujan
čiu. Kai Lietuvos valdžioje buvę krikščionys demokratai, 
NargeleviČius esą gyrėsi: „Jūs nežinote, kas valdo Lietuvą: 
tai Krupavičius, Bistras ir. . . aš“. Kai valdžia perėjusi Liau
dininkų žinion, tai Nargelavičius kalbėjęs: „Ar jūs nežinote, 
kas valdo Lietuvą? Tai Grinius, Sleževičius ir. . . aš“. O kai 
valdžioje atsiradę tautininkai, tai Nargelavičius įtaigojęs: „Jūs 
žinokite, kas dabar valdo Lietuvą: tai Smetona, Voldemaras 
ir. . aš“. . . Kai Nargelavičius paskaitė šitą pamfletą, gal 
teisybę, o gal Marcinkevičiaus sukombinuotą kalambūrą, Nar- 
gelevičiusi kavinės tarpdury susitikęs Marcinkevičių, piktai ir 
sako:

„Tai tamsta mane apšmeižei laikraštyje. . . Aš tamstai 
duosiu antausį“. . . O Marcinkevičius, nieko nesakydamas, 
trenkė advokatui antausį, net jo „katiliukas” nuriedėjo į Lais 
vės alėją. . .

— Ir kuo pasibaigė šis kivirčas? — susidomėjo Barvai
nis.

— Tuo ir pasibaigė. Matyt, Marcinkevičius turėjo įro
dymų, kad advokatas Nargelavičius jo netraukė teismo atsa- 
komypėn. . .

— Tai įdomu. . . Bet Marcinkevičius jau miręs, o kur gi 
tas advokatas?

— Jis pabėgo į Vakarus, bet kur jis, nežinau.
Barvainiai apsimokėjo, atsisveikino žurnalistą, bet pavar

dės taip ir nepaklausė, atrodė nepatogu klausti, kai jis juos 
priėmė kaip gerus pažįstamus.

Vėl į Laisvės alėją ėjo, tiktai per klaidą iš kavinės pasu
ko ne kairėn, bet dešinėn. .Ir čia savo nuostabai, susitiko se
nąjį Medicinos fakulteto dekaną- prof. V. Lašą.

— Barvainiai! — iškilmingai keldamas aukštyn ranką ir 
tiesdamas Barvainiams, — sušuko profesorius. — Seniai jau 
mačiau jus. Iš kur ir kaip dabar čia?

Barvainiai, vienas kitą permušdami, stengėsi apsakyti vi
są savo istoriją mylimam profesoriui. Lašas ėjo į fakultetą, 
dabar jau Medicinos institutą, ir Barvainiai jį palydėjo.

Iš Laso jie sužinojo, kad buvusiame fakultete dideli pa
sikeitimai : kaikurie profesoriai, kaip dr. V. Kanauka, J. Meš
kauskas, V. Zupkus ir kt. pasitraukė į Vakarus, kad mokslo 
lygis sumenko dėl teikimo tariamai liaudžiai privilegijų, o 
bendrai imant — mokslinis židinys, koks buvo Vytauto Di
džiojo universiteto Medicinos fakultetas, kaip Barvainiai vė
liau sužinojo iš kitų gydytojų, yra išardytas ir sunaikintas. Vos 
vegetuoja. Prof. Lašas Barvainių Institutan nepakvietė, todėl 
atsisveikinę prie durų, jie grįžo į Stalino prospektą. Pasuko 
į kairę.

Barvainiam norėjosi pereiti išilgai visą buvusią Laisvės 
alėją, kurioje studentaujant jie, kur buvę, kur nebuvę, vis pa
sirodydavo : tai draugų pamatyti, tai pas vieną kitą pasiteirau 
ti apie kokį susirinkimą, tai gauti momentui svarbesnių žinių. 
Laisvės alėja tada buvo vieša vieta, kur visi pasimatydavo. 
Laisvės alėjoje galima buvo pamatyti visokią publiką. Lais
vės alėjos kavinėse, restoranuose, teatruose virė visas gyve
nimas. Laisvės alėjai studentai dainavo tru-lia, tru-lia. Lais
vės alėjoje ir Tomas su Viktorija sutarė bendrą gyvenimą. . .

Kai jie ėjo pro Metropolį, Viktorija spaudė Tomui ran 
ką.

— Atsimeni, Tomai, čia aną 1939 metų gruodžio 31 die
nos naktį, po „Traviatos“, Naujųjų Metų sutikimo prie Karo 
muziejaus, po vakarienės šiame Metropoly. . .

— Viktut, tu drebi, tu taip nesijaudink. Gyvenimas eina 
pirmyn. . . Jau mūsų vaikai greit kartos mūsų išgyvenimus. . . 
Ir taip toliau suksis gyvenimo ratai. . . Ir eis amžiai. . . Ir 
žmonės jaudinsis, kaip dabar kad mes. . .

—> Tomai, tu realistas didesnis už mane. . . Tikrai, ko
kia prasmė dabar jaudintis?. . . Bet. . . kažkaip žmogus užsi
miršti, susisvajoji ir širdis neramiai pradeda plakti. . . Ir taip 
darosi neramu, kad kyla klausimas: kam viso to reikia? Ko
dėl mus lanko mirtis?

— Viktut, be mirties gyvenimas nustotų savo prasmės. . . 
Gyvenimas reiškiasi nuolatiniu kitimu. Sustabdyk kitimą ir 
pasibaigs gyvenimas. . . Atsimeni prof. K. Sleževičiaus fizikos 
paskaitas ir teigimą: Omnia reum - viskas teka. . .

— Tu, Tomai, pradedi filosofuoti. . . Bet mums reikia 
gi užeiti į Metropolį. . .

— Pereikime dar alėja, apžiūrėkime miestą, Nemuno pa
krantę, kur pavasarį sekdavome lyčių kovą, užeikime į kate d 
rą, Vytauto bažnyčią, kur Tumas - Vaižgantas sakydavo pa
mokslus. . .

—- Taip. Bet pietų, gal, ateikime į Metropolį'. Gal ką 
pažįstamų susitiksime. Dieve, kaip viskas atgyja atminty! . .

Barvainiai vaikščiojo išilgai ir skersai Kauną. Važiavo 
autobusu. Lankėsi prie buvusio Karo muzėjaus. Ir čia dau
giausia nusivylė Viktorija. Barvainis jau anksčiau viską ma
tė. Ypač pasipiktino Barvainienė, kad Kudirkos, Basanavi
čiaus ir Laisvės paminklai pašalinti, o jų vieton iškelti sovieti
nio režimo „dievai“ — masinis galvažudys Dzieržynskis, lie
tuvių išdavikas Kapsukas ir kiti kriminalistai, Lietuvos valsty
bės ir lietuvių tautos žudikai.

Labai reikšminga Barvainienei pasirodė tas faktas, kad 
Lietuvos laisviniko didvyris kunigas Mackevičius lietuvių 
1863 metų sukilimo vadas nukištas Ukmergės plento (Rau
donarmiečių ) patiltėn, o į Karo muziejaus sodelį sukelti visi 
Lietuvos laisvės priešai ir tautos išdavikai. Spaudė tas širdį, 
bet dantis sukandus reikėjo tylėti.

Dvyliktą valandą Barvainiai atskubėjo į Metropolį. Pa
sirinko staliuką, nes žmonių buvo labai nedaug. Bet Barvai
nis apsidžiaugė, kad pietauti atėjo ir gydytojas Dokšys, gali
ma sakyti abiejų buvusių moksladraugis. Barvainiai jį pa
kvietė prie savo stalo. Nespėjo jie nei žodžiu persimesti, kai į 
restoraną šlitinėdamas įvirto kažkoks barzda apaugęs pilietis 
ir dainuodamas - niūniuodamas:

Jei dar gyvas gyvensiu, 
Tai gal vyžų nepinsiu, 
Čeverykom avėsiu 
Ir solistes mylėsiu. . .

šlitinėjo tarp stalų lyg kažko jieškodamas ir kartojo tą pos
melį, kurio prasmės Barvainiai nesuprato.

Restorano padavėjas jį paėmė už rankos ir išvedė. Gir
tas pilietis, matyti prie to jau pripratęs, nesipriešino. O pub
lika kaž ko šaipėsi, paslapčiomis vienas į kitą žvalgydamiesi. 
Barvainiam buvo mįslė.

Bus daugiau.
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KULTURWEjfKRWIKA
VINCO KRĖVĖS

„DANGAUS IR ŽEMĖS SUNOS“ JAU IŠLEISTI
Lietuvių Enciklopedijos lei 

dykla jau išleido Vinco Krė 
vės VI - jį raštų tomą, kuriame 
atspausdinti Dangaus ir Že 
mės sūnūs“. Didelis ir labai 
gražus tomas, apimąs 470 pus 
lapių.

„Dangaus ir žemės sūnūs“ - 
viso amžiaus Krėvės - Mickevi 
čiaus kūrybos darbas, rašytas 
ilgus,ilgus metus. Tikras rašy 
tojo kūdikis, gimdytas dideliu 
pasiaukojimu.

Šito tomo turinyje: I. Že 
mės vingiais: Ankščiau, negu 
amžiai gimė, Priešaušrio metu, 
Žvaigždės spinduliuose. Nėra 
mios dienos, Esėjų šeimoje, 
Žvejų pasaulyje Tesi palaimin 
ta, Žemės dulkės, Žadėtojo ke 
liai, Paskutinės liūto dienos ir 
Dievo ramybėje užgeso jo die 
nos.

II. Dalis: I ramybės uostas, 
Gyvenimo sūkuriuose, Tėviš 
kės padangėje. Amžinojo di 
dybės sosto papėdėje, Pašauki 
mo valanda, Jehuda iš Hama 
los, Barraba, Jonatano sūnus, 
žmonių žudytoju pramintas ir 
Dievo sūnų tarpe.

III. Fragmentai: Jehuda iš 
Hamalos, Mokytojai, Minioje, 
Audros sūnus, Atmestasis, 
Gundymai, Getsemano sode, 
Sinedrione.

IV. Variantai ir nuotrupos : 
Jehuda iš Hamelo, Sužibusios 
viltys, Jonas Krikštytojas, Die 
vo sūnūs, Gundymai, Tyruose, 
Paaiškinimai, Biografinės past 
abos, Krėvės gyvenimo ir kury 
bos datos, „Aš norėjau atvaiz 
duoti tų milžinų sielą“. Krėvės 
kūrybinis žodis, Krėvės raštų 
žodynėlis.

„NAMAI ANT SĖMLIO”
J. Gliaudos romanas, laimė 

jęs „Draugo”premiją, neseniai 
išleistas angliškame vertime, 
susilaukė angliškos spaudos 
palankaus įvertinimo. Paskuti 
nės laidos „Time” įdėjo to ro 
mano -aptarimą (su autoriaus 
foto) ir rašo, kad tai yra vie 
nas geriausių romanų, vertinąs 
nacių režimą, kurį autorius per 
gyveno okupuotoje Lietuvoje.

ANTANAS SNIEČKUS
APIE NEPRIKLAUSO 

MOS LIETUVOS SPAUSDI 
NAMĄJJ ROMANĄ

„Tiltas j Jūrą“.
„Trečioji Maskvos akis“ pa 

vergtoje Lietuvoje, Vadina 
ma pirmuoju kompartijos sek 
retorium ir pirmasis okupanto 

pavarovas arba Kreml. - leite 
ris - Antanas Sniečkus paskuti 
niame „Komunisto“ numery 
„vyresniam broliui“ - Nikitai 
Chruščiovui „ataskaitiniame “ 
pranešime rašo apie komparti 
jos jau iškeiktą R. Lankausko 
romaną „Tiltas į Jūrą“, kuris 
dabar spausdinamas „Neprikl 
ausomoje Lietuvoje“.

Kreml - leiteris rašo :
„Rimti priekaištai keliami 

R. Lankausko romanui „Tiltas 
į Jūrą“... Ištiesų, šiame romą 
ne stipriai jaučiamos svetimos 
mums įtakos, mėgždžiojama 
Vakarų dekadentinių rašytojų 
kūryba. Šis kūrinys dar kartą 
rodo, iki ko prieinama, jeigu 
pamirštami lenininiai partišku 
mo ir liaudiškumo principai, 
jeigu atitolstama nuo socialist, 
realizmo meno. Tokie veikalai 
yra ištikrųjų literatūrinis bro 
kas“.

Bet jeigu taip ištikro būtų - 
brokas, tai ko čia Sniečkui šie 
lotis? Brokas juk išmetamas, 
nenaudojamas ir pats savaime 
susinaikina. Kodėl tat Snieč 
kus kelia trukšmą?

Sniečkus kelia triukšmą to 
dėl, kad Lietuvos rašytojai 
dūksta okupacijoje, prievarta 
vime ir jieško kelių į' kūrybą, 
nes be pažangos lemta nykti. 
Lietuvos rašytojai seniai yra 
palikę užpakalyje okupantinį 
primityvumą, nesutinka su „so 
cialistinio realizmo“ trafaretu, 
kurio vienas tiktai tikslas - tar 
nauti okupacijai. Lietuvos rašy 
tojai nori būti laisvi ir rašyti 
taip, kaip jiems mokėjimas ir 
sąžinė diktuoja, o ne okupanto 
savanaudiškumas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
VADOVAS

Liudas Sagys spaudai pareiš 
kė, kad šokių šventė, kaip ma 
sinė tautos šventė, yra labai na 
udinga visų kartų lietuviams, 
nes jų metu visų lietuvių širdys 
suplaka vieningu unisonu ir vi 
sų krūtines užpildo šiltas 
lietuviškas jausmas. Tas duoda 
pagrindo mums gyventi lietu 
viais.

Į PAVERGTOS LIETUVOS
Rašytojų s-gą priimti keturi 
jauni rašytojai: poetė Judita 
Vaičiūnaitė, poetė ir satyrikė 
Vytautė Žilinskaitė, prozinin 
kas Icchokas Meras ir poetas 
Vladas Šimkus. Jie visi išleidę 
po vieną ar daugiau knygų. E.

V. UŽDAVINYS — „SUĮŽU 
LĖJĘS LITERATAS“

Nors leidinys apie Pirčiupio 
tragediją (1944 m. birželio 2 
d. naciams sudeginus to kaimo 
gyventojus) jau pasirodęs se 
niau, tačiau tik dabar piktai 
pultas jo autorius Vincas Už 
davinys ir nepasirašęs brošiū 
ros vertėjas į rusų kalbą. Lietu 
vių k. brošiūros jau pasirodė 
antroji laida ir tai davė progą 
I. Rudui per „Komj. Tiesą“ 
(113 nr. birž. 11) ypatingai 
pulti Uždavinį — šis prirašęs 
daugiau kaip 50 psl. ir jo pa 
ruoštas tekstas, tai. . . banaly 
bės, sumaišytos su gandais ir 
pusiau anekdotais. Dabar Už 
davinys, spaudoje reiškiąsis 
jau keliasdešimt metų, komjau 
nimo organe pavadintas „su 
įžulėjusiu literatu”, o vist, poli 
tinės ir mokslinės literatūros lei 
dyklai mestas žiaurus kaltini 
mas — tuo leidiniu leidykla iš 
niekinusi žuvusiųjų Pirčiupyje 
atminimą. E.

UŽSIENIO KALBININ 
KAI IR LITUANISTIKA

Jei Lietuvoje giriamasi drau 
giškais ryšiais su vad. socialist! 
nių kraštų filologais, tai tikru 
moję jie daugiau reiškiasi san 
tykiais su Poznanėje gyvenan 
čiu, seniai su lietuviais dar Vii 
niuje .lenkų okupacijos me 
tais) sutapusiu prof. J. Otrem 
bskiu.

J. Otrembskis jau yra para 
šęs du iš penkių tomų lietuvių 
k. gramatikos. Poznanės moks 
lininkas atkreipia ir kitų kraštų 
dėmesį į lietuvių kalbą. Pagal 
Vilniuje gautą lenkų žurnalą 
„Lingua Posnaniensis“ geguž. 
14 d. Vienoje, kalbininkų d—• 
jos pakviestas, prof. J. Otrem 
bskis skaitė paskaitą „Jotvin 
gių problema“, o geguž. 15 d. 
Vienos universitete — „Apie 
baltų filologijos reikšmę kalbo 
tyros mokslui“1. E.

„TRITOMIS”
Tokiu vardu Literatūra ir 

Menas rašo apie „mažąją tary 
binę lietuviškąją enciklopedi 
ją”, kuri iš didelės bėdos išlei 
džiama vieton. . . išpūstos 20- 
ties tomų žadėtos enciklopedi 
jos. Bet ir „tritomio“ dar nėra.

Už tai Iljičiovo plepalams 
paskirtas visas L. ir M. nume 
ris.
• Tadas Balanda parašė apie 
Rygos lietuvių teatrą „Kank 
les“ ir visus lietuvių meninius 
parengimus, koncertus, spėk 
taklius knygą, bet ji tebeguli 
rankraštyje, nes jai išleisti „nė 
ra lėšų”. . .
. . • Dail. V. Kasiulio darbų 
paroda suruošta Paryžiuje.

KARTŪS PRIEKAIŠTAI 
„ŠVYTURIO” ŽURNALUI

„Tiesa“ (127 nr. birž. 1) na 
grinėjo dvisavaitinio „Švytu 
rio” žurnalo turinį ir pripaži 
no, kad žurnalas paliečiąs nei 
giamus reiškinius ir atkreipiąs 
nemažą dėmesį į vad. buržuazi 
nes atgyvenas, praeities purvą, — Ko tu, Jonuk, toks įsikar 
bei pelėsius. . . Partijos dien raq sbiXa osubįiį — ^sžabios
rasčip teigimu, žurnalas turįs 
didžiulės -galimybes atskleisti 
sovietinio „gyvenimo tėkmę”, 
tad ir pikta, kad jis, pasirodo, 
atitrūkęs nuo gyvenimo, tikro 
vės, vadinamojo komunizmą 
statančiojo žmogaus.

Blogiausia esą tai, kad, jei 
žurnalas rašąs apie kolchozi 
ninkus ir darbininkus, tai tokia 
medžiaga esanti paruošta be 
didesnės meilės ir pastangų... 
Viskas vaizduojama pilkai. De 
juojama, kad „Švyturys, retai 
aprašąs pramonės ir žemės 
ūkio pirmūnus, o tai reiškia — 
per maža rodoma pastangų 
vaizduoti dirbančiuosius. Dar 
pikčiau, kad žurnale, kaip tei 
gia „Tiesa“, net nebuvę pavaiz 
douta kaip Lietuvoje švęstos 
revoliucinės šventės. E.

K. KAVECKO KŪRYBOS
vakarą, birželio 8 d. įvykusį 
Vilniuje, palankiai įvertino mu 
zikas J. Karosas („Tiesa“, 
135 nr. birž. 11). Išpildytos 
K. Kavecko dainos ir roman 
sai sovietinių poetų tekstais. 
Koncerte, be skambinusio ko 
mpozitoriaus, dar dalyvavo 
sol. Ludmila Mackonienė ir 
jauna poetė Violeta Palčinskai 
tė, perskaičiusi savo eilėraščių. 
J. Karosas Kaveckui patarė pa 
jieškoti gilesnių muzikinių kon 
trastų, sodresnių spalvų, nau 
jesnių išraiškos priemonių. E.

ATSIUSTA PAMINĖTI
VARPAS. 74 leidimo metai, e 
migracijoje 5 nr. 280 puslapių, 
kaina 2 doleriai. Gaunamas 
„Nepriklausomos Lietuvos“ re 
dakcijoje: 7722 George St. La 
Salle - Montreal, Canada.

Turinyje: Dr. J. Pajaujo - 
Globalinės rungtynės su komu 
nizmu; V. Čižiūno - Kultūri 
niai ryšiai su pavergtąja tėvy 
ne; J. Audėno - Lietuvos parti 
zanų kovos; P. Zundės - Mask 
vos pramoninė politika paverg 
toje Lietuvoje; H. Blazo - Pet 
ro Klimo kryžiaus keliai per 
Vokietijos ir Rusijos kalėj i 
mus; Dr. K. Karvelio - Pažan 
giosios socialinės politikos bru 
ožai; R. Šilbajorio - Žvilgsnis į 
Antano Škėmos dramaturgiją, 
apžvalga ir kiti dalykai. Bran 
dus numeris kiekvienam kultu 
rininkui ne tiktai pasiskaityti, 
bet ir pastudijuoti.
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GERA ŽINIA

niuko, kuris uždusęs bėgo gat 
ve.

— Aš bėgu pas savo seserį, 
— paaiškino Jonukas. — Mat 
jinai tik ką turėjo dvynukus, 
vieną berniuką-ir vieną mergai 
tę, tad dabar aš ir dėdė ir teta.

DRAMA
Hollywoode gyveno vedusi 

pora, su kuria visur ir visuomet 
eidavo vyro geriausias drau 
gas. Vieną dieną žmona mirė 
ir vyro geriausias draugas net 
isteriškai verkė.

— Nenusimink, — ramino 
jį našlys, — aš vėl apsivesiu.
MOTERŲ GEOGRAFIJA:

Nuo 16 iki 22 metų — kaip 
Afrika, paslaptinga.

Nuo 23 iki 35 m. — Kaip 
Azija, tamsi.

Nuo 36 iki 45 metų — kaip 
Amerika, aukštu tonu ir tech 
niška.

Nuo 46 iki 55 metų — kaip 
Europa, nualinta.

60 metų — kaip Australija, 
visi žino ją, bet niekas ten ne 
važiuoja.

NESUSIPRATIMAS
Kartą viename viešbutyje 

draugų būrys kėlė tokį triukš 
mą, kad viešbučio tarnas buvo 
paprašytas nueiti pas juos ir 
paprašyti, kad jie apsiramintų.

— Aš labai atsiprašau, — 
sakė tarnas jiems, — bet jūs 
turėsite prisilaikyti šiek tiek ty 
los, nes jau ir ponas sekančia 
me kambaryje skundžiasi, kad 
negali skaityti.

— Gėda, gėda jam, — šau 
kė vienas iš draugų, — aš ga 
liu skaityti jau nuo šešerių me 
tų.

Šiais laikais yra tiek daug 
darbo sutaupančių mašinų, 
kad žmogus turi visą gyveni 
mą dirbti, kad jas įsigijus.

Galbūt laikas yra geras žaiz 
dų gydytojas, tačiau jis labai 
prastas grožio specialistas.

Meilė iš pirmo žvilgsnio yra 
geras dalykas, tačiau juk nie 
ko nekaštuoja ir antrą žvilgsnį 
užmesti.

Skylė : Tai toks apskritas da 
lykas pilnas nieko, dažniausiai 
randamas kojinių kulnyse ir 
.banko knygutėje.

NAUJA ATLIKĖJA
Markas Tvenas (tikroji pa 

varde Samuelis Klemensas) 
buvo pakviestas kaip garbės 
svečias į žymaus New Yorko 
visuomenės veikėjo ložę ope 
ros teatre. Veikėjo žmona ple 
pėjo per visą spektaklį. Tai 
sukėlė didėjantį rašytojo nepa 
sitenkinimą.

Operai baigiantis, ji nept< 
prastai jausmingai kreipėsi į ra 
šytoją:

—Mielas Klemensai, aš taip 
noriu, kad jūs būtumėte su mu 
mis sekančio penktadienio va 
karą. Esu tikra, kad jūs liksite 
patenkintas — juk bus parody 
ta „Toska“.

— Puiku, — atsakė Tvenas. 
—■ Jūsų aš dar niekad nesu gir 
dėjęs šioje operoje.

Į SAVE PANAŠŪS
Veronos princas kartą paša 

kė Dantei:
— Nesuprantu, kodėl mano 

dvariškiai nekenčia jūsų, o tuo 
tarpu jaučia didžiausią simpati 
ją M., kuris yra nepralenkia 
mas kvailys.

— Jūs mažiau stebėsitės, jei 
gu suprasite, kad mes mėgsta 
me panašius į save, — atsakė 
Dantė.

PAVOJAUS NĖRA
Nepaprastai stambaus sūdė 

jimo dama kartą kreipėsi į žy 
mų Berlyno profesorių Vircho 
va. Kai ji buvo nuodugniai ap 
žiūrėta, virpančiu balsu pa 
klausė:

— Pasakykite, profesoriau, 
mano gyvybė, tur būt, kabo 
ant plauko?

Virchovas apžvelgė jos šim 
ta kilograminę figūrą ir nura 
mino:

— Bet, miela ponia, argi 
jūs galite kaboti ant plauko?..

UŽMOKĖTA
Listas buvo vieno turtuolio 

pakviestas į vaišes. Svečiams 
buvo pateikta labai kukli va 
karienė. Pavalgius, namų šeimi 
ninkė kreipėsi į Lisztą:

— Sočiai pasistiprinus, būtų 
malonu paklausyti geros muzi 
kos.

Neparodydamas, kad toks 
priėmimas ir namų šeimininkės 
prašymas jį įžeidė, Lisztas ra 
miai priėjo prie pianino, per 
braukė vienu pirštu per klavi 
šus nuo aukščiausio iki žemiau 
šio tono, ir tarė:

— Tuo gerbiama ponia, aš 
užsimokėjau už vakarienę! — 
ir apleido namus.

TILTAS i JURĄ
6.
Lietus buvo truputį aprimęs; danguje matėsi šviesos pro

peršos. Ant pajuodusių medžių šakų kabojo virpančių lašų 
karoliai. Mergina gatvėje išskleidė skėtį.

— Viso gero, — tarė ji.
— Ne, iki pasimatymo. Aš lauksiu jūsų prie teatro.
— Po spektaklio?
— Taip.
— Jums teks ilgokai laukti, pakol aš persirengsiu ir nu

siimsiu grimą.
— Nieko. Man užteks kantrybės.
— Pažiūrėsim. — Ji šyptelėjo ir nuėjo.
Jis atsigręžė ir pamatė jos siluetą: ji ėjo, grakščiai staty

dama ilgas lieknas kojas, atsargiai žengdama per murzino 
vandens balutes.

Uždanga nusileido po paskutiniojo veiksmo; nutilo plo
jimai. Kęstutis išėjo iš salės. Žmonių teatro vestibiulyje jau 
buvo nedaug. Rūbininkas su galionuotu žaliu švarku padavė 
jam lietpaltį.

Vakaras buvo tamsus, be žvaigždžių. Tirštas drėgnas 
rūkas užtvenkė gatves, ir žiburių šviesa vos prasiskverbdavo 
pro jį. Atrodė, kad ant miesto nukrito sunkus debesis. Rū
kas slėgė krūtinę, dusino kaip dūmai.

Kažkas palietė jo veidą; tai buvo krentantis kaštano la
pas, kuris be garso nugulė ant žemės. Jis stovėjo po medžiu 
ir laukė. Nukrito dar vienas kaštono lapas, paskui kitas. 
Praslinko dešimt, penkiolika minučių. Jos nematyti. Gal 
būt, ji išėjo pro kitas duris, nenorėdama jo sutikti? Viltis 
pamažu geso. Rūkas tirštėjo. Jis vis labjau jautė ant pečių 
jo svorį: plika erdvė grasino pavirsti į apčiuopiamą masę.

Ji išėjo iš teatro šešėlio. Kęstutis blausioje žibinto švie
soje pamatė jos veidą, kuris dabar buvo visai kitoks, negu 
scenoje; aktoriaus menas — tai menas keistis. Ji nešėsi su
glaustą skėtį ir rankinuką.

— Seniai laukiate?
— Nelabai, bet man pasirodė, kad visą vakarą.
— Atleiskite, aš anksčiau negalėjau išeiti.
— Tikiu. Daiva, aš jums plojau.
— Iš kur jūs žinote mano vardą? — nustebo ji.
— Spektaklio programos pardavinėjamos visiems.
— Aš visai užmiršau. Jūs dar ilgai čia būsite?
— Kol kas nieko nenusprendžiau. Kodėl jų klausiate?
— Šiaip sau. . .

— Jeigu žinočiau, kad mūsų susitikimas ne paskutinis, 
— neskubėčiau išvažiuoti.

— Aš manau, — jis ne paskutinis. — Po pauzės ji ta
rė:— Namai jau arti; jūs manęs nebelydėkite.

Jie sustojo gatvių sankryžoje.
— Ar rytoj mes negalėtume susitikti?
— Iki pietų aš būsiu užimta. Repeticija.
— O vakare?
— Paskambinkit man.
— Puiku. Koks numeris?
Ji pasakė telefono numerį, kurį jis užsirašė ant cigare

čių dėžutės. Jie atsisveikino.
— Labanakt!
— Labanakt!
Jis nuėjo link viešbučio, užpakaly savęs girdėdamas jos 

tolstančius žingsnius. Kęstutis sustojo ant tilto per kanalą ir 
pažvelgė į tamsų vandenį, mirgantį žaliais katerio ir gelsvais 
miesto žiburių atspindžiais; šviesos trupinėjo, lūžo vandeny 
lyg blizgančių papuošalų šukės. Kvepėjo derva ir vandeniu. 
Jis prisiminė, kaip vaikystėje bijodavo vakare eiti per šitą til
tą (ne, tiltas buvo kitas, nenusukamas ;į šoną, nes senąjį su
sprogdino besitraukią vokiečiai).

Grįžęs į viešbutį, jis ilgai negalėjo užmigti: gretimam 
kambary už sienos kažkas labai garsiai paleido garsaikalbį. Iš 
restorano sklido duslus triukšmas, orkestro garsai. Jį apėmė 
sunkus vienatvės jausmas. Kažkodėl vienatvė visuomet ap
lanko vakare. Dieną kitaip. Dieną tave išblaško triukšmas, 
žmonės ir darbas.

Ką aš veiksiu rytoj iki vakaro? Velniškai daug laiko. Ką 
daryti su juo? O kodėl tau nenuvažiuoti į kaimą ir nepa
žvelgti į seną sodybą, į laukus, mišką ir upę? Geras sumany
mas. Reikia aplankyti sugriuvusias vaikystės pilis.

Rytą Kęstutis anksti nuėjo į autobusų stotį. Tirštas rū 
kas, atslinkęs iš laukų, baltomis sunkiomis klostėmis dengė 
bundantį miestą. Kvepėjo drėgme. Geležinkelio stotyje švil- 
kavo garvežiai ir virš stoties stogo šaudavo į dangų balti ga
ro kamuoliai, kurie maišėsi su rūku. Iš atėjusio traukinio į vi
sas puses pasipylė keleiviai.

Geltono autobuso durys buvo uždarytos; prie jų išsiri
kiavo žmonių eilutė; daugiausia moterys, merginos ir vienas 
pagyvenęs vyras su odine kepure ir mediniu lagaminu. Vyras 
rūkė, garsiai krankštė ir spjaudė ant grindinio. Autobusų sto
tis buvo nauja, bet dar nedirbo.

Paskui atėjo šoferis ir apsimiegojusi konduktorė.
— Bilietus pirkite kasoje, — tarė konduktorė. — Kas ne 

turės bilieto, neįleisiu į autobusą.
Visi pustekini pasileido prie kasos, kuri buvo tamsiame 

sename name. Ant grindų buvo smarkiai prišiukšlinta. Kęs

tutis atsidūrė paskutinis eilėje prie kasos langelio; jis nebėgo 
ir nesistumdė.

Eilutė pamažu slinko į priekį.
— Kur jums, paklausė kasininkė.
— Iki Medkirčių.
Ji pastūmė jam bilietą ir pažėrė grąžą ant nuzulinto ka

sos langelio.
Kai jis išėjo, autobusas jau buvo pilnas. Įlipęs jis pama

tė gale vieną laisvą vietą ir atsisėdo. Priešais jį sėdėjo vyras 
su odine kepure, pasidėjęs ant kelių nubraižytą rudą medinį 
lagaminą. Jis kažką energingai kramtė.

Padvelkė benzino dūmais; konduktorė užtrenkė duris, ir 
autobusas ėmė riedėti per miestą. Kiemsargis šlavė gatvę, su
braukdamas prie šaligatvių lapų krūvas. Atsidarinėjo krau
tuvės. Prie krautuvių stovėjo sunkvežimiai su šviežia duona.

Gluosniai už miesto ir laukai skendėjo rūke. Kelias buvo 
tankiai nuklotas lapais. Šituo keliu jis prieš karą važiavo su 
tėvu ir motina apžiūrėti sodybos, kurią jie ketino pirkti. Ta
da judėjimas buvo nedidelis; nereikėjo dažnai sukti į šoną, 
prasilenkiant su sunkvežimiais, automobiliais ir motociklais. 
Vieną kartą per dieną vieškeliu pro Medkirčius prabirbdavo 
dulkinas geltonas autobusas.

Autobusas dūzgė keliu per pažįstamas vietoves. Kęstu
tis, pratrynęs plaštaka aprasojusį stiklą, žvelgė į dar žalius 
laukus. Rūkas sklaidėsi. Medžių viršūnes nušvietė saulė, ir 
jos sutvisko tamsia ochra. Pro rūko skraistes ryškėjo kobal
to spalvos dangus. .Telefono vielos žvilgėjo nuo rasos.

Vyras su odine kepure liovėsi kramsnojęs, peiliu atidarė 
alaus bonką ir ėmė pamažu gurkšnoti. Jis gurkšnojo ilgai, su 
pasigardžiavimu čepsėdamas lūpomis, ir Kęstutį tai erzino. 
Kada pagaliau jis išsiurbs šitą alų? Tačiau vyras su odine ke
pure, primerkęs akį, vėl pažiūrėdavo į bonką ir užsiversda 
vo aukštyn. Paskui jis atidarė medinį lagaminą, padėjo į jį 
tuščią bonką ir, išsitraukęs pipirų, ėmė siūlyti juos moterims. 
Jis brangiai prašė už pipirus; moterys derėjosi bet nepirko.

Štai ir miestelis slėnyje, kuriuo vingiavo Minija. Auto
busas leidosi nuo stataus kalno. Už kapinių prasidėjo grindi
nys. Autobusą smarkiai kratė per duobes. Pro šalį slinko me 
diniai namai; languose stovėjo vazonėliai su kažkokiomis vio 
lėtinėmis gėlėmis, o viename lange tarp gėlių snaudė riebus 
juodas katinas. Autobusas sustojo miestelio vidury prie dide
lės balos. Išlipo keletas moterų ir vyras su odine kepure; jis 
nudrožė tiesiai į užkandinę. Kęstutis pro praviras duris ma
tė, kaip vyras su odine kepure priėjo prie bufeto ir atsirėmė 
ant jo; bufetininkė pastūmė jam degtinės stiklinę. Jis vienu mau 
ku išgėrė stiklinę, kažkuo užkando ir užsirūkė cigaretę. Auto
busui pajudėjus, vyras su odine kepure ketino jį vytis, bet 
paskui, numojus ranka, grįžo atgal į užkandinę.

Bus daugiau.
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FILMO MENAS
THE FOUR DAYS OF NAPLES

Pirma pažinkime patys save.,

Klaipėdos link
MOW T^RBAL

1943 m. rugsėjo 8 d. gene 
rolas Badoglio pasidavė gene 
rolui Eisenhower, tačiau ne 
visoje Italijoje paliaubos atne 
šė lauktą ramybę ir tvarką. 
Vokiečių kariuomenė Neapoly 
j e ir apylinkėse nė nemanė tuo 
jau kapituliuoti. Priešingai, 
naciai dar labjau pagriežtino 
rėžimą, vyrus veždami dar 
bams, šaudydami užstatus ir 
pan. Šeimos perskiriamos, ir li
kę badaują neapoliečiai gyve 
na nuolatinėje baimėje. Iš Ita 
lijos šiaurės grįžtąs karys dar 
spėja apkabinti žmoną ir sū 
nų, kol vėl visa paneriama ka 
ro baisume. Pavieniai žiauru 
mai ir vieši sušaudymai vis di 
dina bendrąją įtampą, kuri 
plyšta bendru neapoliečių su 
kilimu prieš vokiečius. Tos ke 
turios istorinės sukilimo dienos 
tęsėsi nuo 1943 m. rugsėjo 28 
iki spalių 1 d. Iki šiol plačiau 
neišnaudotas filmuose šis pas 
kutiniojo karo epizodas pavai 
zduojamas vaizdžiai ir impo 
nuojančiai.

Neapolio gyventojai — vy 
rai ir moterys įsivelia į bendrą 
sukilimą, kovos verda dėl at 
skirų gatvių ir namų. Net ir vai 
kai, primityviai apsiginklavę, 
dalyvauja bendrame įkaitime. 
Bendro vargo ir nelaisvės pri 
spausti neapoliečiai uoliai ko 
vojo su vokiečiais, nustumda 
mi juos į Vomero futbolo sta 
dioną. Net pataisos namų ber 
niukai tampa bendros kovos 
herojais. Vokiečiai, jausdami 
artėjančią sąjungininkų kariuo 
menę, susitaria su neapoliečiais 
ir pasitraukia.

Šį puikų filmą surežisavo 
Nanni Loy, kurio pirmieji du 
filmai nesulaukė nei publikos, 
nei kritikos įvertinimo. Šiuo 
filmu jis tikrai stipriai pasirodė 
ir prisijungia prie italų pokario 
neorealizmo srovės, suteiku 
sios tokius italų filmų šedevrus 
kaip „Roma — atviras mies 
tas“, „Paisan“, „Dviračio va 
gys“, „Po Romos saule“ ir pa 
našiai. Šiame filme daugiausia 
vaidina iš kasdieninio gyveni 
mo paimti asmenys, nors pasi 
maišo ir profesionalų artistų, 
pvz. Regina Bianchi, Lea Ma 
ssari, Jean Sorel ir kt. Tačiau 
jų vardai nepateikiami filmo 
pradžios užrašuose, tuo lyg no 
rint pabrėžti, kad šio filmo pa 
grindiniai veikėjai — visi ne 
apoliečiai.

Filmas sudomina visus šei 
mos narius, tačiau mažiesiems 

| M. MAČIUKAS
i VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

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

I Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. H 

i! už indėlius mokame 8% dividendą.

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

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

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

kovų vaizdai bus per žiaurūs 
ir gal net bauginantys.

MAN FROM THE DINER’S 
CLUB

Nuo stambiausių reikmenų 
iki smulkiausių prekių, visa tai 
galint pirkti skolon, besinaudo 
jant kredito kortelėmis. Nema 
ža amerikiečių susimaišo tų 
kortelių gausybėje, bet vis dėl 
to azartiškai paskęsta bendro 
je galvosenoje: „Gyvenk da 
bar, mokėk vėliau!“ Viena to 
kių paskolos kortelių įstaiga, 
žinoma visame civilizuotame 
pasaulyje kaip „Diner's Club“, 
suteikė foną naujai Danny 
Kaye komedijai.

Diner’s Klubo vieno sky 
riaus viršininkas Ernie Klenk 
ypač negali pakęsti elektroni 
nių mašinų ūžesio, bet laikinai 
užsispyręs šioje pozicijoje dėl 
aukštesnio atlyginimo. Mat, 
taupo netrukus įvykstančioms, 
vedyboms. Kelis kartus neap 
dairiai užtvirtinęs prašymą dėl 
paskolos kortelės gavimo nepa 
tikimiems asmenims, o kartą 
net ir šuniui, Ernie savo virši 
ninku išpeikiamas, kol paga 
liau, suteikęs tokią kortelę ži 
nomam gangsteriui, laukia gre 
siančio išmetimo iš įstai 
gos. Stengdamasis surasti ir 
atgauti gangsteriui išduotą kor 
telę, įsivelia į ilgą tragikome 
diškų situacijų pynę. Ernie pri 
ima gangsterio pasiūlymą už 
imti instruktoriaus vietą gim 
nastikos klube, visai nenujaus 
damas jam gręsiančio mirties 
pavojaus. Charlie Chaplin sti 
liumi, nors žioplas, nesugebąs 
ir nepalankių aplinkybių išnau 
dojamas, Ernie galutinai ne 
tik išsigelbsti, bet dar laimi do 
vanojančią sužadėtinę ir pa 
aukštinimą tarnyboje, o gang 
steris patenka policijos žinion.

Valdininko Ernie Klenk as 
meny Danny Kaye pasirodo 
oriai, pajėgdamas sukelti ko 
miškas situacijas ir be Jerry 
Lewis naudojamų grimasų ar 
žvengimo. Martha Hyer paste 
ibima kaipo jo susirūpinusi su 
žadėtinė, o Telly Savalas — 
gangsteris.

Filme netrūksta tikrai nusi 
sekusių komiškų scenų, pvz. 
elektroninės kartotekos išar 
dymas ar Danny masažavi 
mas vieno iš savo viršininkų 
gimnastikos klube. Tik režisie 
rius Frank Tashlin, matyt, jo 
mis ir pats patenkintas, ar ne 
bus tai pertempęs, lyg ir per

RAŠO PETRAS BŪTĖNAS

Tęsinys iš praeito nr.

Nuo Nemuno 110 km ilgio 
žemupio su Kuršmarėmis ir 
Užmariu, taigi nuo Klaipėdos 
srities į pietus trunka M. Lie 
tuva — Karaliaučiaus sritis, 
kuri ligi šiol spaudoje skaity 
tojams dar nėra kaip reikiant 
visaip išaiškinta ir, be to, ji 
vadinama, kaip kada kam ant 
seilės užeina: čia Prūsų Lietu 
va, čia M. Lietuva, net kartais 
ją suplakant ir su visai atskira, 
priešnemunine, Klaipėdos sriti 
mi.

Kas stovi nuo 1945 metų 
potsdaminės Paserijos žiočių - 

Vižainio linijos į pietus, tas 
dabar yra pavesta Lenkijai, 
net ir su didžiuoju Prūsų eže 
rynu, klaidingai ir užsispyru 
šiai vadinamu Mozūrų ežerais, 
kurio veik visi didžiųjų ir ma 
žųjų ežerų vardai iš senų se 
novės tebėra mūsiški pasilikę.

M. Lietuva —Karaliaučiaus 
sritis palyginant yra Lietuvai 
tas pats, kas Latvijai Ltv. Kur 
šas. Tuo tarpu čia nutylu, ir 
pradėkime sau vieni tą klausi 
mą svarstinėti, pirmučiausia pa 
sigriebę visų laikų istorinių 
duomeių. Pamatysime!

Klaipėdos sritį ir lig šiol 
dar rašo ir sako „M. Lietuve“. 
Tai nėra teisinga, nes net ir vi 
saip painu, ir todėl kartais dar 
labjau painiojamasi. M. Lietu 
va — Karaliaučiaus sritis nuo 
Nemuno žemupio į pietus pra 
sideda su tpkiais lietuvybės ten 
forpostais, kaip pvz. Tilžė, Ra 
gainė, Pilies ir Kaukaro kai 
nai apie Eisulius ir Tusainius, 
Trapėnai, Lazdynai, Pakrio 
kiai, Skėriai, Kaukėnai, Šilga 
liai, Skirvytė gyvenvietė, Kar 
klė, ir panašiais gražiais gau 
siais lietuviškais vietovardžiais 
nueinama tolyn gilyn į M. 
Lietuvą — Karaliaučiaus sritį. 
Gi Klaipėdos sritis visokiais 
atžvilgiais ir žvilgiais natūrali 
yra visai D. Lietuvai, ją imant 
nuo Nemuno viso žemupio 
(nuo Kauno ligi Nemuno žio 
čių 178 km, o su Kuršmarių 
pločiu ir Užmariu net lig 200 
km), ir užtat jos prijungimas 
prie Lietuvos valstybės yra bu 
vęs kiek lengvesnis, nes ir pats 
klausimas yra buvęs natūrales 
nės ir savaimingesnės eigos, 
taigi nėra turėjęs tiek daug po

ilgai.
Nors filmas be didesnių už 

simojimų, bet jo 107 minutės 
prabėgs nuotaikingai visiems 
šeimos nariams.

L. L. K. Bučmys, OFM. 

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS 

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Ave.)
Tel. 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kt.
Amerikoniški ir europietiški automobiliai.

I
 SIUNTINIAI LIETUVON į 
Kaufman’s Woollens&Textiles;
3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. g 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems <į>

garantuotai skubiausiai ir X

urmo kainomis t

(30—40% žemiau rinkos kainų) v

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . g

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. x

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių, g 
Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. a

PRIIMAME UŽSAKYMUS, |

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. g

CH. KAUFMANAS |Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune g 
vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai. ax

litinio ir tautinio painumų, 
nors ir į Klaipėdos sritį nepa 
grįstų pretenzijų reiškė ir, ar 
žinot, tebereiškia vokiečių ir 
net lenkų imperialistai, tie sve 
timų žemių mėgėjų mėgėjai, 
kaip ir cariniai ar dabar bolše 
vikiniai su anais vienodaplau 
kiai imperialistai rusai. Ir pa 
stebėtina, kad nei Prūsų žemė 
je, nei M. Lietuvoje — Kara 
liaučiau; srityje, ar Klaipėdos 
srityje, ar Prūsų ežeryne, ar Su 
valkų trikampyje niekados se 
niau jokiausių slavų nebuvo 
gyventa, kaip ir tie patys ger 
manai čia tebuvo vėlyvi atei 
via i kolonistai.

Nuo 1923 m. sausio 9 die 
nos Klaipėdos srities lietuvių 
sukilimo prieš tos srities oku 
pantus, o tų pat metų sausio 
19 dieną įvykusio klaipėdiečių 
suvažiavimo nutarimu prijung 
ti prie Lietuvos valstybės Kiai 
pėdos sritis tapo integralinė, 
neišjungiama Lietuvos valsty 
bės dalimi. Tik tokią Klaipė 
dos sritį turime žinoti, pažinti, 
suprasti ir šitokią ją pabrėžti ir 
ginti.

40 metų sukaktis šiemet ir 
buvo švenčiama nuo Klaipė 
dos srities prisijungimo prie 
Lietuvos valstybės. Švenčia 
ma ji sutartinai visų lietuvių vi 
same pasaulyje? Savo atsargia 
me uždarume lietuviai tą su 
kakitį švenčia ir S. Rusijos oku 
puotoje Lietuvoje bei visur po 
S. Rusiją diktatūriškai išbarsty 
ti ir pavergti. Švenčia, mini 
dienas ir džiaugiasi Nepriklau 
somąją Lietuvą statę. Lietu 
vos valstybė atgavo savo sritį 
su vieninteliu Klaipėdos uostu. 
Tai vienas iš šviesiausių, dar 
niausiu, rimčiausių ir būtiniau 
šių sutartinio lietuvių darbo ir 
bendradarbiavimo žygių Ne 
priklausomosios Lietuvos vals 
tybės gyvenime.

Čia nekalbėjau apie nusipel 
niusiuosius politikus ir karius 
su jų talkininkais ir talkininkė 
mis, Klaipėdos sritį vadavu 
sius, ir netiekiau neteikiau jo 
kių atsiminimų iš to meto. 
Apie tai mūsų spaudoje ir šie 
met buvo gerokai rašyta ir, 
turbūt, bus dar rašoma per 
šiuos sukaktuvinius klaipėdi 
nius metus. O mūsų tiek šau 
niai ir pigutėliai nutaustan 
tiems ir lietuvių kalbos besigė 
dinantiems jauniems lietu 
viams, mokiniams ir studen 
tams, norėčiau paprašyti neat 
sisakyti paskaityti didelio ra 
šytojo Antano Vienuolio me 
nišką realistinį kūrinėlį (nebe

SERIJA RIMTŲ 
KONCERTŲ

Montrealio kalne, prie mies 
to salės Chalet įvyks serija ko 
ncertų po atviru dangum: lie 
pos 23 d. Beethoveno kūrinių 
simfoninis koncertas, dalyvau 
jant Meksikos pianistui J. Koh 
an, diriguojant A. Brott; lie 
poa 30 d. Mendelsonui skirtas 
koncertas, dalyvaujant jauni 
mo chorui ir solo sopranams; 
rugpjūčio 6 d. koncertas, pava 
dintas „Naktis operoje“.

GINČO UŽBAIGIMAS
Šio mėnesio bėgyje turime 

likviduoti ginčą, užsilikusį 
tarp A. V. parapijos iir kont 
raktoriaus dėl galutinio atsi 
skaitymo už mūsų bažnyčios 
statybą. Ginčas taip sprendžia 
mas: mes mokėsime $ 2,500, 
vietoj $7,039.39, kurių reikalą 
vo kontraktorius. Bažnyčios 
komitetas patvirtino tokį šio 
klausimo išsprendimą. Dabar, 
mieli parapijiečiai, A V parapi 
jos susirinkimo paskatinti, 
mes skelbiame $10 vajų šiam 
klausimui sutvarkyti. Jūsų au 
ka padės šį klausimą užbaigti, 
"ir padės tolimesnei parapijos 
administracijai. Mielr parapi 
jiečiai, pagelbėkite šiame rei 
kale. $2,500 mokėjimas yra 

atsimenu, kaip tikrai vadinasi 
ir kuriame jo raštų tome), gy 
vai vaizduojantį, kaip anuo 
met Lietuvos šaltyje tėvų že 
mės laukais dundėjo savo pa 
skirtimi retui retas ilgas preki 
nis traukinys, veždamas, ga 
bendamas didžią paslaptį ir ne 
įkainojamą žmogaus patrioto 
auką — Klaipėdos srities va 
davimo karinėse operacijose 
mūsų žuvusius karius, kurių 
tarpe buvo ir mokinių ir stu 
dentų, taip pat sušalę lavonai. 
Gal ir jūs suprasit, ką apie pa 
slaptį kalbėjo ano ilgo preki 
nio traukinio beriedą ratai 
anuomet Lietuvos šaltyje. Ar 
tas vaizdžios tikrovės skaitinys 
mūsų dabartiniam jaunimui pa 
skaičius nebepaliestų tai, kas 
jame jauname dar žmoniška 
ir dar lietuviška?! O anie mū 
sų žuvę karžygiai augo brendo 
lietuviuose Lietuvai ir kaip sa 
vanoriai žuvo už savo tėvų 
kalbą ir žemę. Manau, suprasi 
te, kokį savo testamentą jie ir 
mūsų laikų lietuvių tautos jau 
nimui paliko.

Šitokios sukakties proga 
taip pat ar nepraverstų laisvo 
jo pasaulio lietuviams nebedel 
siant pasvarstyti, padaryti ir 
išplėsti M. Lietuvos reikalo su 
pratimą ir judinimą visuoti 
niau, o iš eilės ir „Lietuvos Pa

I
 Įvairūs t 
draudimai!
Vacys Zižys t

Įstaigos VI 2-1427. |
Namų 366 ■ 9094 |

MONTREALIO 
RAUDONASIS KRYŽIUS 

praneša, kad Quebeco provin 
cijos ligoninėms kas savaitę rei 
kia 4,000 litrų kraujo. Todėl 
jis kviečia galinčius duoti ir sa 
vanores telefonistes, kurios ga 
lėtų kviesti žmones, galinčius 
kraujo duoti. Raudonojo Kry 
žiaus, kurio įstaiga veikia nuo 
pirmadienio 9 vai. ryto iki pen 
ktadienio 8.30 vai. vakaro kas 
dien, adresas yra šis: 2180 
Dorchester West.

terminuotas. Jau šį mėnesį jūsų 
pagalba yra reikalinga. Malo 
nėkite atsiųsti savo auką laiš 
ku, ar įteikti^ asmeniškai. Ben 
dromis jėgomis mes pasieksi 
me savo tikslą.

TARPTAUTINĖJE 
PARODOJE

Muenchene, vykusioje nuo 
1963 m. kovo 31d. iki balan 
džio 12 d. lietuviški margučiai 
sukėlė didelio susidomėjimo. 
Vienas didžiųjų vokiečių laik 
raščių Suddeutshe Zeitung, ap 
rašydamas parodą, pailiustra 
vo ją lietuviškų margučių nuo 
trauka. Parodos lietuviškąjį 
skyrių parengė Mūncheno Mo 
terų Klubas ir lietuvių jauni 
mas.

jūrio“ laikraščio reikalų žy 
maus pagerinimo, paties leidi 
nio padidinimo bei plataus jo 
prenumeravimo, nes gi Lietu
va vėl yra tapusi Baltijos jū 
ros valstybė ir kur už Lietuvos 
valstybės sienų, kaip M. Lietu 
voje — Karaliaučiaus srityje, 
tolimojoje plačiojoje Vilnijo 
je, vidurinėje Sūduvoje — Jot 
voje. t. y. Suvalkų trikampy 
je, ir tolimajame Padauguvyje 
(Breslaujos ir kt. apskrityse) 
tebegyvena dallg lietuvių, tuo 
tarpu svetimoms valstybėms 
ar svetimoms tautoms prievar 
ta priskirtų. Jei tokie reikalai 
būtų mūsų visų geriau pažinti, 
taigi ir kaip reikiant suprasti, 
nebūtų tiek kartais visiškai ne 
reikalingų pasitūpinėjimų.

Rusai, lenkai ir vokiečiai ne 
atlyždami čia veikia lietuvio 
nenaudai, — tie patys, kurių 
kiekvieni II pas. kare nedide 
lei Lietuvos valstybei nepasi 
gailėjo drastiškai įteikti po uiti 
matumą, nors ir tie visi trys ui 
timat.umai buvo be jokiausio 
pagrindo, neskaitant tik vieno 
pripažinto jiems pagrindo, 
kad jie buvo paremti vien „ka 
rine didybe ir karine jėga“, ku 
ri iš tikrųjų yra grasinamoji ir 
nesveika pirmiausia net pa 
tiems ultimatininkams. (Nese 
na istorija jau liudijo, o ryt 
diena panašiai liudys!), nei ap 
lamai pasaulinei tvarkai ir tai 
kai. Tarp savęs jie trys didieji 
priešai, o žiūrėk, prieš tokią 
Lietuvos valstybę tie susimokė 
liai tartum trys broliukai dobi 
liukai. Todėl lietuvių tautai ir 
jos tautiečiui ir yra atitekę nuo 
lat budėti ir dairytis, pirmu 
čiausia savo žemės visuose rei 
kaluo&e išmokus ir įpratus ge 
rai nusamanyti.

Betras Būtėnas.

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

I
A. NORKELIŪNAS I

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. |
.. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. x
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| ME7-6727 I-
DE LUXE CLEANERS

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

I
BELLAZZI-LAMY, INC I

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. g
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. g 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. X



s PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1963. VII. 3. — Nr. 27 (847)

PRIEŠ PIRKDAMI APLANKYKITE

Lakes development inc
tarp MORIN HEIGHTS ir SIXTEEN ISLAND LAKE.

PAEŽERĖS IR MIŠKO

SKLYPAI
5,000 kv. pėdų

$ 249J
$ 6.25 per mėn

4 ežerai
Keliai.
Elektra.
Telefonas.

Paplūdimiai.
Medžioklė.
Žūklė.
Slidinėjimas.

STATYKITE PATYS.
O

JEI PAGEIDAUJATE — 
MES PASTATYSIME.
GAUSUS MODELIŲ 

PASIRINKIMAS.

KRYPTIS:

DIRECTIOH

Rai.rrt 
YOUR 
LOT

COTTAGE

.2

.o

V OTRI 
CEHTRE a
Excluatf į
d« VllIlAglotvr* « 
den* Iti LMr.Mld.;

To Downtown Montiool

YOUR 
SaMMT* VIa 
RESORT

E
M m

i c o 
s
§ 
Z

NIAGAROS PUSIASALIS
KULTŪRINGAS KANADO S IR AMERIKOS SLA-LIE 

ČIŲ SUSITIKIMAS — ŠVENTĖ,

4 kambarių
vasarnamis

„CALIFORNIA”

$ 995.=
pilna kaina 

10% įmokėti 
likutis — po 22.00 mėnesiui

ŠĮ NAMĄ GALIMA IR LAIMĖTI!

TEIRAUTIS:
RE 1 -2812

RA 8 -8033

APLANKYKITE MUS:

SEKITE MŪSŲ ŽENKLUS

kuri įvyko birželio 8-tą dieną 
Niagara Falls, Kanada, galima 
atžymėti kaipo pirmą ir patį 
puikiausi kultūrinį įvykį šio pa 
vasario, lietuvių kanadiečių vei 
kimo ribose.

Susitikimą surengė Toronto, 
Hamiltono ir St. Catharines 
SLA,kur visa parengimo našta 
buvo užkrauta Toronto kuo 
pos nariams ir ypatingai St. 
Jokūbaičiui, Toronto kuopos 
pirmininkui.

Suvažiavo iš daugelio vieto 
vių Amerikos ir Kanados net 
iŠ^Pitsburgo ir Pensilvanijos, 
taip pat ir iš Kanados, ypatin 
gai garbingas svečias buvo, ir 
gražią kalbą pasakė Lietuvos 
Generalinis Konsulas Kanadai 
Dr. J. Žmuidzinas, su Ponia.

Minėtą susitikimo šventę 
atidarė šios šventės iniciato 
rius St. Jokūbaitis ir supažindi 
no publiką su svečiais, pakvie 
tė SLA prezidentą P. Dargį 
pasakyti kalbą.

Mano ir visų (aš taip ma 
nau) dėmesį ir neišdildomą 
malonų prisiminimą paliko, tai 
mūūsų brangusis jaunimas. 
Mes taip visi sielojamės, taip 
kartais prunkšteliam „pro 
ūsus“, kad jaunimas toks, jau 
nimas šioks. Kas buvo minėta 
me parengime, tas gali drąsiai 
pasakyti, kad ne reikalaukim 
iš jaunimo, bet jiems padėkim, 
o jie mums duos patys, be rei 
kalavimo. Duokim jiems pro 
gos pasirodyt.

Kas negalėjo iš tikros šir 
dies su 'simpatijomis klausytis 
malonaus ir kartu verančiai sti 
praus balso solistės J.Sriubiškie 
nės, kuri minėtoje šventėje iš 
pildė kelius solo dalykus. Kaip 
ji. pradėjo Vai gražu, gražu 
(Kačanausko), yra šalis (Šo 
pagos) ir Na tai kas (Kavec 
ko), tokiu, nei kiek nepavargu 
siu, 'balsu ji baigė; Ruduo — 
F. Chopin) ; Gianni Schicchi 
(iš oper.) G. Puccini; ir pačią 
paskutinę ariją iš — Traviatos 
(G. Verdi).’ Daina nuskambę

jo, bet solistės balsas liko klau 
sytojų „nuosavybėje” — šir 
dyje.

Neužmirštamą įspūdį pada 
rė Rūta ir Milda Jokūbaitytės 
iš Clevelando. Dvi sesutės pa 
milo meną visa savo jauna šie 
la. Jos šoko, kaip tikros bale 
rinos. Jos išpildė Mazurką ir 
karišką šokį.

Galiausiai laukėme jaunos 
smuikininkės pasirodymo. Ji 
išėjo kaip paukštis pavasarį 
parskridęs, nedrąsiai.

Bet ši nedrąsi įžingsniuose, 
o smuikas jos klauso. Šio^k.? 
smuikininkės vardas, Rasa, pa 
varde Renkauskaitė.

Kur gi apsieita su daino 
mis, muzika, vaidinimais, o be 
Žiogelio, Vestuvių Polkos, Mi 
kitos, Jonelio ir kitų tautinių 
šokių; Užtat ir gavo jie griau 
smingų plojimų. Dar reikia pa 
žymėti, kad neaprašant jų kie 
kvieno šokio paskirai, jie šo 
ka puikiai.

Reikia pažymėti broliškai 
seseriškas sugyvenimas kana 
diečių ir amerikiečių lietuvių. 
Kada tai buvo surengta ekskur 
sija į Clevelandą, dabar jau 
amerikonai į Niagarą Falls. 
Buvo malonu matyti, kad P. 
O. Jokubaitienė iš Clevelando 
ir pulkininkas Braziulis abu 
kartu, už nuopelnus draugys 
tės ryšiams palaikyti, įteikė St. 
Jokūbaičiui iš Toronto rank 
šluostį. O visgi, kada žiūro 
vai pamatė kas ten per rankš 
luostis, tai ir kvapą sulaikė. 
Rankšluotis yra namų darbo 
ir jame išaustas visas Tautos 
himnas.

Pabuvojus tokiame susitiki 
me — kanadiečių — amerikie 
čių lietuvių šventėje, jauti šven 
tę savo sieloje ir norisi, kad ir 
daug kas ir dažniau ruoštų to 
kių, ar panašių vasaros laike 
iškylų - švenčių ir duotų jauni 
mui progos pasirodyti, o seni 
mui daugiau suprasti juos.

B. Naujalis.

PAMINĖJO BIRŽELIO 
ŽIAURIĄJĄ TREMTĮ

Niagaros pusiasalio lietuviai 
ir latviai, padedant Pabaltiečių 
Federacijai, paminėjo birželio 
žiauriąją tremtį ir masinį žudy 
mą, kurį įvykdė okupantas ru 
sas 1940 m. Šis minėjimas bu 
vo gana gausus. Taurūs lietu 
viai ir latviai, stiprūs dvasioje, 
susirinko ir pagerbė žiauriai nu 
kankintų savo brolių ir sesių 
žiauriojo rusų komunizmo au 
kas. Sibiro tremtiniai laukia 
iš laisvame pasaulyje gyvenan 
čių lietuvių protesto prieš šį ži 
aurų vergų darbo stovyklų rė 
žimą.

Minėjimą vedė J. Langa 
Sudarius Prezidiumą iš Pabal 
tiečių Federacijos pirm.J.R. 
Simanavičiaus, latvių atstovo 
P. Vašarina ir Wellando ir St. 
Catharines B-nių pirmininkų, 
įžanginę kalbą pasakė latvių 
atstovas P. Vasarins, kuris api 
budinęs minėjimo reikšmę, pa 
prašė pagerbti atsistojimu žu 
vusius ir nukankintus estus,lat 
vius ir lietuvius Rusijoje vergų 
stovyklose.

Pagrindinę kalbą pasakė Pa 
baltiečių Federacijos pirm. J.R 
Simanavičius. Jis vaizdingai 
nupasakojo žiaurius rusų komu 
nistų elgesius, vykdant birželio 
žiauriuosius trėmimus. Minėji 
me kalbėjo Wellando B-nės 
pirm. D. Gudaitienė, St. Catha 
rinės B-nės pirm. J. Šarapnic 
kas ir latvių atstovas P. Vasa 
rins. Kalbėtojai pasisakė, kad 
dabartinė politika verčia orga 
nizuotai dalyvauti ir remti tau 
tines B-nes, vieningai remti Pa 
baltiečių Federacijos veiklą ir 
per ją įsijungti į Pavergtų 

Nukelta į 7 pusi.

DAUG PATENKINTŲ IR LAIMINGŲ LIETUVIŠKŲ 
ŠEIMŲ LAUKIA JŪSŲ ATVYKSTANT Į 

FLAMINGO LAKES.

WELLAND, Ont. -
MOTERYS VES APYLINKĖS BENDRUOMENĘ

Apylinkės bendruomenės vi 
suotinio narių susirinkimo, ku 
ris įvyko birželio 16 d., Crow, 
land Hotel, Welland, į apylin 
kės valdybą išrinktos ir parei 
gomis pasiskirstė: Vald. pirm. 
D. Gudaitienė - Blužaitė, vice 
pirm. S. Viskontienė, sekr. S. 
Stankevičienė, kasininkė O. 
Staskevičienė ir parengimams 
ir kultūros reikalams B. Simo 
naitienė. Naujoji Wellando 
Apylinkės valdyba yra istorinė 
Kanadoje ir gal būt visame pa 
šaulyje, kada vien moterys iš 
rinktos į valdybą. Į Revizijos 
komisiją išrinkti: A. Stankevi 
čius, J. Paužuolis ir M. Urb 
šys.

Kaip matome, Welland fa
nes vyrai Welland b-nės veži 
mą perdavė moterims. Nuo 
mūsų visų priklausys esmė, 
jeigu mes visi parodysime ge 
rą valią ir laikysimės tų paža 
dų, apie kuriuos kalbėjome vi 
suotiniame narių susirinkime. 
Visas apylinkės veikimas ir 
bendrai bet kokios organizaci 
jos veikla, daugumoje priklau 
so nuo vald. pirmininko. Iš pir 
mo asirodymo dabartinės v- 
bos pirm. p. Gudaitienė - Blu 
žaitė užsirekomendavo labai 
gražiai; tai buvo St. Cathari 
nės per bendrą su kitais pabal 
tiečiais surengtą Birželio 14— 
15 į Sibirą išvežtųjų minėjimą?

Naujoji Wellando pirminin’ 
kė yra jauniausia visoje Kana 
doje, o gal būt ir visoje Ame 
rikoje, nes ji neseniai peržen 
gusi 20 metų. Ji pradinį ir au 
kštąjį mokslą yra baigusi Ka 
nadoje. Labai gražu ir ištikrųjų 
džiugu, kad mūsų jaunimas at 
eina ir užima vadovaujančias 
vietas.

Dar noriu paminėti kelias 
mintis buv. vald. pirm. p. Staš 
kevičiaus, kuris pareiškė, kad 
visi vienas kitą pažįstame ir 
mūsų nedaug čia ir kad mes 
net žinome, ką geriame ir ką 
valgome bei su kuo draugauja 
me. Be to, žinome, su kuo ir

kaip iš Lietuvos atvažiavome 
ar pabėgome ir kas žmonai bei 
vaikus ir vyrus palikome. Jis 
prašė užmiršti tokias kalbas ir 
kad jos ateityje nesikartotų, pa 
tarė nesiknisinėti po svetimas 
bulves.

Papildydamas p. Staškevi 
čiaus mintis aš noriu pakartoti 
amžinos atminties Popiežiaus 
Jono XXIII kelis žodžius, ku 
riuos jis pareiškė, kada buvo 
kai keno puolamas, kai jis pri 
ėmė N. Chruščiovo žentą Ad 
žubiejų specialioje audiencio 
je. Jis štai ką atsakė: ,,I am 
Pope John he is Nikita Khrush 
chov, but I do not know why 
I Shod think God is showing 
the truth anly through me“, 
(Look, July 2-63).

Susirinkimą vedė p. Viskan 
ta. M. S-s.

GRAŽIAI PRAĖJO 
KARTŪNŲ BALIUS

Wellando lietuvių medžioto 
jų ir meškeriotojų klubo „Litu 
anica“ ruoštas kartūnų balius 
birželio mėn. 1 d. praėjo la 
bai gražiai. Nors žmonių atvy 
ko nedaugiausia, bet jų buvo 
iš įvairių Kanados bei Ameri 
kos vietovių.

Čia skambėjo maloni lietu 
viška daina ir nuotaika, kaip 
svečių taip ir rengėjų buvo ko 
puikiausia. Todėl klubo valdy 
ba skaito, kad jos triūsas, ren 
giant tą kartūnų balių, yra pa 
teisintas.

Valdyba iš savo pusės, nuo 
širdžiai dėkoja ponioms ir po 
nams, kurie prisidėjo savo dar 
bu: virtuvėje, prie bufeto, prie 
durų, nustatnt kartūnų sukne 
les, pardavinėjant bilietus, bei 
tvarkant loteriją.

Nuoširdus ačiū J. Sinkui už 
taip puikų vedimą šokių su dė 
vinčiomis kartūnų sukneles. Jis 
šokių muziką puikiai paįvairi 
no savo daina.

Dėkui komisijai už paskyri 
mą dovanų gražiausias, sukne 
les dėvinčioms. Jos sudėtis bu

vo: pirmininkas B. Luomanas, 
nariai: Nekrošienė, A. Skaistie 
nė, S. Stankevičienė, J. Tarnu 
lėnienė, Z. Vaičeliūnienė ir 
S. Viskantienė.

Komisija nustatė, kad gra 
žiausias kartūno sukneles dėvė 
jo ir dovanas paskyrė sekan 
čioms ponioms, bei panelėms: 
pirma A. Sesto - Radvilaitė, 
antra Diana Balaz ir trečia O. 
Vindašienė.

Taip pat labai nuoširdus 
ačiū mūsų lietuviškai spaudai, 
tai yra Tėviškės Žiburiams ir 
Nepriklausomai Lietuvai už 
taip puikų bendradarbiavimą 
reklamuojant mūsų kartūno 
balių.

Nuoširdus dėkui mūsų lietu 
viškos radio valandėlės vedė 
jui J. Simanavičiui, kuris tikrai 
meistriškai pravedė reklamą 
baliaus reikalu.

P. Puidokas Rochesterio lie 
tuviškos radio valandėlės ve 
dejas taip pat puiktai reklama 
vo mūsų balių amerikonų tar 
pe — nuoširdus ačiū.

Liepos mėn. 6 dieną 8 vai. 
vakaro pp. Sinkų Crowlando 
hotelio valgykloje klubo ,,Li 
tuanica” valdyba šaukia visuo 
tinį narių susirinkimą. Bus sva 
rstomi klubo statuto pakeiti 
mai bei papildymas. Prašome 
narius ko skaitlingiausiai daly 
vauti. Po susirinkimo vaišės.

Klubo „Lituanica“ valdyba.
TAUTOS FONDUI 

AUKOJO
Po $ 25,— Medžiotojų 

meškeriotojų klubas Litnuani 
ca.

Po $ 10 — J. Radvilas.
Po $ 5, — Br. Andriušis, B. 

Jackevičius, M. Kuzavas, B. 
Luomanas, Alf. Pivoriūnas, J. 
Sinkus, A. Stankevičius, K. 
Stankevičius, J. Staškevičius , 
Aloysas Viskantas.

Po $ 3, —Jeronimas Bie 
liūnas.

Po $ 2, — V. Bieliūnas, S. 
Bogart, J. Butkus, Jasiulionis, 
Marčiauskas, M. Šalčiūnas, V. 
Šurka, M. Urbšys, V. Zinaitis.

Po $ 1, —J. Baliukas, Ber 
senas, Brasas, A. Čepukas, J.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
VYSKUPO V. BRIZGIO VIZITAS

Birželio 12-toji buvo nepa 
prasta diena mūsų mažos lietu 
vių kolonijos gyvenime. Ture 
j ome labai retą svečią — J. E. 
vyskupą' V. Brizgį, kuris besku 
bedamas į jaunimo kongresą 
Hamiltone, vis dėlto surado 
laiko praleisti keletą valandė 
lių mūsų tautiečių tarpe.

Kaip spaudoje tenka maty 
ti, kad Jungt. Amerikos Vals 
tybėse rekordinį žiūrovų bei 
gerbėjų skaičių sutraukia ko 
kio nors astronauto ar kosmo 
nauto sutikimas, taip ir J. E. 
atsilankymas pas mus sutrau 
kė rekordinį tautiečių skaičių. 
Prieš suteikdamas savo palai 
minimą Blessed Sacrament 
bažnyčioje susirinkusiems mū 
sų tautiečiams, J. E. vyskupas 
V. Brizgys pasakė ilgą, labai 
patriotišką ir labai įspūdingą 
pamokslą, kuriame buvo ypa 
tingai išryškinta ir pabrėžta 
lietuviškumo bei lietuvybės iš 
laikymo svarba ir reikšmė, o di 
dėlė aukštojo svečio kalbos 
dalis buvo skirta mūsų jauno 
sioms atžaloms. Panašiomis te 
momis J. E. vyskupas V. Briz 
gys kalbėjo dar kartą laike įvy 
kusios bendros vakarienės 
New Marconi salėje, kur daly 
vavo apie 60 mūsų tautiečių.

Už mūsų koloniją kalbėjo ir 
padėkojo aukštąjam svečiui už 
apsilankymą mūsų kolonijos 
klebonas iš Sudburio atvy 
kęs kun. A. Sabas. Gi aukšto 
jo svečio pasitikti ir per Kana 
dą palydėti buvo į mūsų mies 
tą net iš Montrealio atvykęs, 
gerai mūsų kolonijoje pažįsta 
mas „Kanados skrajojantis ka 
pelionas“ simpatiškasis kun. 
St. Kulbis.

Svečių priėmimo reikalus 
sėkmingai tvarkė apylinkės v- 
ba su M. Riauka ir A. Vana 
gu priekyje, o atvykusioms sve 
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Blužas, Hr. Jordon, Izokaitis, 
V. Karalius, J. Kutka, Pr. Ma 
silionis, A. Ramanauskas, J. 
Samas, J. Paužuolis, V. Vitaus 
kas, A. Zinaitis ir Vikt.Pivariū 
nas —'0. 50 cnt.

Fondo įgaliotinis
M. Kuzavas.

čiams pietūs buvo surengti T. 
Fondo įgaliotinio P. Gaspero 
namuose.

Šis J. E. vyskupo V. Bfizgio 
vizitas mūsų mažoje kolonijo 
je buvo savotiškas moralės pa 
kėlimas po neseniai įvykusio vi

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.

sų lietuvių vardo pažeminimo 
teisme. Tai buvo lyg atogrąžų 
lietus sausrų nualintose prerijo 
se. Tik dabar daugumai mūsų 
kolonijos tautiečių paaiškėjo, 
kodėl Lietuvos okupantai taip 
nekenčia J. E. vyskupo V. 
Brizgio, paskelbdami jį net ka 
ro nusikaltėliu... Tačiau, kaip 
matyti, jokios Lietuvos raudo 
nųjų okupantų pastangos ir 
šmeižtai nesutrukdys sunkaus 
ir garbingo J. E. Vyskupo V. 
Brizgio darbo pavergtai mūsų 
Tėvynei. Palinkėsime garbin 
gam svečiui kuo geriausios 
sveikatos ir ištvermės tęsiti svar 
bią misiją, o taip pat prie pro 
gos nepamiršti mūsų tolimo 
užkampio, pirma proga pas 
mus vėl atsilankant.

Korespondentas.
t 11 1111111? 11 11XI

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 7 % %.
Už paskolas ir — morgičius — 6%%.

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos: 

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

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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HAMIfbLTON BŪKIME SVEIKI
MIOTONIJA.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

KRAŠTO VALDYBAI 
PASIŲSTA 300 DOL.

Dabartinė Hamiltono Bend 
ruomenės v-ba, vykdydama 
vyriausio Kanados lietuvių or 
gano — Krašto Tarybos nuo 
status, pasiuntė 40% surinkto 
Solidarumo įnašo. Iš viso Ha 
miltone ir jo apylinkėse Soli 
darumo įnašo surinkta 703 
dol., kurio 40% sudaro 281 
dol. 20 et. Dar pridėta 18 do 
lerių 80 Ct. dalinai atsiskaitant 
iš seniau mūsų b-nės užsiliku 
sios skolos. Šita rinkliava bu 
vo už 1962 metus. Ji buvo pra 
dėta po N. Metų ir užsitęsė li
gi pavasario. Reikia pažymėti, 
kad kai kurie mūsų tautiečiai 
kartu jau yra užsimokėję ir už 
1963 m. Tai didelis savo tau 
tinės pareigos neatidėliojimo 
pavyzdys.

K. M.
TURIME KANADOS LIE 

TUVIŲ FONDO IR KULTO 
ROS FONDO ATSTOVUS

Kanados Lietuvių Fondo 
atstovu Hamiltone sutiko būti 
gerai visiems žinomas lietuviš 
kų organizacijų darbuotojas 
K. Mikšys, 18 Barton W., te 
lefonas JA 9-8593. Apie Ka 
nados Lietuvių Fondą spaudo 
je jau buvo daug rašyta, dėl 
jo reikšmės ir reikalingumo 
niekas neabejoja. Tad paskirki 
me bent vieną šimtinę K. L. 
F. ir pasidarykime jo nariais, 
kad mūsų kapitalo procentas 
galėtų būti panaudotas tauti 
nės kultūros bujojimo reikalui. 
Visais informaciniais reikalais 
kreiptis į paminėtą atstovą.

Kultūros Fondo atstovu Ha 
miltone paskirtas K. Mileris, 
152 Kensington Ave. So. Tel. 
LI 5-4058. K. M.
PRADEDAME VASAROS 

ATOSTOGAS
Beveik visos mūsų organiza 

cijos jau turėjo paskutinius po 
sėdžius užbaigiant vieną savo 
veiklos sezoną. Dabartinė ak 
tualija yra stovyklavimas. 
Šiais metais, kaip ir anksčiau, 
stovyklas turi ateitininkai ir 
skautai. Ateitininkai — Vasa 
goję, tėvų pranciškonų vasar 
vietėj. Skautai yra įsigiję nau 
ją stovyklavietę prie Huntsvi 
lės. Jaunimo pasiskirstymas to 
mis stovyklomis yra daugiau 
patogumo reikalas, ne vien tik 
priklausymas vienai ar kitai or 
ganizacijai. Abi stovyklos pri 
ima ir ne organizacijų narius. 
Kitas būrelis, kuris žada būti 
laįbai veiklus per vasarą, tai 
Alg. Barkausko vadovaujami 
žūklautojai. K. M.

REGISTRUOKIMĖS 
STOVYKLAI,

kuri įvyksta Vasagoje, tėvų 
pranciškonų vasarvietėj nuo 
liepos 6 iki 21 dienos. Į sto 
vykią priimami berniukai ir 
mergaitės 12—18 m. amžiaus. 
Mokestis vienam už 15 dienų 
— 25 dol.; dviems tos pačios 
šeimos — 40 dol., trims ar dau 
giau — $45. Nepasiturintiems 
duodamos nuolaidos. Leiskite 
savo jauniesiems porą savai 
Čių pagyventi stovykliniu gy 
venimu kvalifikuotų vadovų 
priežiūroj. Pušyno oras, gaivi 
nantis ežero vanduo ir katali 
kiška, lietuviška aplinka paliks 
jauniesiems ilgai neužmiršta 
mą prisiminimą. Jų nuveži 
mu ir pargabenimu rūpinasi 
Hamiltono at-kai sendraugiai. 
Registruotis ir daugiau infor 
macijų galima gauti pas mūsų 
būrelio pirm. J. Pleinį, 118 
Fairleigh So, telef. 547-3028.

K. M.
— J. Mačiukas, paskyrė 25 

dol. skautų stovyklavietės įren 
gimui. Prižadėdamas priminė 
sąlygą, kad būtų galimybė 
jam žiemą pamedžioti.

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

RUOŠIAMAS „ATŽALY 
NO” PASTATYMAS

Scenos mėgėjų grupė „Au 
kuras“ jau 15 metų sėkmingai 
dirbdamas meninį darbą, susi 
duria kartais su sunkiom prob 
lemom. Norint pastatyti ,,At 
žalyną”, pirmoji problema bu 
vo : rolių perrašymas. 5-kių vei 
ksmų veikalas, reikalingas dau 
giau kaip 30 aktorių, reikalau 
ja milžiniško darbo paruošiant 
roles. Dėka mielos p. Lepars 
kienės, pasišventimo, visos ro 
lės per trumpą laiką buvo per 
rašytos ir aktoriai prieš vasa 
ros atostogas turėjo progos su 
sipažinti su veikalu. Turint gal 
voje, kad p. Leparskienė yra 
labai užimta taip šeimoje, taip 
vietos organizaciniam darbe, 
vis dėlto rado laiko mūsų kult, 
darbui. Už jos tiek daug pra 
leistų brangių valandų šiam ti 
kslui, „Aukuras“ taria gražiau 
šią lietuvišką ačiū.

Birželio 20 d., susirinkę 
„Aukuro“ seni ir jauni vaidin 
tojai, supažindinti su veika 
lu ir apytikriai apdalinti rolė 
mis. Džiugu, kad šiam reika 
lui reikia daug jaunimo, iš ku 
rių Stosius ir Petrauskas pasi 
rodė stiprūs. Jaunimo, anksti 
pradėtas bet koks visuomeni 
nis darbas, greičiau prigyja ir 
palieka prie širdies. Mūsų vyr. 
Kanados lietuvių b-nės vado 
vybė ir siekia, kad jaunimas 
būtų pratinamas prie lietuviš 
kų darbų. Tą turėtų suprasti ir 
kolonijų b-nių valdybos. Nerei 
kia pamiršti, kad „Aukuras” 
per 15 su virš metų savo dar 
bo, savo programas; didesnės 
ar mažesnės buvo panaudotos 
per beveik visus bendruome 
nės minėjimus. Taigi ir įverti 
nimas turėtų būti pagal darbą, 
bet ne pagal atskirų asmenų 
nuomonę. Bendr. v-bos, ar tai 
didesnių ar mažesnių taut, bei 
kultūr. darbą, turėtų vertinti 
vienodai, kad padėtų moraliai, 
šį darbą vystyti toliau. V. P.

SMULKI KRONIKA
— Ilgametis A. Vartų para 

pijos choro narys, A. Paulius, 
išbuvęs 6 mėn. atleistas nuo 
darbo, dabar buvo pašauktas. 
Pakeitus darbo sąlygas, nebe 
galės normaliai dalyvauti cho 
re. Gaila.

— „Širvintos“ tuntas, užbai 
gai darbo metų, birželio 23 d. 
turėjo savo darbo užbaigos tra 
dicinę iškylą, netoli Hamilto 
no lietuvio ūkyje. Atrodo, 
kad tuo darbas neužsibaigs, 
nes artėja vasaros stovyklos, 
kurioms reikia pasiruošti, ypač 
vadovams.

— Skautų stovyklavietei 
įrengti vajus po truputį vyks 
ta. Aukavusiems nuoširdus 
ačiū, o gavus smulkesnes infor 
macijas, aukotojus skelbsime 
spaudoje. Mielai kviečiame ge 
ruosius tautiečius šį tikslą pa 
remti.

— Skautams remti dr-jos v- 
ba, vasaros laike, savo darbą 
sumažins. Paskutinis posėdis 
šaukiamas liepos 3 d., kur bus 
aptarti vasaros stovyklų reika 
lai ir kitos svarbesnės prdble 
mos. Esant svarbiam reikalui, 
v-ba bus šaukiama posėdžia 
ms, kad ir sumažintam sąstate.

— Aukų rinkimo vajus, ne 
žiūrint vasaros atostogų, bus 
tęsiamas visą laiką paskirų rin 
kėjų, kadangi reikalas skubus 
ir be galo svarbus mūsų jauni 
mui. Pagrindiniai stovyklavie 
tės pastatai turi būti pastatyti- 
- pasistenkime. V. P.
RUDENI BENDRUOMENĖ, 
pasikvietusi talkon Hamiltone 
naujai įsisteigusią atsargos ka 
rių s-gą „Ramovė“, žada pa 
daryti įspūdingą kariuomenės 
minėjimą. At-kai sendraugiai 
per savo rengiamą literatūros

Pirmą kartą miotoniją kaip 
atskirą susirgimą 1876 m. ap 
rašė Tomsonas, todėl ji dar ir 
vadinama Tomsono liga. Susi 
rgimas pastebimas, atliekant 
judesius. Ligonis sutraukia rau 
menis, o atpalaiduoti jų nega 
Ii. Gali būti pakenkti visi rau 
menys arba kurie nors atskiri: 
sutrinka kalba, negalima atgni 
aužti kumščio, sustingsta akys, 
pažvelgus viršun, pakeltą koją 
negalima nuleisti. Yra aprašy 
tas atvejis, kai vienas ligonis 
sustojęs ant bėgių ir sustingęs, 
nors į jį važiavęs tramvajus. 
Juo daugiau ligonis juda, juo 
jam lengviau atpalaiduoti rau 
menis. Ypač sunku judėti po 
ramaus gulėjimo lovoje.

Dažniausiai šis susirgimas 
yra paveldimo pobūdžio. Pats 
Tomsonas vienoje šeimoje ap 
rašė 20 šio susirgimo atvejų. 
Tačiau nevisada pavyksta nu 
statyti, kad liga paveldėta. Mi 
otonija dažnai susergama po

Lietuviai veikia visur
Argentina.

SĖKMINGA DAIL.
J. RIMŠOS PARODA

Buenos Aires mieste, nuo 
gegužės 16 iki birželio 5 d. vy 
kusi dail. Jono Rimšos darbų 
paroda buvo gausiai lankoma 
įvairių tautų intelektualų. E.

LIET. SUSIVIENIJIMO 
ARGENTINOJE 

MINĖJIMAI
Liet. Susivienijimas Argenti 

noje pradedat birželio 29 d. 
minės savo 49 m. sukaktį. Įvai 
rių parengimų tarpe: liepos 13 
d. bus paminėta 30-ji Dariaus- 
-Girėno tragiškos mirties su 
kaktis, liepos 27 d. įvyks pa 
grindinis parengimas su vaidi 
nimu. E.

SUDBURY,
KREDITO KOOPERATY 

VO „PARAMA”
Sudburio skyrius diena iš die 
nos didėja narių skaičiumi ir 
pinigine apyvarta. Daugumas 
lietuivų jau „Paramos“ nariai 
ir naudojasi jo patarnavimais. 
Asmenys, anksčiau buvę labai 
„atsargūs“ ir abejingi koope 
ratyvo steigimo idėjai, šian 
dien jau pakeitę nuomonę 
ir mielai stoja „Paramos” ko 
operatyvo nariais. Reikia tikė 
tis, kad metų laikotarpyje, ne 
liks nė vieno tautiečio, kuris 
nepritars šiai gražiai ir naudin 
gai kooperacijos idėjai.

KOMUNISTINIO TERORO
dienų, 1941 m. birželio mėn. 
14 d. prsiminimas paminėtas 
pamaldomis Crist the King 
bažnyčios salėje. Šv. mišias lai 
kė, liberą ir tai dienai pritai 
kinta pamokslą pasakė kun. A. 
Sabas. Prie trispalvės perrištos 
gedulu, garbės sargyboje sto 
vėjo J. Bataitis, I. Lukšytė ir 
I. Glizickaitė.

• Algimantas Kručas liepos 
mėn. 14 d. išvyksta į karo avia 
cijos bazę — Trenton Ont., 
dviejų savaičių atostogų.

vakarą pirmą kartą Hamiltone 
rinks „Spaudos Karalienę“. 
Kitos organizacijos per vasa 
ros savaites, žinoma, sugal 
vos irgi ką nors ypatinngo.

K. M.

Apatiniai-kojinės-T-marškin.
GP 2-5

infekcijos (šiltinės, dizenteri 
jos), traumų, susijaudinimų, 
kartais ligą paskatina ilgas bu 
vimas šaltyje, ilga fizinė ramy 
bė. Tiriant ligonius, nervų sis 
temos pakitimų galima ir nepa 
stebėti. Kartais pastebimas rau 
menų suliesėjimas. Sudirginus 
raumenis faradine srove, toni 
nis raumenų susitraukimas la 
bai ilgai trunka, ir raumenys 
labai lėtai atsileidžia.

Liga pilnai išsivyščiusi (su 
grendimo amžiuje), neprogre 

vsūoją.

Šio susirgimo priežąstis dar 
nepakankamai ištirta. Pasta 
Yuoju metu didelė reikšmė pri 
skiriama medžiagų apykaitos, 
ypač kalcio apykaitos sutriki 
mui. Susirgimas sunkokai gy 
domas. Taikomi masažai, šildy 
mas. Vilčių teikia gydymas ad 
renokortikoto opiniu hormo 
nu, tačiau jį galima tiktai laiki 
nai naudoti.

J. Amerikos V. »
NEW YORKO LIETUVIŲ 
PREKYYBOS ROMAI

Įvyko New Yorko Liet. Pre 
kybos Rūmų valdybos posė 
dis. Pirmininkas dr. Valiūnas 
painformavo apie daromus žy 
gius išleisti angliškai leidinį 
apie Lietuvą in New Yorko 
lietuvius. Kadangi leidinio pa 
ruošimo techniškąją pusę ir f i 
nansavimo galimybes nuodug 
niai studijavo savo spaustuvę 
turįs Jonas Galminas, tai ir jis 
buvo pakviestas tuo klausimu 
painformuoti posėdžio daly 
vius. Po apsikeitimo nuomo 
nėmis ir diskusijų, kuriose ak 
tyviai dalyvavo dr. V. Paproc 
kas, J. Valaitis, A. Simutis, V.
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ONTARIO
GRAŽIOS KLEBONO 

KUN. A. SABO VARDINĖS
J. J. vysk. V. Brizgiui lan 

kantis mūsų kolonijoje, birže 
lio 13 d. kukliai, bet gražiai 
paminėtos kun. Antano Sabo 
vardinės.

Laike sutiktuvių vakarienės, 
J. E. garbei sugiedojus „Ilgiau 
šių metų” — jis savo trumpa 
me žodyje pasakė: — „Ilgiau 
šių metų” pasidalijame per 
pus su kun. Antanu Sabu, kaip 
šios dienos varduvininku. Visi 
širdingai pritarė. Jaunasis Ri 
čardas Račinskas įteikė J. E. 
Brizgiui gražią puokštę gėlių, 
o varduvininkui kun. Antanui 
Sabui dovanėlę.
• Antanas Laucius ir Elzbie 
ta Miller iš New Yorko susi 
tuokė, povestuvinei kelionei 
pasirinko ir aplankė žymesnes 
Kanados vietoves. Linksmi, pa 
tenkinti laimingai grįžo. A. 
Lauciui, nuolatiniam „NL” 
skaitytojui, jo šeimyniame gy 
venime, linkime laimės ir ge 
ros sėkmės.
• Irutė Lapienytė, pirmąja 
mokine ir labai aukštais pažy 
miais baigė 7 skyrių „Martida 
le“ (public) mokykloje. Praei 
tais metais iš tos pat mokyklos 
ji buvo parinkta, kaip gabiau 
šia mokinė į „Laurentian“ uni 
versiteto vadovaujamus ir pir 
mą kartą daromus Ontario pro 
vincijoje experimentinius įvai 
rių sričių kursus, kad gabiau 
šieji mokiniai, kuo greičiausiu 
laiku būtų paruošti universiteti 
nėms studijoms, pagal jų pa 
mėgtas sritis. Sėkmės Irutei.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Tarpprovincinis korespo 

ndencinis 1962 metų turnyras 
pasibaigė Quebec’o pergale 
(13% t.).Antra vieta teko On 
tario provincijai su 12 taškų ir 
j^ėčia —Albertai su 9% taško. 
j|'Quebec’ą pirmoje lentoje at 
st'pvavo L. Joyner. Antroje le 
ntoje lošęs Ignas Žalys laimė 
jo prieš M. Emig.

—Estų didmeisteris Paul 
Keres sužaidė lygiomis su šve 
du Martin Johansson. Šią parti 
ją švedųJsąęhmatininkai turėjo 
progos matyti televizijoje.

— Tarptautinis Sarajevo tu 
rnyras pasibaigė vengrų did 
meisterio iPortisch pergale: 
7—4. Per pusę taško atsiliko 
žinomi didfneisteriai Gligorič, 
Ivkov (abu jugoslavai) ir Uhl 

■ mann (Rytų Vokietija), taip 
pat ir sovietų meisteris Simą 
gin.

— Toronto pirmenybes lai 
mėjo Sarosy: 10%—3%. An 
trą ir trečią vietą pasidalino 
Patty ir Fūster, surinkę po 10 
taškų.

PROBLEMŲ 
SPRENDIMAI 
Problema Nr. 26 

(H. Graseman, 1947)
1 Vg8! su grąsinimu 

2 Rf7+ Kbl 3 R:g6X 
Jei 1 . . . Rf5, Re4, Rd3, 
2 Re6-j-, Rd5-į- arba Rc4-(-

Zelenis ir J. Galminas, nusista 
tyta išleisti nedidelį kišeninio 
formato leidinėlį angliškai, ku 
riame būtų pagrindinės žinios 
apie Lietuvą, sovietinę oku 
paciją, lietuvius Amerikoje ir 
ypatingai Nev^ Yorke. Kadan 
gi leidinys pasirodys ir bus pla 
tinamas New Yorko Pasauli 
nės Parodos metu, tai jis kar 
tu tarnaus kaip vadovas po 
Pasaulinę Parodą ir ypatingai 
iš kitur atvykusioms lietuvia 
ms, kurie panorės susirasti 
New Yorke veikiančias lietu 
vių įstaigas, organizacijas, pa 
rapijas, klubus, biznio įstaigas, 
visuomenininkus,, laisvųjų pro 
fesijų narius ir paskirus biznie 
rius.

Leidiniui paruošti sudaryta 
komisija iš dr. Valiūno, A. Si 
mučio ir J. Galmino.

Rep.
- Kr. V-bos sekr. kap . J. K. 
Valiūnas, geras pistolietais 
šaudyti šaulys, aukščiausioje 
vokiečių klasėje normaliais 
pistolietais laimėjo antrąją vie 
tą ir oro pistoletais pirmąją 
vietą.

Prancūzija.
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 
B-NĖS KRAŠTO TARYBOS 

RINKIMAI
Paryžiuje įvyko Prancūzijos 

Liet. B-nės Krašto Tarybos ir 
Garbės Teismo rinkimai. Į Ta 
rybą išrinkti R. Bačkis, P. Kli 
mas, Pulk. J. Lanskoronskis, 
P. Liutkus jr„ J. Mačiukaitė -
- Matore, S. Jokubauskaitė -
- Pagnier, Kun. J. Petrošius, 
Min. E. Turauskas, E. Vaičie 
kauskas, B. Šlepetytė - Vens 
kuvienė, A. Venskus. Į Garbės 
Teismą: Prof. J. Baltrušaitis,
A. Liutkus, E. Turauskienė.

Prancūzijos Liet. B-nės Kra 
što Tarybos pirmininku išrink 
tas A. Venskus. Krašto Valdy 
bon išrinkti: Kun. J. Petrošius,
B. Venskuvier^ ir P. Liutkus. 
Į Revizijos Komisiją įėjo: J. 
Matorė, S. Pagnier ir P. Kli 
mas. E.

V - 
Italija. t8
LIETUVOS DVASININKŲ 

ATSTOVAI ROMOJE
Dalyvauti mirusio Popie 

žiaus Jono XXIII-jo pomirti 
nio pagerbimo iškilmėse iš pa 
vergtos Lietuvos pro Maskvą 
į Romą birželio 10 d. buvo at 
skridę trijų vyskupijų valdyto 
jai: Kauno vyskupijos adminis 
tratorius kan. J. Stankevičius, 
Vilniaus arkiv. valdytojas ka

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds
• investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

Jei 1 . . . Rc2 2Rbl-į- 
K:bl 3 Va2X
Jei 1 . . . Rc3 2 Rbl-į- 
K:bl 3 V:g6X
Jei 1 . . . blV4- 2 R:bl + 
K:bl 3 Va2X

Kiti sprendimai neduoda ma 
to per tris ėjimus: lVf7? 
Rh7!; 1 Vd3? Rc3»; 1 Vb4? 
Rc2!

Problema Nr. 27 
(Breuer, 1948)

1 Bb8!
Jei 1 . . . Bh3 2 c3 B:c3 
3 Vb4X
Jei 1 . . . Bh3 2 c3 R:c3
3 Va2X

Klaidingai būtų lošti lc4, 
nes po 1 . . .Bd3! negalima 
duoti mato per tris ėjimus.

Matas per tris ėjimus
Problema Nr. 27

nauninkas Č. Krivaitis ir Kai 
šiadorių vysk. vald. kan. P. 
Bakšys, kun. dr. Pijus Čižaus 
kas. Jie buvo apgyvendinti 
viešu tyje netoli sovietų amba 
sados. Iš Romos gautomis ži 
niomis, tie delegatai su vietos 
lietuviais vengė bet kokių ry 
šių. Jie vaikščiojo vis poros ru 
sų ir lietuvių politrukų lydimi. 
Iš Romos į Lietuvą išvyko bir 
želio 18 d. E.

Australija.
LIETUVIS AUSTRALIJOS 

INŽINIERIŲ 
SUVAŽIAVIME

Gegužės mėn. pabaigoje 
Melbourne, Australijoje, įvy 
kuisame Radijo ir Elektrotech 
nikos inžinierių suvažiavime 
(apie 600 dalyvių) paskaitinin 
kų tarpe buvo ir lietuvis inž. 
Zigmas Budrikis, dėstąs Perth 
universitete. Jis suvažiavime 
skaitė paskaitą tema „On the 
Channel Capacity of the Hu 
man Sense of Vision“, iišnag 
rinėjęs, pagal savo tyrimus, 
žmogaus akies regėjimo pajė 
gumą televizijos požiūriu.

MIRĖ PAVYZDINGAS 
LIETUVIS

Buenos Aires gegužės 15 d. 
mirė, sulaukęs 74 m. amž,, pa 
vyzdingas lietuvis Pranas Kra 
pavickas. Jis Argentinon atvy 
ko 1910 m. ir išaugin lietuviš 
ką, pasižymėjusią Argentinos 
lietuvių veikloje šeimą: sūnus 
— Praną, inžinierių, Antaną— 
agronomijos profesorių ir Pet 
ra — filosofijos profesorių (vi 
si Argentinoje). Paliko žtno 
ną ir vieną brolį JAV-se. Ve 
lionį gražiai paminėjo ir įverti 
no Argentinos lietuvių laikraš 
čiai „Argentinos Liet. Bal 
sas“, paskelbęs platų nekrolo 
gą ir „Laikas”. E.

NIAGAROS PUSIASALIS...
Atkelta iš 6 psl.

Tautų Komitetą ir bendromis 
jėgomis reikalauti laisvės ir sa 
varankiškumo.

Pasibaigus kalbomis, sugied 
ota trijų tautų himnai. Meninę 
dalį išpildė iš Toronto solistai: 
A. Velyvis ir A. Simanavičius, 
akomponuojant D. Skrinskai 
tei, latvių sol. S. Anzans, ako 
mponuojant L. Albertins.

Solistai pirmą kartą pasiro 
dė St. Catharinėje, buvo šiltai 
sutikti ir turėjo pakartotinai 
pasirodyti scenoje.

Toronto lietuviai dalyvavę 
Niagaros Pusiasalio birželio 
minėjime suteikė daug vilčių 
ateityje daryti dar platesnio 
masto birželio žiauriųjų trėmi 
mų minėjimą. Tegul paseka jų 
pavyzdžiu tie, kuriems tokie 
minėjimai dėl prabangingo gy 
venimo darosi nebereikalingi.

Korespondentas
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MOWT|REAL
DAUG BAIGUSIŲ 

VIDURINĮ MOKSLĄ
High School šiemet pabai 

gė nemažas lietuvių jaunuolių 
būrys: Honors course baigė: 
Ričardas Lenkaitis, Vida Lie 
tuvninkaitė, Rita Gryjbaitytė, 
Rima Steikūnas, Raimondas 
Kličius, Nijolė Kazlauskaitė; 
komercinį kursą baigė: Diana 
Geležiūnaitė, Liliana Kaušpė 
daitė, Viktoras Kisielaitis; dar 
daugiau pabaigė bendrąjį kur 
są: Julė Laurinaitis, Kaz. Amb 
rozaitis, Denis Vekteris, Zig 
mundas Bernotas, Petras Šimo 
nelis, Tadas Bieliūnas, Irena 
Burbaitė, Liliana Juodytė, Ka 
zys Barteška, Vitas Petrulis, 
Sta. Balčiūnas, Antanas Sibi 
tis, Raimundas Piešina, Dalia 
Barteškaitė. Yra ir sulenkėju 
šių, kaip galima spėti, kaip 
pavyzdžiui Šunievič. Gal ir 
daugiau yra baigusių, bet pa 
keistomis pavardėmis, iš kurių 
sunku juos atpažinti, kaip pa 
vyzdžiui M. Yllescas ir pan.

PAS DAILININKUS 
TAMOŠAIČIUS

praėjusį savaitgalį trumpas 
atostogas praleido daugelis šei 
mų: pp. Nagiai, Žižiai, Andruš 
kevičiai, Daukšai, Viliušiai, 
Girdžius iš Montrealio ir pp. 
Stukai, Urbonai iš Toronto. 
Čia buvo gera pasimaudyti, ap 
žiūrėti pp. Tamošaičių gausius 
meno kūrinius ir jų įsigyti. Sa 
vaitgalis praėjo tikrai malonio 
je atmosferoje.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
ORGANIZUOJA KRAUJO 

DAVĖJŲ MARATONĄ
Vasaros mėnesiai yra skū 

piausi kraujo davėjais. Raudo 
najam Kryžiui į pagalbą atei 
na detalinių krautuvių organi 
zacija, kurios dalyviai ir jų pa 
drąsinti asmens birželio 27 die 
ną, 9 vai. ryto pradės „krau 
jo aukotojų Maratoną“. Dėta 
lininkai ne tiktai patys daly 
vauja Maratone, bet dar ski 
ria ir 1200 dovanų, produktų 
kiekvienoje dovanoje už 5 dol. 
Maratonas užsibaigs liepos 26 
dieną.

BANKO "LITAS" REIKALAI
TRUMPALAIKĖS SANTAUPOS

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

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

Pakartotinai pabrėžiama, 
kad niekad nėra buvę atsitiki 
mo, kad nario, reikalaujamą 
santaupų suma nebūtų buvusi 
išmokėta tą pat dieną, kai ji 
buvo pareikalauta, nežiūrint

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ , _ _ 
ketvirtadieni 2“4 = 7“9 P' W 

antradienį ir Į
. .. . 2—4 p. m.penktadienį 1

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

ATSKRIDO 
IŠ LIETUVOS

Per Maskvą iš Kauno birže 
lio 28 d. atskrido Stefanija 
Drešerienė, sūnaus Vlado, gy 
venančio Verdune, šeimon. Į 
šią šeimos šventę yra atvykęs 
ir kitas p. Drešerienės sūnus su 
šeima iš New Yorko. Broliai 
Drešeriai su šeimomis džiau 
giasi susilaukę motiną.

S. Drešerienė iš Maskvos 
skrido vienu lėktuvu su p. Juš 
kaitė, kuri nuskrido į Čikagą. 
P. Drešerienė pasakoja, kad p. 
Juškaitė, kol atskrido į Pary 
žiu, labai jaudinosi ir vis abe 
jojo, gal grįšianti, bet kai tik 
tai pasiekė Paryžių, pareiškė: 
ta tai sudie Tarybų Lietuva.

Gal su p. Drešeriene plačiau 
pasikalbėsime.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pirmas mėnesio penktadie 
nis liepos 5 d. vakarinės mi 
šios 7.30 vai.

Vasaros mėnesiais mišios 
šiokiadieniais 8 vai., sekmadie 
niais kaip visuomet. Į parapi 
jos raštinę kreiptis rytais nuo 9 
vai. iki 11 vai., vakarais: nuo 
7 vai. iki 9 vai.

Pakrikštytas Gytis - Julius -
- Viktoras, Br. ir J. Niedvarų 
sūnelis.

10 dolerių vajui aukojo: po 
10 dol.: J. Aniulis, P. Černie 
nė, P. Kličius, J. Ladyga, A. 
Laurinaitis, M. Lenktienė, M. 
Lindsay, V. Mileris, N. N., J. 
M. Pakniai, J. M. Siniai, A. P. 
Styros, P. Vaupšas; 20 dol.: 
M. Lukošius; 15 dol.: J. ir A. 
V azalinskai.

Praėjusį sekmadienį suauko 
ta $266.

— Piknikas gerai pasisekė 
ir davė per 300 dol. pelno. Bu 
vo pirma pamaldos, o po pietų
— piknikas, kurio metu išpil 
dyta tam tikslui paruošta pro 
grama: dainavo R. Simaniūkš 
tis, V. Kačergius, P. Žukaus 
kas ir P. Piešina; vaidino V. 
Barteškaitė su A. Piešina, de 
klamavo B. Bagdžiūnas. Bu 
vo loterija.

ar tai būtų buvę keli ar kelio 
lika tūkstančių dolerių. . . .

Litas laiko pakankamai pi 
nigų atsargoje, kad galėtų iš 
karto apmokėti kad ir kelis 
stambiausius savo indėlinin 
ninkus. Tiesa, Litas negali pa 
tenkinti visų norinčių gauti pa 
skolas, tačiau tatai galioja ir 
kitiems bankams.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARA S
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

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

LaSalle. DO 6 1570

Dainava Co. Ltd.
kviečia jus praleisti savaitgalį prie

LAKE CASTOR.
4 mylios į vakarus nuo St. Agathe.

Vaizdai įspūdingi, keliai nenuobodūs, žuvavimas įvairus, 
medžiojimas puikus.

Vienintelė vasarvietė tarp milionierių, o kainos: 
19,000 kv. pėdų su keliais, elektra ir ežero teisėmis tik $199, 

arba 100 pėdų prie ežero tik 998 doleriai.
Teiraukitės pas šeimininkus: K. Andruškevičių MU 1-6406, 

V. Pėteraitį 721-0614, J. Šablauską 627-0946.

Pavergtoje Lietuvoje
KOMJAUNUOLIAI Į 

KARELIJOS STATYBAS
Birželio 5 d., kaip pranešė 

Vilniaus radijas, dar viena Lie 
tuvos komjaunuolių grupė iš 
vyko į Karelijos respubliką. 
Merginos ir vaikinai toje respu 
blikoje tiesią kelius, statysią 
geležnkelį, buitinius pastatus. 
Kaip ir kituose panašiuose „lai 
svanoriškuose“ transportuose , 
ir šį kartą išvykusių tarpe bu 
vo visa eilė specialistų : statybi 
ninku, tekintoji; ir kt. . .E

— Mekongo deltoje laosie 
čiai smarkiai sumušo komu 
nistus.

— Kennedy Italijoje pareiš 
kė, kad geriausia yra laikytis 
tvirto nusistatymo ir realios 
politikos.

• Advokatas Dr. St. Daukša 
persikėlė į savarankišką ofisą 
ir išplečia savo įstaigą, priimda 
mas padėjėją.
• V. Kačergius arklių lenkty 
nėse jau antrą kartą išlošė. Šį 
kartą jis išlošė apie 2500 dol.,
• Prof. D. Krivickas su Ponia, 
atostogaudami, iš Vašingtono, 
žada lankytis Montrealyje.
• P. A. Morkūnienė atostogas 
leidžia pas gimines Ontorio 
pronvicijoje — Hamiltone ir 
kt.
• E. Tekutis iš karinio aprrio 
kymo šį savaitgalį buvo atvy 
kęs pas tėvus.
• Inž. p. Kongelis išvyko į Af 
riką tęsti darbų, kurie Dramb 
lio kaulo krante dar nebuvo 
pabaigti.
• Inž. J, Bulota su brolio in 
žinieriaus šeima išvyko atosto 
gų į pp. Bulotų vasarvietę prie 
St. Donat.
• Į Europą atostogų ruošiasi 
Dr. I. Gražytė ir p. Atraitytė.
• Lasaliečio p. Mackevičiaus 
žentas Leo Gendron McGill 
universitete gavo elektronikos 
inžinieriaus diplomą.
• P. Styros brolis Antanas 
yra atvykęs iš JAV ir vieši pp. 
Styrų šeimoje.
• Pas pp. Krikščiokaičius vie 
ši ponios sesuo iš Hamiltono.
• DLK Vytautos Klubo pašai 
pinės susirinkimas šį penktadie 
nį, 8 vai. vakaro.

ALLIANCE 
REALTIES INC. 

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS 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.

STALINO KULTAS PER 
VEDAMAS CHRUŠČIOVUI

Visoje Sovietijoje plačiai 
minėta Staliningrado (dabar 
Volgogrado) mūšio sukaktis. 
Tiek spaudoje, tiek per radio 
ar dokumentiniame filme dė 
tos didelės pastangos ypatin 
gai iškelti Chruščiovo, kaip 
Staliningrado didvyrio, taria 
mai laibai didelis nuopelnas. 
Kaip savo metu buvo iškeliami 
Stalino žygiai, net miestą pa 
vadinant Stalingradu, taip 
dabar keliami Chruščiovo ta 
riami nuopelnai. E.

MIRTIES BAUSMĖS SO 
VIETIJOJE

Sovietų gynybos ministeri 
jos organas - „Krasnaja Zviez 
da“ vasario 10 d. pranešė apie 
penkių aukštų sovietinių parei 
gūnų nuteisimą mirties bausmė 
mis. Visi nuteistieji dirbo Rusi 
jos Federacijos Respublikos į 
monėse - karinių reikmenų ga 
mykloje Leningrado rajone. 
Aukščiausiajame Teisme jie 
buvo kaltinami specialiame fa 
brike užsakę aut. pieštukus 
(Ballpen), skutimosi aparatus 
ir portfelius, vėliau juos par 
davinėję, aišku, pasipelnyda 
mi. Penkių nuteistųjų mirti ke 
turi bendrininkai, jų tarpe fabr 
iko direktorius Sokolovas, nu 
teisti 15 m. kalėjimo bausmė 
mis su turto konfiskavimu.

TŪLOS TEATRO 
GASTROLĖS

Lietuvoje. Šalia Vilniaus ir Ka 
uno, Tūlos teatro aktoriai dar 
darė išvykas į kolchozus, įmo 
nes, kelis spektaklius rodė 
VRES (šiluminės elektros sto 
ties) statytojams. Be Šilerio 
„Marijos Stuart”, iš užsienio 
autorių dar vaidinta italo D. 
Kalegari pjesė „Gyvenimo ap 
vilti” ir vengro dramaturgo I. 
Kalai veikalas „Tiesa ateina į 
namus“.

LIETUVĄ OKUPANTAS 
VIS STIPRIAU PAVERGIA

Vilniuje leidžiamas savait 
raštis „Literatūra ir Menas“ 
su kiekvienu numeriu darosi 
vis mažiau lietuviškas, vis ru 
siškesnis. Okupantas okupuo 
tąjį seka ir kontroliuoja kiek 
viename žingsnyje. Visur už

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis A V 8-2352.

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

GEN. LIETUVOS KONSU ATEITININKŲ
LAS KANADOJE STOVYKLA

pakviestas į Šokių šventės gar 
bės komitetą. Kons. J. Žmui 
džinas pakvietimą priėmė.

• Rašytojas Juozas Kralikaus 
kas, susirgęs prieš kiek laiko, 
turėjo atsigulti į ligoninę, kur 
jam padaryta operacija. Ope 
racija greit praėjo ir ligonis 
jau sveiksta.

• Varpo ir Šv. Jono parapijos 
choro dalyvį, žengiantį į vedy 
bas, P. Girnių, choras pagerbė 
priešvestuviniu subuvimu.

• K. Abromaitis laimėjo foto 
U. S. Camera Magazine premi 
ją-
• Didieji miestai praėjusio sa 
vaitgalio metu buvo ištuštėję, 
nes dauguma miestiečių buvo 
išvykę į vasarvietes, atostogų 
ir svečiuotis į kitas vietas.

lietuvio nugaros stovi ruskis ir 
lietuvį diriguoja.

Paskutiniu laiku prasidėjo 
„gonenije” prieš tautiškumą. 
Iš visų rūšių menininkų reika 
laujama atsisakyti tautiškumo 
ir tarnauti vadinamam „komu 
nizmui", kas reiškia — atsisa 
kyti nuo lietuviškumo ir tar 
nauti rusiškumui, okupacijai ir 
jos tikslams.

„VILNIAUS” KINO 
TEATRAS VILNIUJE
Vilniuje atidarytas naujas 

— 13 iš eilės, kino teatras „Vii 
nius“, turįs daugiau kaip 600 
vietų, Lenino prospekte (buv. 
Gedimino g.), netoli Gedimi 
no aikštės. Jo direktorė Ona 
Bridigienė pasakojo: pastato 
architektas buvęs Jonas Kaspe 
ravičius, fojė būsiančios rengia 
mos parodos, o pusiau minkš 
tos kėdės iš Rygos baldų ga 
myklos būsiančios atgabentos 
tik vėliau. E.

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

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

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.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

3907 Rosemoun Blvd. 
Tel. 722-2472

Montreal Real Estate 
Board Nariai

Namai, žemė, paskolos.
P. Adamonis — RA 2-4735 
P. Jasutis — .... LA 2-7879 
M. Roth —............RE 7-9353

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 

prasideda liepos 6 d. (šeštadie 
nį) ir baigsis liepos 21d. (sek 
madienį). Stovyklos vadovy 
bę sudaro: S. Juozapavičius, 
M. Ramūnienė, R. Vaštokas, 
J. Radvilaitė ir A. Šapokaitė.

Stovyklautojai, kurie vyksta 
į stovyklą savo transporto prie 
monėmis, prašomi prisistatyti 
į stovyklą liepos 6 d. tarp 10 
ir 1 vai. Neturintieji savo prie 
monių nuvažiuoti praneša T. 
Rafaeliui iki liepos 3d. vakaro.

Vykstant į stovyklą pasiim 
ti: pagalvę, paklodes, 2 ar 3 
šiltas antklodes, baltinių, nak 
tinius, šiltą megztuką, keletą 
porų kojinių, maudymosi kos 
tiumą, sportinius batus, kele 
tą rankšluosčių, muilo,dantims 
valyti priemones, nedūžtamą 
lėkštę ir puoduką, šaukštą, pei 
lį, šakutę, kišeninę elektros le 
mputę, rašymo priemones, 
maldaknygę, rožančių. Kurie 
turi, tepasiima sporto ir žaidi 
mų priemones, pav. : ping-po 
ng raketes, beisbolo pirštines, 
šaškes, šachmatus ir pan. Taip 
pat ir muzikos instrumentus, 
kaip antai: akordeoną smuiką 
ir šokių muzikos plokštelių. Ne 
sivežti drauge radio aparatų! 
Patartina taip pat pasiimti te 
palo prieš uodus.

PASIKALBĖJIMAS SU V...
Atkelta iš 1-mo psi.

sienių reikalų ministerijų aukš 
tų pareigūnų. Pvz. mano daly 
vauta delegacija buvo priimta 
Prancūzijos parlamento pirmi 
ninko, parlamento užsienių rei 
kalų ministerijos Europos De 
partamento direktoriaus, de 
Gaulle partijos gen. sekreto 
riaus. Visur ir visi pasisakė už 
mūsų kraštų nepriklausomybės 
reikalą. Ta proga Britanijos 
Užsienių Reikalų Ministerijoj 
aukštas pareigūnas dar kartą 
priminė, kad „Jos Karališkos 
Didenybės Vyriausybė nepripa 
žino ir nepripažįsta Baltijos 
valstybių inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą“.
Kaip vertinate konferencijos 

rezultatus Lietuvos laisvės 
kovai?

— Konferencijos reikšmė 
laisvės kovai nesiribojo tik dar 
botvarkės diskusijomis ir kon 
ferencijosi delegacijų vizitais 
Europos sostinėse. Konferenci 
jos proga pavergtosios Euro 
■pos 'byla labai plačiai buvo iš 
garsinta radio bangomis ir spa 
ūdos skiltyse. Man pačiam te 
ko prancūziškai kalbėti per Ra 
dio Diffusion Francaise, taip 
pat aiškintis spaudos konferen 
cijose su prancūzų, belgų, ang 
lų ir tarptautinės spaudos atsto 
vais. O išnešimas pavergtųjų 
bylos Europos viešumon yra 
labai svarbus.
Su kuriais lietuvių veiksniais 

teko susitikti?
— Prancūzijoje labai uoliai 

talkino ir gelbėjo Lietuvos ats 
tovas pro. J. Baltrušaitis ir mi 
nisteris E. Turauskas, Briusely 
j e—pulk. Lanskoronskis, Lon 
done — min. B. K. Balutis ir 
inž. J. Vilčinskas. Min. Balu 
tis suorganizavo ir bendrą visų 
pabaltiečių pasitarimą. Vokie 
tijoje teko dalyvauti Baltijos 
Tarybos ir Vliko Vykdomo 
sios Tarybos pasitarimuose, 
taip pat kalbėtis su Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės vado 
vaujančiais žmonėmis ir Lietu 
vos Raudonojo Kryžiaus pir 
mininku aktualiais klausimais. 
Per Madrido radiją teko tarti 
žodis pavergtiesiems broliams 
tėvynėje.

CRESCENT LAND CORP.
Agentas Romas Verbyla

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

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

Rosemount.
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