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MAŠINŲ FONDO VAJUS
Atsiliepdami į „Nepriklauso talkininkais sutiko būti dar Šie 

mos Lietuvos" bendrovės vai tautiečiai:

Amerika jau ruošiasi sintis??...
z JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS
/ PAŠAUKĖ ATSARGINIUS...

Kennedy tarėsi su Pakistano prezidentu, 
kuris pasisakė už Kinijos komunistų valdžios pripažinimą. — 
„ Indokinijoje karas prieš sovietų įsiveržimą tebevyksta. — 

Chruščiovas tebegrąsina Vakarams karu. —
į De Gaulle jam atkerta. —

F Praėjusi savaitė pasaulinėje 
politikoje išryškino karingumo 
nuotaikas. Kažin, ai jos yra 
tikrai tokios, kaip oficialiai 
skelbiama,
AR TAI YRA KARO UGNĮ 

MI TIKTAI ŽAIDIMAS,
Kuris gali pasibaigti, kaip kad 
patarlėje sakoma: Iš didelio 
debesio mažas lietus?
RUSIJOS diktatorius Nikita 
Chruščiovas turi daug progų 
pareikšti savo karingumą ir ne 
slepiamą rusiškąjį imperializ 
mą. Ganos prezidento Nakru 
mah garbei suruoštame Daliuje 
jis kartojo savo karingas kai 
bas, ir, be ko kita, pakertojo, 
jog

RUSIJOS DIKTATŪRA 
BŪTINAI REIKALAUS 

SAVO DIKTATŪROS IR 
JUNGTINĖSE TAUTOSE.

Nenuostabu, kad JAV sekr. 
Rusk į tai atsakė, kad R. sija į 
JTO įėjo ne prievolių pildyti, 
bet ją ardyti. Tikrai gi: Rus-ija 
yra JTO narys, be jokių prie 
volių ir jokių JTO nutarimų 
nevykdo. Priešingai, viską da 
ro priešingai tam, ką JTO nu 
taria.
AMERIKOS valdžia, nenorė 
dama susilaukti staigmenų 
DAVĖ ĮSAKYMĄ PAŠAUK

TI Į KARIUOMENĘ 
ATSARGINIUS.

Tai taikoma Berlyno pavo 
jui, jeigu Maskva tikrai suma 
nys pradėti dėl jo karą.

Tuo pačiu reikalu susitūpi 
nusi ir Vokietija. Adenaueris 
tuo pat tikslu buvo nuvykęs į 
Berlyną, kur tarėsi su miesto sa 
vivaldybės taryba. 
ADENAUERIS, atsakydamas 
į Chruščiovo ultimatumą, pa 
reiškė, kad
VAKARŲ TEISĖ Į BERLY 
NĄ, YRA NUGALĖTOJO

TEISĖ PRIEŠ HITLERINĘ 
VOKIETIJA

8-ji Kanados Lietuvių Diena
LAIKAS NEPAPRASTAI GREIT BĖGA, IR AŠTUNTOJI 

LIETUVIŲ DIENA SPARČIAI ARTĖJA 
' Numatytas atsišaukimas su planu.

Dailės paroda tikrai bus didelė ir įdomi.
Artėjant prie rugsėjo 2--4 

dienų, kada Monlrealyje įvyks 
didžioji Kanados lietuvių sven 
tė — Ašauntoji Lietuvių Die 
na, tos dienos ruošos komitetui 
tenka vis gyviau, konkrečiau ii 
dalykiškiau prie reikalo stovėt' 
ir atsidėjus tai Dienai ruoštis.

Galutinai jau paaiškėjo, kad 
greta su kitais programos daly 
kais, kurie jau išsiaiškinti ir jau 
nustatyti, kad tikrai įvyks ir 
Dailės paroda. Ją maloniai ap 
siėmė tvarkyti KLB Kultūros 
Fondo valdybos narys Vyt. Jo 
nynas, talkinamas asmenų, ku 
iriuos jis yra pakvietęs į Faro 
dos rengimo komisiją.

Kaip žinoma, Montiealyje 
yra šie plastinio meno darbuo 
tojai: J. Akstinas, V. Arkaur 
kas, R. Bukauskas, J. Norkus, 
V. Remeika, p. Šablauskienė 
p. Balčiūnaitė - Šimopelienė, 
K. Veselka, H. Žmuidzinienė 
ir Montrealio kaimynai pp. Ia 
mošaičiai. Spėjama, kad dar 
yra ir studijose pažengusių ku

O visas Berlyno klausimas 
gali būti išspręstas tiktai visos 
vokiečių tautos laisvais baisa 
vimais, ne mažumos prievarta. 
Vokiečiai patys mokės apsi 
spręsti .

Bet tarptautinėje politikoje
VYKSTA DIDELĖ 
FERMENTACIJA

kuri dar nežinia į kokius pioce 
sus išsilies. Faktas yra, kad 
Maskvos santykiai su Peipingu 
nėra geri.

Vietoje to, kad vyktų į Pei 
pingo iškilmes, visi maskviniai 
sovietčikai sugurėjo į marione 
tinės Išorinės Mongolijos sos 
tinę Ulan Bator, kuri iš tikrųjų 
yra savinamasi Kinijos, kaip 
ir Taivanas, aiba kaip Korėja, 
už kurią Kinijos komumstai ir 
kariavo. Tuo gi tarpu
IR ŠIAURINĘ KORĖJA IR 

IŠORINĘ MONGOLIJA 
SAVINASI RUSIJA.

Ar tai ne smūgis Kinijos ko 
munistams?
GOMULKA, tiesa, Ulan Bato 
re, paremdamas Chruščiovą, 
teigė, kad Maskva su Peipingu 
ginčų neturi, bet faktai sako vi 
sai priešinga.

Kažkas vyksta, kas dar ga 
lutinai nėra išryškėję. Pak'sta 
no prezidentas po pasitarimu 
su Kennedy pareikė, kad Kini 
jos komunistų valdžią reikia 
pripažinti. Tuo tarpu
AMERIKOS SANTYKIAI 
SU TAIVANU GENDA...

Labai gali būt., kad Chruš 
čiovo karingos kalbos rikošetu 
yra taikomos Kinijos komunis 
tams, kad jie nepersimestų į 
Vakarų bloką. O juk 
KINIJOS ŽMONIŲ MILIO 
NAMS NĖRA GERESNĖS 

VIETOS, KAIP TUŠČIASIS 
SIBIRAS.

O Čia jiems atima dar Išorinę 
Mongoliją ir šiaurinę Korėją... 
Tai yra klausimai, kurių Go 

rie taip pat galėtų parodoje da 
lyvauti. (parodai vieta užprašy 
ta vienuolyno sale prie Aušros 
Vartų bažnyčios, kurios salėje 
yra numatytos šachmatininku 
lungtynės ir stalo tenisas. Salė 
je bus ir 8-os Lietuvių Dienos 
informacijų centras (Telef. PO 
8-0037). Visi menininkai, į ku 
riuos V. Jonynas kreipsis, pra 
šomi neatsisakyti.

Kad lengviau būtų atvyks 
tantiems į Montreal} onentuo 
tis, numatomas netrukus išleisti 
atsišaukimas - kvietimas, kuris 
turės ir Montrealio situacijos 
planą, kad įvažiuojant į miestą 
vykstantieji savo mašinomis 
jau lengvai rastų kelius, kurie 
ves į Lietuvių Denos centrus. 
Šia gi taip pat bus porvizoriš 
kai plane sužymėti. Atsišauki 
mas su planu bus išsiuntinėtas 
apylinkėms, kurios jį platins.

8-ji Lietuvių Diena bus tikrai 
didysis lietuvių subuvimas, ko 
kio kito per visus metus nesti.

8 L. D. Informacija.

POPIEŽIUS VLIKO ATSTOVĄ PRIĖMĖ.
SPECIALIOJE AUDIENCIJOJE • \

VLIKo Vykdomosios tarybos užsienio reikalų vedėjas 
kalbėjo per Vatikano radio.

Liepos 7 d. Vliko Vykdomo švenčiausias mūsų tauto steises. 
sios tarybos užsieno reikalų vai Būkite tikri, kad VL1 Kas ko
dytojas Dr. P. Karvelis buvo 
priimtas Popiežiaus Jone 
XXIII specialioje audiencijoje 
ir informavo Popiežių apie pa 
dėtį Lietuvoje.

Per Vatikano radio jis paša 
kė kalbą, kurioje be ko kita pa 
reiškė:

Labai sunkiais Lietuvai lai 
kais, nacių okupacijos metu 
1944 metų vasario 16 d. VLI 
Kas paskelbė lietuvių tautai 
manifestą — žūt būt atstatyti 
Lietuvos valstybę. Apjungiant 
Lietuvos demokratines — poli 
tinęs* partijas ir eilę visuomeni 
nių organizacijų, VLIKas pasi 
ėmė vadovauti tautos išlaisvi 
nimui. Nuo to laiko iki šiai die 
nai jis ir jo Vykdomoji laiy 
ba nepalaužiamai tęsia kovą už 

mulkos kalba negali išspręsti 
marionetinės Mongolijos kom 
partijos susirinkime.

Visi šie faktai rodo, kad 
TARPTAUTINĖ POLITINĖ 
ĮTAMPA DAROSI VIS DI 
DESNĖ IR KOMPLIKUO 

TESNĖ.
Bet dar tenka palaukti, nes 

nauja fermentacija tiktai pra 
sidėjusi.

KITOS ŽINIOS
— Kennedy įsake perži irė 

ti visą JAV gynimosi sistemą.
— Portugalijos laive ties ry 

tinės Afrikos krantais žuvo 
230 asmenų.

— Išsiveržė Etnos ugniakal 
nis Sicilijos saloje, ties pietva 
kariniais Italijos krantais.

— Lenkijoje kilo pasiprieši 
nimas, kai valdžia įsakė išardy 
ti bažnyčią. Apylinkių žmonės 
susirinko ir išvaikė darbinin 
kus. Valdžia atsiuntė motori 
zuotą policijos dalinį malšinti. 
Tokia Lenkijoje tikybos lais 
vė, kad negali statyti bažny 
čios.

— Eisenhoweris kreipėsi į 
JAV žmones ir kvietė palaiky 
ti Kennedy valdžią jos užsie 
nių politikos vykdyme.

— JAV į Chruščiovo nota 
dėl Berlyno atsakė, kad taiką 
su Vokietija galima pasirašyti 
tiktai su tokia Vokietijos Vai 
džia, kuri atstovautų visus vo 
kiečius, o tai yra galima pada 
ryti apjungus Vokietiją laisvų 
rinkimų principu.

— De Gaulle pareiškė, kad 
Chruščiovas neturi teisės Va 
karams diktuoti, bet gali su 
jais tartis, ir dėl Berlyno.

— Daugelis Londono mer 
gų įsimetė isterikon dėl Gaga 
rino, kuris tikras manekenas ii 
naivus, kaip ir jį oučiavusios 
mergos. Dar keisčiau, kad Ga 
gariną vaišino net karalienė. O 
juk Gagarinas tiksliai dar n«:ži 
nia, ar jis raketoje skrido, o jeį 
gu ir skrido, tai ne jam dėka, 
bet mokslininkams, kurie jį pa 
leido.

— Alžyro derybos tebėra 
dar įklimpusios.

— Vyksta kovos ir Vietna 
me, j kurį sovietija veržiasi.

— Įvyko dvi didelės lėktų 
vų katastrofos: JAV Danvery, 
kur žuvo 17 ir sužeista 47, ii 
ties Casablanca, šiav.r. Afriko 
je, kur žuvo 108. Tai buvo n 
sų statybos lėktuvas, priklau 
sęs Čekoslovakijai.

vos tol, kol mums bus grąžinta 
laisvė ir nepriklausomybė.

Okupantai, gėdyclamiesi 
prieš mūsų žmones ir prieš so 
vietų liaudį savo juodų d’arbu, 
falsifikuoja istoriją ir sloelbia, 
būk Lietuvos darbo žnwnės 
1940 metais sukilo ir sovietinę 
tvarką pas mus įsivedė. Šią ne 
tiesą Maskva kartoja diena iš 
dienos. Savo melui nuslėpti jie 
nuleido geležinę uždangą ir ak 
Jai užsidarė nuo laisvojo pašau 
lio. Jie bijosi laisvą žodį įsileis 
ti pas save, nepaprastai sunki 
na įvažiavimą, net pasisarečiavi 
mą, niekam neleidžia isvažiuo 
ti ir didelėmis bausmėmis gra 
so už kiekvieną knygą, kuri so 
vietų skelbiamą apgaulę tikrų 
faktų šviesoje išsklaidytų.

Laisvajame pasaulyje viena 
po kitos atgauna laisvę ir nepri 
klausomybę Azijos ir Afrikos 
tautos. Tik ten, kur Sovietų S- 
ga viešpatauja, tautų apsi 
sprendimo teisė negailestingai 
mindžiojama ir niekam laisvės 
nėra. Pakanka prisiminti ouki 
limus Berlyne <r Vengrijoje, 
kad kiekvienam paaiškėtų, jog 
tarp to, ką sovietai skelbia ir 
ką daro, yra skirtumas kaip 
tarp tamsos ir šviesos.

Tačiau taip amžinai nebus 
Stalino - Chruščiovo režimas, 
kuris milionus nekaltų įmonių 
yra išžudęs, nėra amžintas. Ir 
jam ateis galas.

Mums visiems — Jufms Tė 
vyneje, mums čia vakaruose— 
tenka nenuilstamai dirbi, kad 
visų pavergtųjų išsivadavimas 
ateitų galimai greičiau.

Didelio pavojaus yra, kad 
Chruščiovui, diktatūros apja 
kiniam, gali mušti į galvą min 
tis pavartoti jėgą prieš laisvąjį 
pasaulį. Tai neišvengiamai pa 
stūmėtų visą žmoniją į III-jį 
pasaulinį karą.

įraukdami išlaisvinimo va 
landos, dirbkime mūsų tautos 
sąmonei ir visokeriopai gero 
vei kurti. į

RIMTAS BALSIAS 
ANGLIJOS SPAUDOJE
Ryšium su masinių, išvežimų 

iš Pabaltijos valstybini žmonių 
į Sibirą 1941 metais, .Londono 
valdžios dienraštis „The Dailv 
Telegraph and Morning Post“ 
liepos 7 d. laidoje įdėjo žino 
mo politinio veikėjo D'r. S. A. 
Smith straipsn.į ,,Susia‘s three 
colonies“, kurio pradžioje pri 
mena britų užsienių reikalų mi 
nisterio 1 ordo Home pareiški 
mą, kad trys naujausios Rusi 
jos kolonijos yra Lietuva, Lat 
vija ir Estija. Toliau suminimi 
faktai, kurie privedė prie da 
bartinės poli tinės padėties, pa 
remtos jėga,, klasta ir teroru. 
Autorius pabrėžia, kad Pabal 
tijos tautos niekad nesusitaikė 
su okupacijos padėtimi ir šie 
kia lai',vės. Šitą faktą patvirti 
na tie reiškiniai, kurie buvo iš 
kilę Vengrijos sukilimo metu, 
kai net oficialioji okupacijos 
spauda negalėjo to nutylėti

Toliau autorius rašo, kad 
Maskvai dabar veda planingą 
(Pabaltijo nutautinimo politiką 
ir greta to — kolonizavimą. 
Dabar Pabaltijo valstybėse jau 
yra 1,210.000 rusų ir kt., o 400 
tūkst. pahaltiečių, išvežti j Bu 

dybos kvietimą bei prašymą. 
NL Mašinų Fondo vajui šie 
malonūs NL skaitytojai atsiun 
tė įnašų iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių:
Prof. Dr. V. Kanauka,

New York, USA. . . .$10.00
Mykolas Klimas,

Linden, N. J., USA. $10.00
Prof. Ig. Končius,

Boston, USA ............$10.00
Jonas Yla,

Čikago, U. S. A......... $10.00
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
NL Maš. f.de buvo $ 5,118.- 
Is JAV gauta.............$ 40.-
M. Fonde dabar yia $ 5,158.- 
Fondui užplanuota $15,000.00 
NL MF-dui dar

trūksta .................... $ 9,842.
Visus tautiečius, ypač NL 

skaitytojus, maloniai prašome 
NL Mašinų Fondą paplidyti 
iki užplanuotos sumos.

NL Mašinų Fondo vajaus lausoma Lietuva

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS MIN1STERIS PIRMININKAS VĖL 

PASISAKĖ UŽ PABALTIJO VALSTYBIŲ IR KITŲ 
PAVERGTŲJŲ IŠLAISVINIMĄ

Kanados min. pirm., J. Die 
fenbaker, liepos 9 dieną kalbė 
damas Winnipege Taraso Šev 
čenkos garbei ukrainiečių su 
ruoštame minėjime, plačiau ap 
sistojo prie kolonizmo. Jis pa 
skaitė kelias citatas iš Chruščio 
vo pasisakymų apie kolonizmo 
panaikinimą ir pasakė, kad so 
vielinės Rusijos diktatorius kai 
ba apie kitų valstybių vykdo 
mą kolonizmą ir būtinumą ji pa 
naikinti, bet jis nieko nekalba 
apie kolonizmą, kurį vykdė-, iš 
tikrųjų tęsia pradėta dar carų, 
pati Rusija. Kodėl Maskva ne 
suteikia laisvę Ukrainai, Veng 
rijai, Lietuvai, Estijai,, Latvijai 
ir kitoms tautoms, kurios Ru 
sijos yra kolonizuojamos ir lai 
komos pavergime?

500 mil. žmonių, buvusių Va 
karų valstybių koloninėje pri 
klausomybėje, gavo laisvę ir ne 
priklausomybę; laisvais rinki 
mais tie žmonės sutvarkė savo 
valdymąsi ir pasirinko jam for 
mą, bet kai Vengrai bandė iš 
silaisvinti, sovietų buvo žiauriai 
sutrypti. Ir dabai, kai Kuveit 
pasiskelbė nepriklausoma vals 
lybe, Rusijos diktatūra stato 
veto ant jos laisvės ir nori pri 
versti pasilkti koloninėje pri 
klausomybėje?
DIDELIS POLITINIS UŽSI 
KIRTIMAS GALI PRIVES 

TI PRIE PASKUBINTŲ 
RINKIMŲ

Kanados banko gubernato 
riaus Coyne pašalinimo proce 
dura išsivystė į didelį politinį 
susikirtimą, kuris kyla, iš to, 
kad Kanados parlamente dau 
gumą turi konservatoriai, o se 
nate — liberalai. O yra taip, 
kad parlamento priimtus įslaty 
mus turi patvirtinti senatas, nes 
be to įstatymai neturi galios.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 
BAIGUSIŲJŲ IR KLB ‘
APYLINKIŲ ŽINIAI

Būtų nepaprastai gražu ir 
tai būtų mūsų kultūrinių at 
siekimų pažymėjimas, kad vi 
sų baigusiųjų augštuosius 'no 
kslus atvaizdus galėtume įdėti 
į kasmet leidžiamą Lietuvių 
Dienų Metraštį. Į šitą įeikalą 
kreipiamas dėmesys ne tiktai 
augštuosius mokalus baigusių 
tų baigusiųjų augštuosius moks 
dybų, kad jos susirūpintų ši 
tuo reikalu ir padėtų Meti aš 
čio redakcijai surinkti šių me 
jų, bet ir KLK Apylinkių vai 
lūs fotografijas, prie jų teduo 
danl vardą pvardę, specialy 
bę ir gyvenimo vietą. Visa tai 
siųsti adresu: 7722 George St., 
LaSalle, Montreal 32.

sijos gilumą. Taigi, rašo Dr. 
Smith, — Rusija dabar yra di 
džiausis tautų kalėjimas, kuria 
me diktatūra vykdo savo pla 
nūs prieš tautų valią.

Antanas Navickas,
3330 Bellechasse E., 
tek: RA 2-6834.

Jonas Petrauskas,
3932 Henri Julien, 
VI 5-6674.

Leonas Gudas,
6048, 16 Ave, Rosemount, 
tel.: RA 8-8270.

Kazys Gudžiūnas,
3367 Masson St., 
tel.: RA 8-0343.

Ignas Petrauskas,
1154 Argyle St., Verdun, 
tel.: PO 7-6976.

Ona Bilevičienė,
2518 Vauguelin St.,
lel. RA 2-6536:
Nuoširdžiai dėkojame už įsi 

jungimą į talką ir linkime ge 
ros sėkmės!

Visiems vajaus dalyviam* 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „N^eprik 

Valdyba.

Kadangi Kanados banko gu 
bernatoriaus pašalinimo klausi 
mą liberalai nori panaudoti 
kaip kovos priemonę, tai visa 
tai, ką parlamentas priima, se 
natas netvirtina, ir susidaro są 
lygos, kad darbas tampa ne 
įmanomas.

Akivaizdoje tokių įeiškinių, 
min. pirpi. J. Dietenbaker pa 
reiškė, kad jeigu taip eis ir to 
liau, tai valdžiai teks atsiklaus 
ti visos Kanados gyventojus, 
atseit — daryti naujus 1 edera 
linio parlamento rinkimus.

Atrodo, kad prie to nebus 
prieita nes gubernatorius Coy 
ne pats iš pareigų pasitraukė.

UOSTAMS GRESIA 
STREIKAS

550 Toronto uosto darbinin 
kų sustreikavo, nes negauna s a 
vo reikalavimų patenkinimo. 
Yra pavojus, kad streikas gaK 
išsiplėsti ir apimti Hamiltono, 
Montrealio, Buffalo it kt. uos 
tus. Toronto uostas uždatytas.

STREIKAS CALGARY
Liepos 11 d. sustreikavo 

miesto susisiekimo priemonių 
darbninkai, nes miesto savival 
dybė atsisakė pakelti jiems dai 
bo atlyginimą. Tuo tarpu Cal 
gary, Alberta, vyksta kovbojų 
iškilmės, vadinamos „Stempi 
de“. Apie 100,000 žmonių rei 
kalingi susisiekimo priemonių, 
nes be to jie negali lankyti sta 
dionų. Iš to kyla nemažas su 
trikimas, kuris neša šventei 
nuostolius.

SAUSROS NELAIMES 
DIDINA SKĖRIAI

Didelės sausros Kanados ir 
JAV vakaruose sunaikino der 
lių. Nuostoliai įvertinami 100 
mil. dolerių.

Bet viena nelaimė didina 
kitą nelaimę. Sausros pasitaina 
vo geram skėrių visimui. Šiau 
nnėje Dakotoje, JAV, susidarė 
didelis jų židinys, iš kur skėriai 
jau prasiveržė į pietines vakati 
nes Kanados sritis. Masė gi ske 
nų pakeliui sunaikina visą aug 
meniją, o šios tarpe— javus. 
Tat Kanados pietryčiams gre 
šia antra nelaimė.
KANADOJE DIDELI MIŠ

KŲ GAISRAI
Jie vyksta daugiausia dėl sau 

srų. Paskutiniu laiku yra apie 
60 gaisrų, kuriems gesinti pa 
šaukta apie 3,000 darb'ninkų.

Nukelta į 8-tą psl.

„NEPRIKLAUSOMOS LIE 
TUVOS” ATOSTOGOS

šiemet bus pirmąją rugpjūčio 
mėnesio savaitę, — nuo liepos 
29 dienos iki rugpjūčio 6 die 
nos. Atostogų savaitę NL neiš 
eis, todėl jeigu kas turi kokių 
reikalų tą savaitę, maloniai 
prašomi tuos reikalus atlikti sa 
vaite anksčiau. __ _
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AR PASISEKS?
L. GIRINIS - NORVAIŠA 

„Nepriklausomos Lietuvos“ bendrovės pirmininkas.

SKULPTORĖ E. DOCIUVIENĖ

O vis dėlto dvidešimt metų! 
Žmogaus amžiuje tai būtų pa 
Čios jaunystės, gyveniman pasi 
ruošimo laiko tarpas. Gi mūsų 
savaitraščio „Nepriklausomos 
Lietuvos” — didelis ir platus 
kultūrinio, tautinio, demokrati 
nio lietuviško žodžio nuveiktas 
darbo baras.

Atrodo, dar taip neseniai 
Šventėm dešimtmetį, o štai, pra 
eitin skubėdami savaites, mene 
šiai, metai, netrukus atžymės 
antrąjį dešimtmetį. Bėgančio 
laiko verpetai skubėdami nu 
dunda, nusineša mūsų gyveni 
mo įvykius, rūpesčius, rūpestė 
liūs, su nekantrumu kas savai 
tę žvelgiame į laukiamo iaikraš 
čio puslapius, skaitome bėgan 
Čio laiko užrašus ir dedame 
tarp popierio dėžės, kuri irgi 
kartkartėmis pratuštinama ii 
laiko nusinešamą negrįžtamai.

Gyvenimp knygą skaityk 
laps į lapą, — anot Dr. V. Ku 
dirkos. . . Nenueik į kapą be ii 
kusio ženklo, kad žmogumi 0a 
vęs. Dvidešimt metų spausdi 
namas patriotinis lietuviškas žo 
dis, apraizgęs laisvojo pasaulio 
tolimus ir artimus Kampelius, 
grąžinęs lietuvybėn ne vieną 
baigiantį paklysti brolį, niekad 
jau nebepradings be likusio 
ženklo išeivijos istorijoje.

Ir vis dėlto turime skaityto 
jų, kurie skaito N. L. nuo pir 
mojo numerio. Renka, deda į 
dideles knygas, komplektais 
vadinamas. Lapai švarutėliai, 
perskaityti, susegti. Ir ko čia 
nerasi! Tartum vaidrodyje nts. 
spindi skubančiųjų įvykių -ro 
vės.

Nuo didelių įvykių iki smul 
kių, net šeimyninių žinių žine 
lių. Knygos didelės, plačios, 
vertingos. Pavarčius taip ir gal 
vojasi, gal kada nors po dauge 
lio metų, kada mūsų gretos jau 
bus praretėjusios, lietuvis isto 
Tikas ar rašytojas čia ras neis 
pasakytai dideles krūvas bran 
gios medžiagos. Tarpe pasauli 
nių naujienų, kultūrinių žinių, 
organizacijų skelbimų, nemaža 
jis ras ir vardu apvestų juodais 
rėmais. Tai lietuviai, kurie išė 
jo amžinybėn negrįžtamai. Juo 
duose rėmuose jis pastebės ne 
viena, pirmąjį N. L. bendiadar 
bį, korespondentą, skaitytoja, 
steigėja. Nors ir nedideli ženk 
la jie čia paliko, bet Įdėtas pa 
siryžimas, rūpestis, didysis N. 
L. išlaikymo tikslas, likusie 
siems, tartum, testamentas sa 
ko: Jūs, kurie liksite ir tęsite 
mūsų darbą, skelbkite laisvą 
jam pasauliui, kad lietuvių tau 
ta tebėra gyva ir amžiais rūpin 
ais ir kovos už savo krašto lais 
vę. * ~ <*

, Dvidešimt metų. Tai iston 

Mielos Mildos ir Kėtės brangiai mamytei 
MARIJONAI PAUŽĖNIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukroms ir šeimoms.
Vincė ir Jonas Gudai

Chicago.

jon skubantieji, bet užrašyti lai 
ko įvykiai. .Pirmųjų įdėtas dar 
bas, pasišventimas, gražios vii 
tys ir mūsų tęsiamas darbas lik 
tų beprasmis, jei nesusirūpintu 
me užtikrintu ateities išlikimu. 
Koks bebūtų įdėtame darbe pa 
sišventimas, kokiais patriot! 
niais šūkiais besivaduotume, 
vistiek viskas susiveda skaitlį 
nėse, kurių priešakyje pastato 
mas nedidelis dolerio ženklus. 
Popieris, dažai, mašinos, lai 
kas, paštas ir kitos išlaidos, me 
tai iš metų negailestingai sūdo 
roja mūsų prenumeratorių, ge 
raširdžių aukotojų lėšas.

Buvo kurtasi ant aukų ir 
maldavimo pagrindo. Ne mes 
pirmieji taip kūrėmės. Taip gi 
mė veik visa išeivijos periodi 
nė spauda, Bet mes norėtume 
būti pirmieji, kurie susitvarky 
tume taip, kad aukų prašymo 
reikalas liktų pamirštas. Nori 
me, kad N. L. išeitų žymiai pa 
tobulinta, iliustruota, gal du 
kart savaitėje, gal dažniau, jeį 
būsime jautresni ir reiklesni.

Norime, kad akcijų pirkėjai 
pradėtų gauti dividendus. Kas 
žino, kai švęsime penkiasde 
Šimtmetį, kaip mūsų gretos 
bus praretę, koks prenumerato 
rių skaičius egzistuos mūsų są 
rašuose. Užtai norėtume, užtik 
rinti, kad N. L. išeitų, nežiū 
rint, koks egzempliorių skai 
čius bebūtų spausdinamas. No 
retume, kad N. L. ilgus metus 
stovėtų pirmose gretose prieš 
nutautėjimo griūtis.

Ar mums pasiseks? Tai pri 
klausys ne vien nuo nedidelės 
grupės žmonių, kuriems pati 
ketas N. L. leidimo darbas, bet 
nuo mūsų visų.

Augščiau suminėti tikslai ne 
sunkiai būtų atsiekti, jei N. L 
leidimo bendrovę pastatytume 
ant stipraus komercinio pagrin 
do. Pavyzdžiai rodo, kad 
spaustuvės, gerų rankų vadovy 
bėję netik verčiasi gerai, bet 
daro ir gražaus pelno. Mūsų 
atveju toks pelnas turėtų užtik 
rinti netik akcijoms dividendus, 
bet ir gražią N. Lietuvos atei 
4-

Didysis N. L. akcijų - Šėrų 
platinimo vajus sutampa su mū 
sų laikraščio dvidešimt metų 
gyvavimo sukaktim. Norėtu 
me, kad šie metai būtų pasku 
tinieji talkos - paramos prašy 
mo metai. Norėtume, kad kiek 
vienas iš mūsų nebelaukiant, 
paskirtume savąjį įnašą. Kiek 
viena N. L. akcija - šėras pri 
sidės prie lietuviško žodž'o iš 
laikymo ir prie Kanados lietu 
vių istorijos tęstinumo. Nebe 
atidėkime laukdami geresnės 
progos atlikti savąją duoklę. 
Jau dabar yra atėjęs augščiau

lietuviai veikia visur
Amerikos J. Valstybės.

J LIETUVĄ VEDA. ..
Lietuvos Atstovo J. Kajerko kalbos pasakytos Antroje Dai 

nų šventėje Čikagoje, santrauka.
Nepaprasta garbė prabilti į 

Jus Tėvų Žemės vardu. Šiame 
krašte aš pratariau pirmą lietu 
viską žodį. Jame pramokau ir 
pirmą lietuvišką dainą. Ią gar 
bę aukoju jos tikrąjam savinin 
kui — nemirtingą j ai Lietuvai.

Aš nuoširdžiai sveikina šios 
Dainų Šventės komitetą. Dė 
kojų jam, chorų dirigentams, 
choristams bei Šventės dalyvia 
ms, kad pokluso Komiteio kvie 
timui ir Lietuvos trimito garsui, 
Lietuvos garbei, čia atsilankyti.

Visi keliai veda į Lietuvą. Į 
ią veda netik politinė, tautinė, 
kultūrinė ir kitokia veikla Į Lie 
tuvą veda ir daina. Į Lietuvą 
veda ir lietuviškas šokis. Į Lie 
tuvą veda ir Kalėdinės eglutės 
tautiniais motyvais papuoštos. 
Į Lietuvą veda ir kitos .radici 
nės manifestacijos.

Lietuviai tūkstančiais metų 
prieš Kristų iš tautų lopšio, rė
kia manyti, su daina žygiavo i 
Baltijos gintaro šaiį. Lietuvės 
su daina sėmė Dunojaus vande 
nėlį. Mūsų valstybės apogėjaus 
metu Lietuvos karių daina ne 
kartą skambėjo ir prie Krem 
liaus vartų. Ji skambėjo ir Žal 
girio laukuos.

Kai 18-to šimtmečio pabaigo 
je Lietuvos valstybė buvo už 
gniaužta, kądą lietuviškos spau 
dos draudimo laikotarpiu Mu 
rovjovas dekretą vo, kad „Lie 
tuva būtų ir tamsi ir juoda”, ta 
da lietuvių tautai tepaliko tik 
pora ambasadoriškų pareigų, 
— tai lietuviška malda ir dai 
na. Daina atlydėjo lietuvių tau 
tą j laisvę. Malda, darbas ir dai 
na ir šiuo metu lydi mūsų ryžtą 
į Lietuvos šviesesnę ateitį.

Dainos galybė nepaprasta. 
Ji pergyvens atmintyje gražiau 
šią kalbą ir gražiausį pamokslą. 
Antai, dargi Bethoveno nemir 
tinga Devintoji Simfonija bai 
giasi didingo choro talka. Ma 
tyti, muzika buvo bejėgė išreikš 
ti Bethoveno simfonijos atvaiz 
duojamą džiaugsmą be dainos.

Daina — tautos istorija. Nė 
ra nieko, kas lietuvio neapdai 
nuota. O mūsų giesmės! Kiek 
sielos parodyta, kai Lietuvoj 
bažnyčia visa užtraukia Straz 
delio „Pulkim ant kelių“. Nėra 
įvykio ir nuotaikos, kun neat 
spinndėtų mūsų dainose. Ji ap 
ima visus laikus, visas vielas. 
Lietuvis laimėj ir nelaimėj dai 
nuoja. Jis su daina gula ir kelia. 
Lietuvio daina — tai malda. Jis 
ja išskaičiuoja vargelius ir sk 
riaudas. Jis ja Dangui pasiskun 
džia skausmo pagimdyta daina. 
Gi „pačios gražiausios dainos, 
kurios bet kada buvo dainuotos 
yra tos, kurios dainuojamos, kai 
širdis kraujais paplūdusi”. Tur 
tingas mūsų dainų lobynas! 
Anot liaudies dainos: 
,,Kad atdaryčia dainų

skrynelę 
Dainužėms išdainuoti, 
Nuo Tilžės miesto ik

Karaliaučiaus 
Dainužėms nudainuočia".

Aš linkiu, kad mes greičiau 
sulauktume bendros Lietuvos 
ir laisvojo pasaulio lietuvių triu 
mfo dienos — Dainų Šventės 
Gedimino mieste.. Laisvoj, Ne 
priklausomoj Lietuvoj. O iki 
tai įvyks: „Tegul skamba mū 
sų dainos po šalis plačiausias!”

Anglija.
SĖKMINGA BENDRUOME 

NINĖ VEIKLA
Birželio mėn. suėjo vieneri 

metai nuo Lietuvių Namų b- 
vės valdybos persiorganizavi 
mo.

Minėtojo persitvarkymo me 
tu b-vės ekonominė padėtis bu 

sias laikas daryti sprendimą, 
nuo kurio priklausys gražus N. 
L. rytojus arba dar vieno lietu 
visko židinio merdėjmas. Rašy 
Irime N. L. adresu savąjį laiš 
ką, o būsime dėkingi netik 
mes, bet ir sekančios kartos, ku 
rių tarpe ir mūsų priaugantis 
jaunimas bus pasiruošęs kovo 
ti: Už Lietuvos išlaisvinimą, uz 
tautos pažangą ir garbę!

vo gana kntisKa.
Praėjus vieneriems metams, 

su pasitenkinimu galima kons 
tatuoti, kad b-vės padėtis yra 
gerokai pagerėjusi. Pali sun 
kiausia problema — Lietuvių 
Namų paskola. Valdyba dėjo 
visas pastangas, kad pilnon 
nuosavybėn įsigytieji namai bū 
tų tinkamai atremontuoti ir su 
tvalrkyti. ,

Lietuvių Namai Londone 
per pirmąjį pusmetį davė pel 
no (per 2.000 svarų). Apskri 
tai paėmus, per pirmą pusmetį 
galai su galais suvesti.

Spaustuvės reikalai. Ji per 
kelta į tų pačių Lietuvių Namų 
rūsį ir tuo pačiu sutaupytas nuo 
mos mokėjimas svetimiems. Li 
notipas ir spausdinimo mašina 
metų begyje pakeisti. Tiek pa 
čios spaustuvės, liek ir Nidos 
Knygų K-bo darbas gali vykti 
be sutrikimų.

Spaudos skyriaus darbas per 
pirmą pusmetį buvo nuostolin 
gas (per 800 sv.). Bet įaip at 
sitiko dėl dviejų priežasčių- 1. 
spaustuvės perkėlimo metu 
apie du mėnesius jos darbas 
smarkiai susitrukdė ir 2. užsigu 
Įėjusios prekių atsargos (ne 
parduotos knygos) tikrinimo 
metu buvo nurašytos į nuosto 
liūs. Yra vilties, kad dirbant 
naujose sąlygose spaustuvės 
nuostoliai per antrąjį pusmetį 
išsilygins,

Lietuvių Sodyba metų bėgy 
j e buvo dažniausiai linksniuoja 
ma. Koks bus Sodybos tolimes 
nis likimas, daug priklausys 
nuo b-vės finansinės padėties ir 
nuo visų tų, kurie ja domisi, 
lanko ir remia. B-vės v-ba rū 
pestingai Sodybos klausimą stu 
dijuoja ir galutinai jos spren 
dimą anksčiau ar vėliau numa 
to pravesti patiems akcinin 
kams.

TAUPOMOJI KASA
Prie Lietuvių bažnyčios jau 

nuo senp gražiai veikią lietuvis 
ka laupomoji kasa. Jai šiuo ."ne 
tu vadovauja sekr. Ant. Kusta, 
ižd. »’etras Bulaitis ir revizo 
rius Ant. Barulis. Taupomoji 
kasa arba kalėdinis taupymo 
klubas gausiems lietuviams klie 
ntams patarnauja kiekvieną 
sekmadienį po Sumos.

Vokietija.
PABALTIEČIŲ VOKIETI 

JOJ PILIETYBĖ
Atsilankius Pabaltijo valsty 

bių delegatams ministerijoje, 
buvo gautas oficialus palikini 
mas, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pilietybės ir toliau pri 
pažįstamos Fed. Vokietijos res 
publikoje. Lietuviai, latviai ir 
estai, turį savo valstybių pasus, 
nėra be pilietybės, o ir toliau 
laikomi savo krašto piliečiais. 
Savo metu Pabaltijo valstybių 
pilietybės reikalais Fed. Vokie 
tijos vyriausybės yra išleistas 
patvarkymas, kuris veikia ir to 
liau.

TREMTINIŲ RANKŲ DAR 
BŲ JPARODA MIUNCHENE

Rugsėjo mėnesį Muenchene 
įvyks tremtinių rankų darbų 
parodą, kurioje bus galimybė 
ir savo darbus parduoti. Paro 
dos tikslas yra priminti pašau 
liui, kad pabėgėlių problema 
dar neišspręstą, padėti meni 
ninkams parduoti jų rankdai 
bius ir užsidirbti pinigo, visuo 
menei parodyti įvairių tautų 
meną ir paskatinti didesnius 
pirklius užsakyti ateičiai.

Australija.
PASISEKĘS JAUNIMO 

KONCERTAS
Lietuvių namuose Kultūros 

Fondas surengė jaunimo kon 
certą, kurio programą išpildė 
20 Adelaidės jaunuolių (mer 
gaičių ir 'berniukų). Beveik 2 
valandas jaunieji lietuviai rodė 
savo sugebėjimus muzikoj, šo 
kyje ir deklamacijoj. Gausiai 
susirinkusieji mielai išklausė 
tiek pradedančiuosius, tiek ir 
gerokai pažengusius jaunuosius 

yra viena iš nedaugelio veiklių 
jų skulptorių, kuri, šalia savo 
pragyvenimui pelnyti daibo, vi 
są laiką neapleidžia kūrybinių 
padairų. Ji, kaip menininkė kū 
rėja, pastoviai dirba ir siekia 
naujų kūrybinių laimėjimų.

Bostono tautininkų namams 
ji davė Vytauto Didžiojo skulp 
turą. Dabar Clevelando tautų 
darželio lietuviškam skyriui ji 
sukūrė Maironio - Mačiulio 
biustą, kuris iškilmingai pusta 
tytas prieš dvi savaites gražiam 
Clevelando miesto parko lietu 
vių skyriuje, kur jau anksčiau 
pastatytas Dr. Vinco Kudirkos 
biustas.

Verta nuoširdžiai pasveikinti 
skulptorę už puikų darbą ir 
Clevelando lietuviai, kurie rū 
pinasi iškelti lietuvių vardą į 
kultūrines padairas amerikiniu 
mastu.

menininkus, kuriuos klausyto 
jams pristatinėjo ĮRulgis And 
nušis.

„ŠVIESOS” MINĖJIMAS
Sambūrio „Šviesa“ dešimt 

mečio veiklos minėjimas įvyko 
13. 5. 1961 „Coronett“ resio 
rano patalpose, Sydnėjuje.

Minėjimą atidarė regionali 
nės vald. pirm. B. Kairaitis ga 
na trumpu žodžiu ir pagaliau 
pakvietė kol. J. P. Kedį tarti 
specialiai šiai progai pritaiky 
tą žodį. Kalbėtojas sutrauktai 
patiekė sambūrio įsikūrimo is 
toriją ir veiklos rezultatus de 
šimtmečio bėgyje ir kvietė na 
rius ir prijaučiančius „su didės 
ne drąsa, jaunatvišku idealiz 
mu, giliu tautiniu patriotizmu 
jungtis į sambūrio „Šviesa“ v ei 
klą ateinančiame dešimtmety 
je!”

CABRAMATTOS 
APYLINKĖS LIETUVIAI 

jau kelinti metai lyg į kokią tra 
dicirię šventę, su savo jaunimu 
susirenka Imperijos dienos 
proga dideliame Pov. Aleknos 
sklype. Čia deginamas laužas, 
leidžiamos raketos, užkandžiau 
jama, Q šeimininko pavaišina 
mą alučiu.

įPapi aslai per šį susibūrimą 
gražiai lietuviškai padainuoja 
ma, pritariant Br. Kiveriui 
okordeonu.

Didžiausias tačiau tokio su 
buvimo pliusas — sugebėjimas 
surinkti jaunuosius lietuviukus 
į vieną vietą.

Šiemet šis pobūvis Cabrama 
ttoje buvo tikrai'skaitlingas

DAINŲ PLOKŠTELĖ
Australijoje baigiama paruoš

JUOKDARIAI
NAUJOS PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

9 Pasitarnavo, kaip Pelekaus 
kas savo draugams. . .

• Lenda, kaip Yla į draugų ki
senes. . .

• Poetas, kaip Justas Palec
kis. . .

• Tinka, kaip Žmuidzinavi
Čiaus velnių tuzino rinki 
niui. . .

KAS YRA SOVIETIJA?
Tokį klausimą Nikita išgir 

do iš savo sūnaus, kai pats Ni 
kitą šoko Stalinui trepaką, o 
sūnus buvo dar mažas.

.—• Sovietiją, vaikeli, — atsa 
kė Nikita sūnui, — yra tokia 
santvarka, kurioje tautų tėvas, 
Josif Vissarionovič, gali laisva-' 
sakyti žmonėms, kad jie yra 
laimingiausi pasaulyje žmonės, 
bet niekas negali jo tų žodžių 
nuneigti.

VIŠTŲ KERŠTAS
Sovietijos statistika parodė, 

kad vištos padėjo kiaušinių ma 
žiau, negu buvo užplanuota.

„Tai vištų kerštas, kad jas 
blogai lesina”, — pastebėjo 
„Kolchozinė Tiesa“.

KODĖL CHRUŠČIOVAS 
PATARIA VALGYTI 

ARKLIENĄ?
Susiginčijo du sovietčikai.
— Todėl Nikita pataria vai 

gyti arklieną darbininkams, — 
sako vienas, — kad ponams 
draugams liktų jautiena, kiau

ti Dainų Šventės koncerto plo 
kštelė. Ilgo grojimo plokštelė 
je įdainuotos devynios jungti 
nio choro dainos (įskaitant ir 
Lietuvos himną) ir keturios dai 
nos atskirų chorų (kiekvieno 
Dainų šventėje dalyvavusio 
choro po vieną dainą).

• Vytautas Zalatorius, baigęs 
žurnalistikos studijas, pakvies 
tas dirbti redacijoje „Nortabro 
ok Star” laikraščio, Čikagos 
rajone.

Kanados komikų viršūnė
J. Waynt, F. Shuster ir M. 
Arthuk vasaros sezonui išvyko 

į Californiją.

liena ir kalakutiena. . .
— Ne! — sako kitas. — To 

dėl kad visi darbininkai, pra 
dėlų žvengti, kaip jis, prisica 
šęs jautienos ir kaviaro. . .

GALVA NESVARBU... .
— Nikita Sicrgiejevič, ką jūs 

darote, skirdamas žmogų, ku 
rio menka galva.

— Galva nesvarbu! — atsa 
kė Nikita. — Darbininkui svar 
bu rankos ir kojos, kad galėtų 
dirbti, kas jam įsakoma. . .

SOVIETINIS BODAS 
TAPTI VAGIM

— Koks reikalas jums buvo 
vogti pinigus? — klausia teisė 
jas kaltinamojo.

— Man pasisekė gera proga 
gauti kasininko pareigas, tai 
galvojau tuojau atsigriebti...

SOVIETIŠKAS TEISMAS
— Mūsų teismas teisingiausiu 

visame pasaulyje, — aiškina va 
gis savo draugams, tokiemr va 
gims, kaip ir jis.

— Kodėl taip galvoji?
— Nagi, mane, kuris pašto 

viai gyvenu iš vagysčių, išteisi 
no.

— Oool Tai pakankamas 
įrodymas, kad sovietinis teis 
mas teisingiausis.

Ir mus išteisino, — atsakė 
vagys.

Mandrapypkis.
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Lietuviški reiškiniai, 
kurių negalima nutylėti 
RAŠO BRONIUS ABROMONIS

Mielos sesės ir broliai lietuviai, 
brangus lietuviškas jaunime, 
savo širdies raginamas, 
aš parašiau keletą minčių apie mūsų lietuviškąjį 
gyvenimą, opiuosius, mano supratimu, jo reiškinius. 
Jeigu kur suklydau, prašau man atleisti ir pataisyti.

„SMALL COUNTRY?”
Kaip skaudu girdėti, kuo 

met mes svetimšaliams apibūdi 
name savo kraštą dviem netin 
kamais žodžiais: ,,small (ma 
zas, smulkus menkas) count 
ry (kraštas, šalis) ’. Tie žodžiai 
nieko nepasako jam apie Lietu 
vą, o tik mažina mus n žemi 
na mūsų kraštą, ir mes kuo to 
liau, vis daugiau prie jų pri 
prairtame. Svetimšalis nori ži 
noti ne tai, bet kad Lietuva 
yra Europos kraštas, kuris yia 
prie Baltijos jūios, pietryčių 
'".ranto, vakarų augstos kultu 
ros žemės ūkio kraštas, demo 
kratinė respublika, nuo 1940 me 
tų prievarta okupuota Sovietų 
Sąjungos.

Be to, kodėl, mes Lietuvą bū 
dinama mažu dydžiu, kada yra 
mažesnių už ją valstybių, o di 
dėlių kraštų šimtmečiais atsili 
kusių nuo kultūros, gyvenančių 
primityviu gyvenimu?

Taipogi mes, kai kurie, labai 
ir labai klystame, sakydami, 
kad Lietuva yra Rytų Europ. s 
šalis. Žinokime ir aiškiai visur 
pabrėžkime: „Lietuva yra Vi 
dūrio Europos kraštas”. Mūsų 
Vilnius yra artimiausis Euro 
pos centrinis taškas. Rusų caro 
123 metų ir dabartinė Sovietų 
S-gos okupacija iš Rytų — ne 
gali būti mums pagrindu ikir 
ti Lietuvą prie Rytų Europos. 
Lietuva yra Europos centro 
valstybė. Pagalvokime ir pa 
svarstykime ir kitas „mažųjų” 
savybes.

Mažos plotu valstybės, kaip 
rašo savo knygoje profeso 
rius Vladas Stanka, davė 
žmonijai proporcingai daugiau 
žmonių, padariusių pasaulyje 
pažangos už dideles. Šiam teigi 
mui paremti paminėsiu žiupsne 
lį faktų.

Lietuvos kunigaikštis Vytau 
tas Didysis apsaugojo Europą 
nuo totorių pavojaus. Po to, 
1410 metais liepos 15 d. Žalgt 
rio (Grunvaldo) laukuose, 
pats vadovaudamas suvienytai 
lietuvių ir lenkų kariuomenėm, 
sumušė riterių ordeną ir panai 
kinimo vokiečių pavojų ne tik 
Lietuvai, bet ir visai Rytų Euro 
pai.

Did. Lietuvos sūnus Tadas 
Kosčiuška, kovojo už mūsų 
krašto, Lenkijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių laisvę. Lie 
tuvių kilmės Adomas Mickevi 

čius buvo did. lenkų poetas, ko 
vojo ir žuvo už pavergtųjų lais 
vf.

Kiti lietuviai paklydo, išėjo 
iš tikro lietuviško kelio ir atli 
ko didelius darbus kitoms tau 
toms, kitiems kraštams.

Lietuvos Didvyriai lakūnai 
Stepas Darius ir Stasys Girėnas 
— Atlanto nugalėtojai, perskri 
do Atlantą labai menku lėktų 
vu ir su labai primityviais įren 
gimais. Jie įrašė Lietuvos var 
dą į Pasaulio Istorijos lapus, 
kaip perskridusieji Atlantą.

Prof. V. Pavilanis, lietuvis, 
Kanados Mikrobiologijos Ins 
tituto Polio skiepų organizato 
rius ir ruošia specialistus ki 
toms valstybėms, jų tarpe ir 
Sovietų S-gai, nors Kanada da 
ktarų netrūksta.

Jungtinių Tautų organizaci 
jos UNESCO prof. A. Ramu 
nas, lietuvis, gyv. Kanadoje, bu 
vo pakviestas tirti da įgelio 
kraštų kultūrinį būvį, kad dau 
giau pakeltų žmonijos kultūrą, 
lain tikslui atliko didelę moks 
linę tyrimų kelionę ir aplankė 
daugybę kraštų, nors moksli 
ninku pasaulis turi daug.

Inž. J. Daniliauskas - Danys, 
lietuvis; vedant Kanados — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Šv. Lauryno Jūros kelią, buvo 
vienas iš tų specialistų, kuris 
atliko didelį spescialų darbą, 
nors Kanadoje inžinierių yra 
pakankamai.

Mes matome kino ekranuo 
se garsių aktorių lietuvių ir t’, 
ir tt.

Visame pasaulyje mūsų ta 
lanto, meno, mokslo žmonės, 
atsakingose pareigose, visų rū 
Šių specialistai, amatininkai, 
darbininkai ir ūkininkai savo 
gabumais, darbštumu, sąžinių 
gurnu praturtina žmoniją dau 
giau už kitus, vad. didelius.

I«enkai skaitlingesni uz mus 
ir jų valstybė didesnė, bet ji 
buvo didžiausia ir galingiausia, 
kai ją valdė lietuvis Jogaila. Ir 
dabartinė Lenkija iš lietuvių 
tautos yra prisiskolinusi ir mi 
nisterių, ir diplomatų ir kitokių 
specialistų lietuvių. Lenkai ir 
dabar didžiuojasi tais laikais, 
kai Lenkiją valdė Jogailaičiai 
ir Lenkija siekė nuo Baltijos lig 
Juodųjų jūrų (od morza do 
morza).

Nepriklausomoje Lietuvoje 
mes buvome pavalgę. Vokieti 
joje žmonės nedavalgė, o So 
vietų S-ga badauja ir dabar, po 
40 su virš metų „taryb'nio“ gy 
senimo, pratinama jų vado prie 
arklienos. Šiandien Lietuva ap 
rūpina Rusiją įvairiais garni 
niais. Kremliui papuošti ir Mas 
kvos universitetui gamina bal 
dus. Lietuviai sportininkai ski 
na jai laimėjimo lautų vaini 
kus.

Anglai ir dabar dar pnsime 
na, kaip valgė lietuviškus beko 
nūs ir sviestą.

Mes turėjome valstybinę lie 
tuvišką dramą, operą ir baletą, 
ko didelių plotų kraštai dar ir 
dabar neturi.

Prisikėlus Lietuvai iš griuvė 
lių, per 22 Nepriklausomo gy 
venimo metų, buvo prieita prie 
augštos kultūros lygio, ir ūki 
nio gyvenimo srityje buvo pa 
daryta tokia pažanga, kad ne 
daug reikėjo, kad būtų pra 
lenktos kai kurios senos ir elide 
lės valstybės.

Lietuviams filatelistams taip 
pat priklauso žodelis. Niekuo 
met, nei žodžiais, nei raštu, pa 
rodos programose ir leidiniuo 
se, nereprezentuokime Li< tu 
vos žeminančiu vardu, kad Lie 
tuva mažas kraštas ir neteisiu 
gomis žiniomis, kad Lietuva 
priklauso prie Rytų Europos 
srities. Filatelija nenagrinėja 
kraštų plotų, neskirsto jų pa 
gal plotus. Visi kraštai pašto 
ženklų enciklopedijoje, katalo 
guose surašyti raidyno tvarko 
je nuo mažiausio iki didžiausio 
yra vienodi. Filatelija nagrinė 

Užsisakykite Terroje
šitas knygas

Rapolas Skipitis: Nepriklausomą Lietuvą statant, įspūdinga 
atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų ne
priklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 
psl., kieti viršeliai, kaina — $ 5.00.

AntanaiTulys: Tūzų klubas^ rinktinių novelių knyga, vaiz
duojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrini. ii 
venimą Amerikoje, orignali, pagaunanti įdomumu, me
niškai stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 198 
psl.. kieti viršeliai, kaina — $ 3.00.

Anglų kalbos gramatika, stambi apie 220 psl. knyga, rimtas 
ir metodingas vadovėlis lietuviams mokytis anglu kalbos 
ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus ir 
aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintaksė ir ang 
lų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina 
— $ 3.50.

Terra
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ja tik tai, kas atspindi kiekvie 
no krašto pašto ženkluose.

Žurnale „Life” 18 Nr. 1954 
m. gegužės 3 dienos viršelis pa 
puoštas pašto ženklais natūra 
liomis spalvomis. Tarpe 118 
kraštų ženklų yra ir nepriklau 
somos Lietuvos pašto ženklas 
80 skatikų, 1921 metų lapkri 
čio mėn. Lietuvos Oro Pašto 
įsteigimui paminėti laidos.

Anglų kalboje yra išleista 
knyga „Stamp Collecting” St.a 
nley Philips šešta laida 35,000 
tiražu. Knyga 350 puslapių. Jo 
je pavyzdiniuose ž.enklų lapuo 
se tarpe įvairių didžių kraštų 
randame kaipo pavyzdinius lie 
tuviškus: 1919 m. IlI-čios eilės 
laidos rankomis rinktos span 
dos 50 skatikų; 1921 m. eili 
nės laidos „DLK Kęstutis" 40 
skatikų — perspausdintas 1922 
melais nauju piniginiu vienetu 
— 3 centai; 1922 m. papildo 
mos laidos ženklas — sėjėjas 8 
auks., šis ženklas priskirtas prie 
alegorinių ženklų; 1923 m. lai 
dos Klaipėdos grąžinimo Lietu 
vai „Birutės koplytėlė Palango 
je” 2 litų vertės, šis ženklas pri 
skirtas prie modernių Europos 
ženklų; 1927 m. laidos „Letui 
vos Patriarcho, [žr. Jono B„sa 
navičiaus mirties gedului pami 
nėti” 50 et. vertės.

Aš paminėjau tik apč’uopia 
mai apie tą labai augštos kultu 
ros tautą ir ūkinio gyvenimo 
pažangos kraštą, kurį mes kar 
tais neįsisąmoninę vadiname 
„small country“.

(Sekančiame numery: „Jie dir 
ba dėl garbės“).

MŪSŲ ^SPORTAS-
VEDA KAZYS BARONAS

„ĮVARTĮ — RESTORANO DIREKTORIAUS 
GARBEI,’!”

Čia dedamas būdingas n® 
„buržuazinių“, bet tarybinių 

„pažangos” laikų sportinis v ūz 
dells iŠ Vilniaus „Sporto“ 73nr.

Rungtynių, kurios įeis į Ku 
piškio futbolininkų istoriją, ne 
paminėti negalima — tai būtų 
nusikaltimas.

O buvo taip. . .
Birželio ketvirtoji. Kupiškio 

futbolo aikštėje išsirikiuoja vie 
tos ir Panevėžio baldų kombi 
nato vienuohkinės. Teisėjas 
Česlovas Černiauskas išmeta 
penkias kapeikas į orą ir tuoj 
pat sugauna. Vienas - kitas žo 
dis, švilpukas, ir rungtynės pra 
sideda. Tiesa, iš pradžių ku 
piškėnų komandą sudaro tik 
10 žmonių, vienuoliktasis atsi 
randa vėliau, bet ir jam aikštė 
je nėra kas veikti — kamuolį 
vistiek visą laiką turi panevė 
žiečiai. O kam gi atstovauja 
aikštės šeimininkai? Vieni sa 
ko, kad jie atstovauja vietinio 
ūkio valdybai, kiti — miškų 
ūkiui, o treti — Kelių eksploa 
tacijos ruožui. Kaip ten bebū 
tų, žaidėjai dažnai keičia savo 
šefus, tik ligka ta pati unifor 
ma, kasmet matome ir tuos pa 
čius žaidėjus aikštėje. I'ik vie 
na kečiasi — komanda žaidžia 
vis blogiau.

Nemaža žolė aikštėje truk 
do žaisti. Štai kodėl pasigirsta 
replika:

— Stadiono sargo Antano 
Jasinsko „garbei“ — įvartį!

Ir panevėžiečiai bematant pa 
tenkina žiūrovus. O štai kamuo 
lys prašvilpė virš kupiškėnų var 
tų ir dingo augštoje žolėje. 
Jieško kamuolio vartininkas 
Edvardas Jurkštas, jam į pa 
galbą ateina vienas gynėjų, bet 
kamuolio surasti nepavykstS. 
Panevėžiečiai mandagūs sporti 
ninkai. Jie pasiūlo savo kamuo 
lį, bet tuo laiku atskubėjo j 
pagalbą kupiškėnams mažyliai 
atranda kamuolį ir įteikia jį 
vartininkui.

Vėl susibūrimas prie Kupiš 
kio futbolo komandos vartų. 
Kamuolys trenkia vartininkui į 
krūtinę, ir vėl dingsta žoleje. 
Buvo įvartis, ar ne? Kas gali 
žinoti — juk vartų tinkle di 
džiausią skylė! Teisėjas Č. Čer 
niauskas pasikalba su varliniu 
ku ir aikštės viduryje išmeta 
kamuolį ginčui išspręsti. O pa 
nevėžiečiai dėl šio įvarčio nela 
bai ir spiriasi — ir taip rezulta 
tas kas kelios minutės auga jų 
naudai. Tik Kupiškio sporti 
ninkai visą laiką triukšmauja,

lyg tai jiems padėtųpasiekti 
nors vieną įvartį.

(Pirmojo kėlinio rezultatas— 
8:0 svečių naudai. Geis® kupiš 
kėno Broniaus Siemaškos žai 
dirnas nublanko bendrame ko 
mandoi chaose.

— Na, ir žaidžia mūsiškiai,
— stebisi žiūrovai. — Ne be 
reikalo sakoma, kad jie... res 
torane „treniruojasi“.

Per pertrauką prie saviškių 
žaidėjų priėjęs invalidas Vilius 
Masilionis pasipiktinęs sako:

— Jeigu jūs, šiokie ir tokie, 
nemokate žaisti, tai geriau visai 
nežaiskite! O vietoje Jurkšto ir 
aš galiu su lazda pastovėti var 
tuose!

Tačiau žaidėjai keitė pozic> 
jas, kai kas iš puolimo perėjd 
į gynybą ir nuolat tikino, žiūro 
vus, kad antrą kėlinį tikrai at 
sigriebs“.

Bet svečiams tai nė kiek ne 
sukliudė darniei perdavinėti 
kamuolį, netrukdomiems pnar 
tėti prie Kupiškio futbolininkų 
vartų ir. pasiųsti kamuolį į su 
plyšusį tinklą.

Pasipiktinę saviškių žaidi 
mu, daugelis žiūrovų jau po 
pirmojo kėlinio numojo ran 
ka ir pasuko į namus. O iŠ liku 
šiųjų kažkuris sušuko svečių 
futbolininkams:

— Vartininko Jurkšto gar 
bei” — įvartį!

Tačiau svečių žaidėjas, nu 
sprendęs, kad stipraus smūgio 
į vartus Kupiškio futbolo ko 
mandos vartininkas Edvardas 
Jurkštas nėra vertas, vos tik pa 
ridena kamuolį. Įsirėmęs ran 
komis į šonus, Jurkštas žiūri, 
kaip kamuolys, vos judėda 
mas, įrieda į vartus, po to š 
lėto nueina ir paima jį.

— (Penkioliktąjį įvartį — 
restorano direktoriaus garbei”!
— siūlo žiūrovai svečių žaidė 
jams (mat, dalis Kupikio fwtbo 
lininkų dažnai restorane žong 
leruoja stikliukais ir bokalais, 
lyg norėdami tapti cirko artis 
tais).

Žiūrovų priesaką panevėžie 
čiai įvykdo po pusės minutės!
— garbė jiems už tai! Ploji 
mai!

— Šešioliktąjį įvartį — tei 
sėjo Černiausko „garbei“!

Bet teisėjas nenorėdamas 
tokios „garbės“, sušvilpia, su 
kryžiuoja rankas.

Ir taip rungtynės sausu rezul 
tatu 15:0 (8:0), paskutinį įvar 
tį įmušus restorano direkto 
liaus „garbei“, pasibaigė.

Nukelta į 6-tą psl.)

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

33.
Įėjo Kleopas.
— Susipažinkite, — nerūpestingu balsu tarė Albina. — 

Mano vyras nakvos šiąnakt čia, ir tau teks kiaustytis v. iniap, 
Kleopai. Laikinai, žinoma. Rytoj tau reikia į Klaipėdą? Ado 
mas tave pavėžės. Tiesa, Adomai?

Adomas linktelėjo galva, bet be didelio entuziazmo.
— Mes autobusu, — pralemeno žmogus su frenčium . — 

Ko čia mums vargint daktarą.
— Tu nebijok, jis tavęs neužmuš. Jei dabar nenušovė, 

tai tikrai neužmuš. O nugalabyt tave vertėtų, ir anksčiau ar 
vėliau tai įvyks. Matai, Adomai, kokios jo patinusios akys. 
Tai nuo blaivininkystės.

— Na, aš jau eisiu, — suburbėjo Kleopas.
— O jūs man kažkur matytas, — pareiškė Adomėną...
— Gal būt, Palangoj žmonės juk susitinka. — murmėjo 

nepatenkintas Kleopas, galvodamas, kaip čia nutaikyti pato 
gią akimirką išsprukti.

— Ne, Vilniuj.
— Nebuvojau Vilniuj. Neturiu reikalų. Kiekvienu atve 

ju, labai retai. Brolį ten turiu, panašus į mane, gal jį matyda 
vot. Tik jis gražus, o aš ne.

— Menkas skirtumas, — įsiterpė Albina, — ką?
— Pati juk sakei, kad mudu panašūs. Na, gal aš jau 

eisiu. . .
— Jūsų brolis medikas? — norėdamas pakreipti kalba, 

paklausė Adomėnas. Jam ūmai pagailo Kleopo.
— Statybininkas. Darbų vykdytojas jis, prie statybų, 

žodžiu. Plytos, cementas, darbininkai.
— Vadinasi, jo nepažįstu. Su statybomis neturiu nieko 

bendra.
— Tada nežinau. Na, aš eisiu. Likite sveikučiai.
Jis išslinko kone atatupstas, patinusiomis akimis nepaten 

kintai dėbčiodamas j Albiną. O jinai kvatojo.

Vakare Adomėnas ilgai negalėjo užmigti. Pro nedidelio 
namo sienas net čionai skverbėsi įnirtusios jūros staugimas. 
Tai nebuvo tas monotoniškas ošimas, kurio tyliomis vasaros 
naktimis klausosi vasarotojai. Dabar jūra gaudė, spiegė, ūžė, 
cypė. N«o lango plito šalto oro srovė. „Vadinasi, vėl ėmė 
Šalti. Ir važiuoti bus geriau“... Vienu metu jis pagalvojo, 
kad nepadengė motoro gūnia, tačiau per naktį temperatūra 
juk negali taip staigiai kristi.

Jis stengėsi užmigti, kad galėtų išvažiuoti dar gerokai 
prieš saulei patekant. Bet blakstienos nelipo. Jįs galvoje.-, ar 
iš kitrųjų žmonės keičasi ir ar Albina dabar kitokia negu se 
niau. Jo vaizduotėje iškilo jos gražios ir piktos akys. Jis pri 
siminė jos pykčio įniršius; seniau jis buvo net galvojęs, k«ld ji 
yra tik aiški psichinė ligonė, šizofrenikė, ir tiek. Jis prisimi 
nė, kad dėl mažiausios priežasties, o dažnai ir be jokios prie 
zasties, skraidydavo ore šaukštai, peiliai, lėkštės. Jis flegma 
kiškai pasižiūrėdavo į šukes ir išeidavo į miestą, nors’, ji grasin 
davo, kad nusižudys. Iš pradžių, pirmaisiais vedybų mene 
siais, jis ją ramindavo, atsiprašinėdavo jos, guosdavo ją nors 
visai nesijausdavo tos audros kaltininkas. Jis bijojo, kad ji iš 
tikrųjų nusižudys. O prieš vedybas jis pažino ją meilią ir ra 
iniai besišypsančią. Ji ir vėliau mokėjo gražiai šypsotis, tik 
tai, žinoma, ne jam. Žmonės kalbėjo: „Kokia simpatinga toji 
Adomėno žmona!” O tarp keturių sienų ji siautėjo, rėkė ir 
jieškojo vis naujų ir naujų priekabių.. Paskui gi kažkuria die 
ną ji nusiramino. Kartais ji imdavo šypsotis ir jam.

Ir tada Adomėnas sužinojo, k,ad ji susirado draugą. Tai 
buvo ligoninės kirpėjas, jaunas, įžūlus vyras ilgais bakenbar 
dais ir garbanotais plaukais. O kirpėją iš ligoninės jis išgujo.

Vėliau Albina išvyko į Palangą. Jos romanais Adome 
nas nesirūpino. Apskritai jis stengėsi apie ją negalvoti. O jei 
gu ją prisimindavo, tai tik su gilios neapykantos jausmu.

Pažinus Viktoriją, neapkantos jau'smas Albinai galuti 
nai išblėso. Jinai tapo jam visiškai svetinis, kažkokia būtybė 
iš kitos planetos.

„Įdomu, ar ji ištikrųjų pasikeitė? Vaidinti juk ji visada 
mokėjo. Visi žavėjosi jos maloniu būdu. Dabar net aš ž.a 
viuosi. O iš tikrųjų. . i

Ūmai jis suprato, kodėl jo neima miegas.. Kąiva stipri ir 
aromatinga braziliška kava!

Taip, kas jam pagaliau rūpi, pasikeitusi ji ar ne? Ji pa 
reiškė, kad nesutinka išsituokti, ir svarbu tik tai. Bažnyčios 
bokšte laikrodis muša valandas. Gaudžia įsisiautėjusi jūra. 
Nuo langų dvelkia šaltis. Kieme sulojo šuo. Ir Adomėnas 
užmigo, pats visai to nesitikėdamas.

Jis nežinojo, nei kiek jis buvo miegojęs, nei kuri dibar 
valanda. Pabudo jis taip pat ūmai, kaip ir buvo užmigęs.

__  Tai aš, — pasakė Albina. Ji sėdėjo ant lovos, šr-lia 
jo, ir glostė jo petį. — Aš kaip žmogus. Supranti, kai mes 
išsiskyrėme, dažnai galvodavau: „Aš bloga moteris, ir žino 
gus blogas, ir žmona dar blogesnė. Jei jis grįžtų pas mine, 
aš sugebėčiau pasikeisti?” Ir aš maniau, kad tu pas mene 
dar grįši. Tur būt, tave vis dėlto mylėjau. Savotiškai ne 
taip, kaip žmonos myli savo vyrus, bet mylėjau. Gal būt. 
kad ir dabar tebemyliu. Gal ne. Pati nežinau. Pagaliau tai 
nebesvarbu. Tu nemiegi?

— Ne-
— Ir supranti, aš nekenčiu tos tavo Viktorijos. Man 

atrodo, kad ji įsimaišė į mano gyvenimą.
— O kiti, šitie, taviškiai?
— Ak, tu nesupranti. Tai visai kas kita. Aš jų nemy 

liu. Gal lai ir baisu, ir šlykštu, bet taip yra. O ten, su Vikto 
rija, dabar meilė.

— Viktorija manęs, tur būt, nemyli.
__  Nemyli? — Albinos balse suskambėjo tokia nustebi 

mo gaida, kad Adomėnas ėmė šypsotis.
— Manau, kad nemyli. Bet mudviem, Albina, nieku iš 

to. Aš myliu.
— O mane mylėjai? Tada, kai vedei?
— Gal būt. Tur būt. Manau, kad taip. Žinoma, kad 

mylėjau. Be meilės negi būčiau vedęs.
— O aš ir dabar abejoju. Man rodosi, kad manę® ne 

mylėjai. Gal tik nemokėjai to parodyti. Mums, moterims, 
reikia, kad vyrai apie tai sakytų. Jei nemyli, tegu mek-oja, 
ir sako, kad myli. Tai geriau už tylėjimą. Gal būt, jei bū 
čiau žinojusi, kad mane myli, ir aš būčiau kitokia. — Ji kurį
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Pasternako mirtis
jf 'v PRISCILLA JOHNSTON

(Amerikos žurnalistė, dalyvavusi laidotuvėse) 
2.

kulturwWkrcwika
MIRĖ KALBININKAS J. ENDZELINS

Gegužės mėn. 30 d. po 10. 
30 vai. vakaro Borisas Paster 
nakas mirė. Jo mirties valan 
dos liudininkų, išskyrus slaugę, 
nėra.

Ateinantį rytą aš pirmą kar 
tą atvykau į Peredielkiną. Bu 
■v o karšta, beveik vidurvasariš 
įka diena. Prie Paternako va 
parvietės augo obelys, jau apsi 
;pylusios rausva ir balta žiedų 
[mase. Po kojomis kvepėto žole 
ir laukinės gėlės. Prisiminiau sa 
kinį iš ,,Daktaro Živago“, Živa 
\jo ir Laros meilės nuotvkio iš 
vakarėse. „Vienu kartu buvo 
jaučiamas visų gėlių kvapas, ta 
jytum žemė visą dieną būtų gu 
Įėjusi be sąmonės, o dabar — 
pradėjusi busti“.

Jau tada, kai mes žengėme 
dulkėtu keliu į Pasternako vilą, 
pakelėje sutikome pirmuosius 
žmones, grįžtančius iš atsilanky 
mo pas mirusį. Vienas iš jų 
buvo sovietinės literatūros se 
nas vilkas Konstantinas Po 
stovsky, kaip ir Pasternakas 
dažnai išdrįsdavęs tartį atvirą 
Įžodį. Jį lydėjo literatūros kriti 
kas Nikalojus Vilmont. 
Abiems atsisveikinimo vizitas 

Jbuvo tylus pasipriešinimo aktas. 
, Su Pasternako jaunesniuoju 
broliu Aleksandru ir jo žmona 
valandėlę sėdėjau ant suolelio 
priešais rašytojo vilą. Mums be 
įsišnekant, keli vyrai liejo pomir 
♦tinę poeto kaukę. „Borisas“, — 
pasakė Aleksandias, — „pati 
Jco daug nebaigtų darbų”. Pra 
ėjusių metų (1959) rugsėjo m. 
jisai parašė vaidinimo baudž'au 
ninku emancipacijos tema pir 
mąjį veiksmą. Aleksandras pa 
tvirtino, kad jo brolis, žydas, 
seniai tapo krikščioniškos baz 
znyčios nariu. Tikslios perėjimo 
'Jcrikščionybėn datos jisai neži 
no j o. Pasiteiravau, kaip bus lai 
dujamas poetas. Gal jo kūnas 
Jbus nugabentas į rusų ortodok 
sų bažnytėlę, kurios kupolas 
anapus naujai suartų laukų taip 
ryškiai spindėjo? Aleksandro 
,Įžmona, pražilusi moteris išblan 
kusioj mėlynoj suknelėj, per 
žvelgė mane nuo galvos iki ko 
jų. ,,Jūs”, — jinai pasakė. — 
„esate labai naivi“. Ir jinai nu 
sisuko.

j VEIDAI TRAUKINYJE
i Laidotuvės turėjo įvykti po 
dvejeto dienų, ketvirtadienį 
birželio mėn. 2 d. 4 vai. p. p. 
Oficialiai apie laidotuves nebu 
Vo skelbiama. Tik du Sovietų 
Sąjungos literatūriniai laikraš 
čiai (Literatūra ir gyvenimas, 
Literatūrinė Gazeta), — vie 
nas iš jų birželio mėn. 1 d , o 
antras birželio 2 d. — paskelbė 
sunkiai pastebimoje vietoje to 
Liūs identiškus pranešimus: 
k,Sovietų Sąjungos liteiatūrinio 

fondo valdyba praneša mirtį 
Bonso Leonidovičiaus Paster 
nako, rašytojo ir literatūros fon 
do nario, po ilgos ir sunkios Ii 
gos mirusio gegužės mėn. 30 
d., ėjusio septyniasdešimt pir 
muosius savo gyvenimo metus, 
ir reiškia užuojautą mirusiojo 
šeimai“.

Tačiau, birželio mėnesio 2 
d., stovėdama Maskvos Kije 
vo geležinkelio stoties platfor 
moję, aš pajutau, kad mane su 
po apsisprendę dalyvauti jo lai 
dotuvėse žmonės.

Pirmieji mano pastebėti ge 
dėtojai buvo vyresnio amžiaus 
vyras ir dvi vyresnio amžiaus 
moterys, žvelgę į juodą lentą, 
kurioje kreida užrašoma atei 
nančių ir išeinančiųjų užmies 
tinių traukinių tvarkaraštis. At 
pažinau juos iš juodų rūbų ir 
iš rankose laikomų mažų lelijų 
bei tulpių puokščių. Vyresnio 
amžiaus vyras rodėsi panašus 
į seną Pasternako draugą Iliją 
Erenburgą.

Traukinyje pastebėjau ir se 
ną moterį, daugelį kartų maty 
tą Maskvoje. Apsivilkusi juo 
du kostiumu ir balta bliuzike, 
jinai sėdėjo plona ir tiesi. Si 
dabrinis plaukų pluoštas, nukri 
tęs ant kaktos, dar labjau pa 
brėžė jos aristokratiškus žandi 
kaulius ir spindintį akių mėly 
numą. Lydėjo ją duktė — švie 
siaplaukė jauna moteris, kurią 
visada matydavau šviesiai me 
lynu rūbu. Bet šiandieną ir jos 
apdaras buvo tamsus, šiandie 
ną jų rankose buvo alyvos.

Man pasiiodė, kad jas gerai 
pažįstu, nors niekada su jomis 
nepasikeičiau žodžiu, niekada 
nesiteiravau jų vardų. Jos daž 
nai lankydavosi koncertuose 
elegantiškoj Muzikos konservą 
torijos salėje. Jos eidavo į kiek 
vieną parodą, kurioje būdavo 
išstatytos knygos arba da’lės 
darbai iš Vakarų.

Tai „senosios“ Maskvos vei 
dai, dažnai matomi mažose me 
no žmonių grupėse, — ne gat 
vėse, ne restoranuose, ne di 
džiųjų teatrų salėse. Tai buvo 
pasaulis, kuriame užaugo Pas 
ternakas. Tai buvo pasaulis, 
kur menas yra realesnis už po 
litinę tikrovę. Tai buvo atmos 
fera, tolima produkcijos statis 
tikos ir naujiesiems „Pravdos“ 
editodialams. Tai buvo pašau 
lis, kuris niekam nesuprantamu 
būdu išliko iki šių dienų.

Traukinyje reprezentavosi ir 
kita Maskva: pasaulis jaunų po 
etų ir atskalūnų, kurie, galima 
įsivaizduoti, sekmadienio popie 
tėse rinkdavosi Pasternako vi 
lon garsiesiems debatams apie 
muziką, poeziją ir dailę. Vieną 
iš jų ypatingai gerai atsimenu; 
juodais marškiniais, juodomis

Liepos 1 d. Rygoje mirė, 
eidamas 89 metus, įžymus lat 
vių mokslininkas, kalbininkas 
Janis Endzelins. Jo moksliniai 
darbai latvių kalbai užtikrino 
pastovią vietą1 lyginamoje kai 
botyroje. Savo tyrinėjimais jis 
apėmė ir prūsų kalbą, nemaža 
lietuvių kalbos istorinės grama 
likos klausimų, baltų prokalbę 
ir baltų santykius su slavų ir 
germanų kalbomis. 1912 m 
Endzelins galutinai įiodė kur 
šius buvus baltų kilties. Velio 
nis turėjo labai didelės įtakos 
latvių bendrinės kalbos raidai. 
Sovietiniame režime Endzelins 
turėjo apsiriboti tik tyrinėji 
mais ir buvo išjungtas iš moko 
mojo darbo. Endzelins turėjo 
žymios įtakos K. Būgai ir ki 
tiems lietuviams kalbininkams.

MUZIKAS 
VYT. MARIJOŠIUS 

liepos 10 d. susilaukė 50 metų 
amžiaus sukaktuves.

V. Marijošius, panevėžietis, 
baigęs Klaipėdos muzikos mo 
kyklą, Valstybės teatre pradžio 
je buvo akomponiatorium. Spe 
cializavosi Prahoje. Vyr. din 
gentui M. Bukšai vadovaujant 
paruoštas dirigentu. Vėliau už 
ėmė vyr. dirigento pareigas.

Dirigavo „Carą Šaitaną“, 
„Trubadūrą“, „Toscą“, „Rigo 
letto“, „Bohemą“, „Vertelį“, 
„Manon", „Kitež“, „Lohengri 
ną“, „Otelio“ ir k.

kelnėmis devyniolikos metų vy 
noką su Laurence Olivier Ham 
lėto šukuosena ir Hamleto eks 
presija. Šalia jo stovėjo jauna 
pora. Rankose jie laikė kuklias 
neužmirštuolių puokštes.

Rusų vadinamas „električ'/ 
ka“ tipo traukinys tyliai riedėjo 
Maskvos priemiesčiais.

Prieš sustojant traukiniui Pe 
redielkino stotyje, jaunasis vy 
riokas juodais marškiniais ii 
kelnėmis, be žodžių ištiankė iš 
mano rankų Literatūrinės Ga 
zetos egzempliorių. Atidžiai 
perskaitęs Pasternako mirties 
pranešimą, — jo veidu perbė 
go pasipiktinimo šešėlis tokiu 
lakonišku ir valdišku praneši 
mu, — laikraštį tyliai, be žo 
džiū sugrąžino.

Bus daugiau.

Dėmesio C a n a d o s Lietuviams.

LAIKAS PRISIARTINO
: Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
: kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų !ai- 
: kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant- 
: rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri«tą, 
; kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir

tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.

uniiintnusnunuintunuinir.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::!::::::::

Kauno Valst. konservatori 
joje dėstė dirigavimą, vadova 
vo operos klasei. Kauno ir Vii 
niaus Operos teatre dirigavo 
apie 20 operų, taipgi — eilę 
simfoninių koncvertų Lietuvo 
je, Latvijoje. Su Berlyno simfo 
niniu orkestru 1942 m. įgrojo 
3 plokšteles: Čiurlionio „Miš 
ke‘, Pakalnio „Romantišką 
uvertiūrą“ ir J. Karnavičirus 
„Lietuvos rapsodiją”.

Dabar dėsto Hartioido Mu 
zikos kolegijoje dirigavimą, par 
litūros skaitymą ir vadovauja 
orkestrui.

„ŽIRGINĖLIAI”
Amerikos spauda praneša, 

kad Montrealyje išleista ilgo 
grojimo plokštelė, skirta va> 
kams, — „Žirginėliai“. Vieno 
je pusėje įrašyta: B. Sruogos. 
„Zuikio Puikio byla“, K. Kuhi 
linsko (Lietuvoje gyvenančio 
rašytojo) „Pasaka apie katine 
h ir gaidelį“ it B. Pūkelcvičiū 
tės „Daržovių gegužinė“; kito 
je pusėje: A. Barono „Du ka 
Čiukai“, B. Pūkelevičiūtės „Sk 
raidantis paršiukas” ir S. Ne 
ries „Eglė žalčių karaliene“. 
Plokštelės laikas — apie vaian 
dą. Ją įkalbėjo B. Pūkele; ėiu 
tė, K. Veselka, V. Vaičiūna^e, 
V. Kerbelis, V. Skaisgiris, L. 
Barauskas, muziką paruošė Zig 
mas Lapinas. Plokštelės kaina 
5 doleriai.

LIETUVIŲ VERTIMAI J 
RUSŲ KALBĄ

Į rusų kalbą išversti ir išleis 
ti šia dalykai: J. Marcinkevi 
čiaus „buržuazinių” laikų romą 
nas „Benjaminas Kordušas“ 
(30,000 tiražu), iliustruotas 
dail. V. Mackevičiaus; K. Bo 
rūtos „Sunkūs paminklai” (50 
tūkst.) ; V. Miliūno komedija 
„Nakties paukščiai”, J Ragaus 
ko „Ite, missa ėst“.

SIDABRO MEDALIU 
APDOVANOTAS

G. Jakubonis už Pirčiupio 
tragedijos paminklą — skulptu 
ra. Premiją paskyrė TSRS Dai 
les akademija serijoje „už ge 
riausį vaizduojamojo meno kū 
rinį“.
• Alfonso Tyruolio „Romos
sonetai” jau spausdinami.

REGISTRUOKIME LIETUVIŠKAS PLOKŠTELES
Lietuviškos plokštelės, kaip knygos bei kitokia kūryba, 

registruotinos
ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškos bibliogr ifijos rei 
kalai beveik nuostabiu būdu, 
rieda. Tos rūšies raštų turėjo 
Nepriklausomos Lietuvos lai 
kais, jie atskirai leidžiami ir už 
jos. Prie didžiųjų prof, /aclo 
vo Biržiškos bibliografinių dar 
bų dideliu pasiaukojimu, tnu 
su jau senokai ir labai gražiai 
yra įsijungęs Alaksandras Ku 
žaniec - Ružancovas su Broniu 
Kvikliu. Jų knygų lentyna 4 
kartus per metus lanko miilu 
ną Amerikos lietuvių 300 egz. 
tiražu(l), kaip Lietuvių Bibiic 
grafinės Tarnybos Biuletenis, 
leidžiamas Vytauto Sauliaus. 
Adresas: 1132 N. Walnut St., 
Danville, Illinois, USA. Meti 
ne prenumerata 2.50 dol.

Vartydamas Knygų Lenly 
ną, visad stebiuosi minėtų as 
menų pasiaukojimu, kruopštu 
rnu .kantrybe. Tieka gausybių 
atrinkta, moksliniu būdu daly 
kiškai suskirstyta! Randi visus 
(jei leidėjai nenuslepia savųjų 
leidinių ir prisiunčia Knygų 
Lentyna),/ lietuvių, lituanistu 
mus leidinius įvairiose valstybė 
se už Lietuvos ribų. Knygos, 
stiaipsniai bendrinėmis temo 
mis, religijos, visuomeninių 
mokslų, kalbotyros, meno, lite 
ralūros, filosofijos, grynųjų 
mokslų; bibliografija, atsimini 
mai, taikomieji mokslai, perio 
dūliai leidiniai, muzika, konccr 
tai, parodos, filmai, sportas, te 
atras, vertimai iš kitų kalbų, 
originalioji literatūra, kraštoty 
ra, istoriografija, istorija, pro 
istorė, archeologija, Mažoji 
Lietuva, Pabaltijo istorija, Di 
dzioji Lietuvos Kunigaikštija, 
Lietuvos Respublika ir t. t. ir 
t. t.

Vartai ir matai, kiek daug 
dirba lietuviai už savosios tėvy
nės ribų. Kuriama ištisa litua 
nistinė mokslinė literatūra 
Amerikos žcmynouse, Europo 
j e, Australijoje.

Seniai galvojau, kad mūsų 
plokštelių leidėjų katalogų ne 
užtenka. Reikia sistematinges 
nės, pilnesnės lietuviškų plokš 
teiių kartotekos. Jas reikia sis 
tematingai registruoti. Nenore 
jau tokiu pasiūlymu apsunkinti 
kurį nors asmenį ar vienetą. 
Laukiau, gal kas pats pasisiū 
lys.

Ir kaip tik! Neseniai gavau 
labai malonų lanšką iš gerb. 
A. Ružancovo, siūlantį pasiro 
džiusias, išleidžiamas literatūri 
nes lietuviškas plokšteles re 
gistiuoti Lietuvių Bibliografinė 
je tarnyboje. Jos būtų regis 
truojamos Knygų Lentynoje 
įvedant naują skyrių Plokšte 
'ių, Diskografijos ar kt. vardu.

Reikia džiaugtis pasiūlymu.
Ta proga drįstu pasiūlyti ne 

literatūrines, bet muzikines, 

dainų, chorų, koncertines plo 
kšteles rinkti, siųsti prof. J. Ži 
levičiaus Muzikologijos Archy 
vui adresu: 2345 W. 56th St., 
Chicago 26, Ill. Ten siųstina vi 
šokia muzikologinė liet, me 
džiaga.

Maloniai kviečiu tais reika 
lais besidominčius pasisakyti 
spaudoj e.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Algirdas Gustaitis. LIETU 

VA EUROPOS NUGALĖTO 
JA. 80 iliustracijų. Viršelis dail. 
A. Varno. Išleido „Lietusių 
dienų” leidykla, 4364 Sunset 
Blvrd., Hollywood 29, Calif., 
USA. Kaina 2.50. Didelio for 
mato (10x12), kreidiniame po 
pieriuje leidinys, pavaizduojąs 
tekstu ir atvaizdais didįjį spor 
to įvykį Lietuvoje. Liuksusinio 
leidinys.

LIETUVIŲ DIENOS bir 
želio mėn, paskirtos daugiausia 
JAV ir Kanados dainų šventei. 
Daugybė iliustracijų.

VĖL KNYGA APIE NUSI 
KALTIMUS LIETUVOJE

Valst. politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla išleido jau 
3 rinkinį apie „nacionalistų an 
tiliaudinę veiklą” (Pirmieji du 
rinkiniai: „Hitleriniai žudikai 
Kretingoje" ir „Žudikai bažny 
čios prieglobstyje“). Šiame rin 
kinyje įvairūs dokumentai esą 
demaskuoja „lietuviškų buržua 
žinių nacionalistų antiliaudinę 

Nukelta į 5-tą psl.

MIELI VASAROTOJAI — 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

Mums būtų labai malonu, 
kad Jūs savo atostogas praleis 
tumėte mūsų dvare.

Šiam sezonui pertvaikėme 
savo restoraną bei kitus iren 
gimus. Valgomasis yra perxel 
tas j didžiąją salę. Virtuvė bus 
lietuviška, valgius gamins pri 
tyrusi lietuvė virėja. Šiais pa 
gerinimais tikimės pilnai pa 
tenkinti vasarotojų pageidavi 
mus.

Kainos mūsų vasarvietėje, 
palyginus su kitomis tokio pat 
Ijjfio! vasarvietėmis,, yra žc 
mos: viena savaitė vienam as 
meniui su pilnu pensijonu tik 
$ 50.00.

Mūsų adresas:
Osterville Manor, Inc. — 

Osterville . Cape Cod, Mass., 
USA. Tel. GArden 8-6991.

Jungiame gražiausius linkėji 
mus ir laukiame Jūsų Ostervil 
le dvare.

Jūsų J. Kapočius.

Saiką patylėjo, paskui gi paklausė visai ramiu, reikaliniu to 
Jtu: — O Viktorija nėščia?

— Taip.
— Ką gi, gaila. Labai gaila. Vadinasi, aš jos dar dau 

giau nekęsiu. — Albina atsistojo. — Bt reikalo tu atvažiavai. 
Seniai laukiau tavęs atvažiuojant, bet įsivaizdavau tai kitaip. 
Kada išvyksti? į

— Prieš astuonias.
— Tai jau greit. Už poros valandų. — Ji tebestovėjo 

kambario viduryje. Pro langus skverbėsi į kambarį silpna 
išviesa, tačiau Adomėnui atrodė, kad jis aiškiai mato liūdną 
Albinos žvilgsnį. Vieną akimirką jam pasidarė vėl jos gaila, 
.vieną akimirką jis panoro ją apkabinti, priglausti prie savęs. 
iŪmai jis prisiminė Viktoriją.

Taip, Viktorija! Šiandien pavakare jis bus vėl su ja Jis 
liet papurtė galvą, norėdamas atsikratyti Alh'nos vaizdo. Bet 
ji tebestovėjo kambario viduryje. Ak, kad ji greičiau išeitų!

— Šiaip ar taip, o mudu dar neišsiskyrėme, — su«nibž 
dėjo ji su kažkokiu niūriu įkarščiu, vėl atsisėsdama prie jo. — 
Dar aš turiu į tave teisę. — Ji apvyniojo jo kaklą savo rank o 
(mis, ryžtingomis ir stipriomis, ir ūmai Adomėnas prisiminė 
[Viktoriją ir dailųjį kirpėją ilgais bakenbardais, ir vėl Viktori 
ją, ir kažkodėl prisiminė sūpuokles, kai vertėsi žemyn gaiva ..

— Palik mane vieną, Albina, — pasakė jis! — D iei 
įgalų paruošk man stiprios kavos pusryčiams.

g I XX
Rytą visos balos buvo užšąlusios, plentas žvilgėjo lyg 

stiklinis. Kur-ne-kur ledo pluta džerškėjo taip, lyg ten iš tik 
ro būtų kas papylęs sugurintų stiklų.

Palanga likosi užpakalyje. Buvo dar gerokai tamstų, 
tik auaomobilių prožektoriai švytavo plento paviršiuje. Ado 
mėnas važiavo saikingu greičiu, nei per lėtai, nei per skubiai;

taip, kaip važiuoja prityrę automobilininkai, žiną, kad 
suskubs, kur jiems reikia, tinkamu laiku.

Tačiau Klaipėdoj jis sugaišo ilgiau, negu tikėjosi. Ligo 
ninėj jam pranešė, kad netoli turgavietės galima išsinuomoti 

net du kambariukus: jūroje ’vykusi nelaimė, na ir kaniteno 
žmona tapusi našle. Adomėnas kantriai laukė našlės, kuri bu 
vo kažkur išėjusi, o laikrodžio rodyklė yrėsi pirmyn. Paga 
liau grįžo buto savininkė, ir tada paaiškėjo, kad ji visai neiš 
nuomoja kambarių, nes našlė ne jinai,, o kita; anoji gyvenan 
t ipalei stoti, o ir kambarių ten nesą.

Po to Adomėnas mažoj kavinėj atsigėrė karštos arbatos 
(jį kažkodėl net purtė, pagalvojus apie kavą) ir išvyko iš 
Klaipėdos. Rytas buvo gražus, saulėtas. Pūtė pietų vėjas. 
Būrelis merginų su slidėmis stūmėsi anapus griovio, lygiagre 
čiai plento. Adomėnas jas pralenkė ir pamojavo joms ranka; 
tur būt, jos pastebėjo, nes kažką jam šūktelėjo, bet jis jau 
negirdėjo. Mašina veržėsi pirmyn.

Taip, dabar reikėjo jam spustelėti ir laimėti sugaištą ’ai 
ką. Kelias buvo toks pat geras, stiklinis, bet tik iki Gargždų. 
Nuo Gargždų ledo paviršius ėmė klotis plonyčiu, akim dar 
nematomu vandens sluogsniu. Bet mašina tai juto. Vos tik 
reikėdavo ją pristabdyti, užpakaliniai ratai elgdavosi vis įtarti 
niau. Jie ėmė nebeklausyti vairuotojo įsakymų.

„Reikėjo gi lyg tyčia dabar“, — sakė sau Adomėnas 'r 
sodriai keikėsi. Jis žinojo, kad turi nuvykti pas Viktoriją kuo 
anksčiau, turi padėti jai susiruošti, turi būti pas ja ir su ja. Fa 
čiau plentas buvo slidus, judėjimas juo didesnis, ir Adome 
nas susirūpino ne juokais.

Kurį laiką jis bandė važiuoti lėčiau, bet mašina vis vien 
atsisakinėdavo jo klausyti. Užtat ji visai vikriai prašokdavo 
kokį nors slidesnį plotą, kai Adomėnas paspartindavo greitį. 
„Neims velnias“, — nusprendė Adomėnas; dabar jis vėl va 
rėsi greitai. Rodyklė artėjo prie 80, 90. . .

„Būsiu laiku, — mąstė Adomėnas. Jo nuotaika galutinai 
pasitaisė; jis net įjungė radiją. Tačiau vėl tuoj išjungė, nes 
pašaliniai garsai trukdė jam susikaupti. — Ne, taip greit ne 
galima važiuoti". Jis ėmė mažinti greitį, mašina ėmė nešti į 
šoną. Dideliu vargu jis ją suvaldė ir vėl spūstelėjo; dabar au 
tomobilis vėl paklusniai nėrė pirmyn, tiesiai kaip strėlė.

Už Rietavo abipus plento dunksojo apsnigtų miškų na 
syvai. Naktį, matyt, buvo šviežiai piikritę sniego; purūs va 

tos pluoštai storu sluogsniu pūpsojo :.nt šakų. Netrukus bus 
ir Kaltinėnai. Kaltinėnuose nuostabios kapinės; kai vasarą 
važuosim su Viktorija į Palangą, būtinai parodysiu jai tas ka 
pines. Rodes, jos kalnuotos, vilnijančios. O kiek ten žalumy 
nų!” Staiga ji? prisiminė, kad vasarą jam visai nereikės su 
Viktorija vykti iš Vilniaus į Palangą; juk Viktorija jo neap 
leis, nepaliks jo vieno kiurksoti Klaipėdoje. Ji sutiks su vai 
kais pasikamuoti mažame kambarėlyje, bet jo nepaliks. Jos 
specialybė? Na, ką gi. . . Pagaliau, kas žino, gal Klaipėda nu 
spręs turėti savo endokrinologą. Šiaip ar taip, o pirmenybė 
tada Viktorijai. Ministerija gali bausti ji, bet neturi teisės 
bausti jos. Aišku, kad anksčiau ar vėliau ji dirbs kaip endokti 
nologė! O ir butą pagaliau jisai gaus. Būtinai gaus!

Paskui miškai baigėsi, vėl išniro trobos, kurios, rodėsi, 
tuoj pat sugrius po sniego našta. Tarp miškų važiuoti buvo vi 
sai gera, čia gi vėl švietė saulė, dvelkė pietys, ir mašiną vėl 
buvo sunkiau valdyti. Tačiau vis daugiau ir daugiau kelio Ii 
ko užpakaly. Važiavo jis dabar labai bjauriai; teko mazin’ 
greitį, kartą vos nenuvertė į griovį, kai buvo priveistas sustab 
dyti mašiną, pasipaniojus vaikigaliui. Po to mašina ilga' buk 
savo, bet vis dėlto išjudėjo iš vietos.

Kažkur tarp Rietavo ir Kaltinėnų dešinėje plento pusėje 
vasarą tyvuliavo vaiskus nedidelis ežeriukas; žiemą jis blizgė 
davo žaliai melsvu žvilgesiu. Tačiau dabar veltui dancsi 
Adomėnas. Visur tik sniegas, sniegas, sniegas. . .

„Ežeriukas turi būti šioje va vietoje. Jis visai apskritas, 
o gal daugiakampis. Mačiau jį ir iš lėktuvo“. Adomėnui bu 
vo tekę nemaža skraidyti ir sanitarinės aviacijos lėktuvais. 
Vasarą lakūnas nusileisdavo visai žemai. Tada Adomėnu' 10 
dydavosi, kad jis mato lydekas. Bet tai žinoma, buvo far ta 
zija.

„Štai ir miškas. Čia jis nedidelis. O prieš Kaltinėnus bus 
jau didesnis. įdomu kaip atrodo Kaltinėnų kapinės žiemą?“ 
Adomėnui kažkodėl buvo sunku įsivaizduoti jas žiemą. O pie 
(nmė? Ji prieš kapines ar už jų? O gal to pastato visai nė nė 
ra, tik jam pasirodė, kad ten turi būti pieninė?

Bus daugiau.
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MONT|REAL
TAUTOS FONDO

šių metų vajaus proga, Montre 
alyje suaukota $302. Aukojo 
sekantys asmenys: $10: K. To 
liušis, j. Kibirkštis, P. Adamo 
nis; $5: Vi. Pociukonis, Br. ir 
J.Lukoševičiai, Žukauskas,, Pr. 
Laurusonis, Aleksejūnaitė, Iz. 
Mališka, Tėv. J. BoreviČius, S. 
J., A. Gaurys, J. ir J. Adamo 
niai, V. KerOelis, Alb. R izgas, 
P. Efertas, J. Mališka, Inž. V. 
Dargis, D. Jurkus, B. Jurkiene, 
M. Guobys, P. Peleckas; $4. 
St. Mekšriūnas, Pr. Rudinskas; 
$3: J. Kardelis, V. Kačergis,
L. Černišovas, D. Norkeliūnas; 
$2.50: V. Janušauskas; $2: M. 
Šulmistras, Z. Domeikienė, Ne 
įskaitoma, V. Zubas, Br. Staš 
kevičius, X. Y., X. Y., J. Lady 
ga, F. Jurgutavicius, B. Bag 
džiūnas, St. Sioitis, P. Lukoše 
vičius, Pr. Mekšriūnas, Pr. Gu 
dzinskas, A. Daugelavičius, R. 
Simaniūkštis, P. Alekna, Alf. 
Pusarauskas, L. Girinis, A. 
Martinaitis, Dr. J. Šemogas, 
Pr. Baradinskas, Alb. Lasys, 
J. Jocas, R. Lapinas, P. Jocas, 
Dr. V. Giriūnienė, P. Styra, 
Dr. H. Nagys, J. Valiulis, S. 
Zemlickienė, J. burčikas, P. 
Beleckas, N. Šliogeris, A. Lat 
vaitis, K. Mickus, J. Džiaugia, 
neišskaitoma; $1.50: T. Laurai 
tis; $1; Br. Bijūnas, A. Brilvi 
cas, Alz. Brilvicas, Giržvs, V. 
Č., Martin, Taleakas, V. Ka 
čergius, L. Urbonas, L. Balai 
šis, Alb. Blauzdžiūnas, P. Ki 
zerskis, K. Martinėnas, A. Nor 
keliūnas, A. Sakalas, P. Norke. 
liūnas, A. Šaltenis, J. Giparas 
Br. Abramonis, V. Gražienė, 
G. Rukšėnas, V. Bilevičius, O. 
Norkeliūnienė, M. Juodviršis, 
P. Kerevičius, M. Petrauskas,
M. Gaputytė, K. žižiūnas, J. 
Ramanauskas, Ig. Petrauskas, 
L. Selenis, Arūnas Ališauskas, 
J. Dalmotas, Ant. Gražys, V. 
Otienė, P. Piečaitis, A. Navic 
kas, J. Valiulis, V. Lukauskas, 
A. Žilinskienė, Makauskas, C. 
Mališauskas, Gečas, P. Klezas, 
S. Reulas, Z. Barysas, R. Ma 
Čiukas, A. Barauskas, Alekniū

nas, V. Mackūnas, E. Macho 
nis, A. Rudytė, I. Gražytė, A. 
Šimonėlis, K. Gricius, V. Kos 
kus, J. Gaurys, J. Blauzdžiūnie 
nė, R. Otto, A. Vazalinskas, E. 
Jankutė, Č. Michęl, K. Šit 
kauskas, J. Dalmotas, V. Saba 
lys, E. ir V. Renkytės, P. Ma 
žeika, J. Vaitkutis, V. Jancevi 
čius, P. Mickus, S. Janka iskas, 
B. Rinkevičius, J. Išganaitis, 
P. Razma, T. Lauraitis, Z. 
Rimša, J. Krujelskis, P. Kaz 
lauskas, L. Selems, K. Purvins 
kaitė, J. Baltuomenė.

Visiems aukitojams įeiškia 
ma nuoširdi padėka. Ypatiga 
padėka reiškiama pp. J. Dalmo 
tui, K. Mickui ir Vi. Janušaus 
kui, kurie padėjo rinkti aukai. 
T. F. Montrealio Sk. Valdyba.

MONTESOR1NINKĖ 
D. PETRUTYTĖ,

Lietuviško Vaikų Auklėjimo 
Židinėlio ir Kursų motinoms ve 
deja, daugelio straipsnių auto 
rė, š. m. ilepos mėn. atvyko 
atosogų į Montrealį su pp. Ku 
cinų šeima.
, D. Petrulytė pirmuosius 
Montessori kursus išklausė pas 
M. Varnienę, vėliau baigė kur 
są pas pačią Dr. M. Mor.tesso 
ri. Lietuvoje dirbo M. Varnie 
nės įsteigtuose Vaikų namuose 
su mokyklinio amžiaus vaikais. 
Tremtyje, kartu su M. Varnie 
ne, buvo įsteigusios vaikų na 
mus, o atvykusi Amerikon spau 
doje ir paskaitomis kėlė nau 
jas, Dr. M. Montessori idėjas 
auklėjimo pasaulyje.

Čikagoje nuo 1960 m. pava 
sario M. Varnienė atidarė Vai 
kų Auklėjimo Židinėlį, kuria 
me abi, su D. Petrulyte sėk 
mingai dirba. Šis židinėlis yra 
gausiai lankomas ne tik lietu 
vių, bet ir svetimtaučių pėda 
gogų, {ieškančių naujų kelių 
auklėjime. Čikagiečiai gali tik 
pasidžiaugti, kad atsiranda 
žmonių, kurie aukoja savo gy 
vemmą mažiausiai lietuvių tau 
tos atžalai — vaikui.

VEDYBINĖ VISUOMENININKŲ SUKAKTIS

WELLANDO LIETUVIŲ APYLINKĖ NETEKO 
PAVYZDINGŲ NARIŲ

SUDBURY, Ont
PADEDA REIKALINGIEM S PAGALBOS

Lietuvių skaičius šiame mies 
te nėra didelis, bet visi gerai įsi 
kūrę. Patys sunkiai dirbdami, 
gautų žalių dolerių nelaiko ,ko 
jinėse“, bet dalį jų sunaudoja 
šelpimui varge esančių tautie 
čių tėvynėje ar Sibire.

Įdomu buvo pasiteirauti pas 
A. Kusinskį, 61 Front St., apt. 
3, OS 4-1605. Anglijos lietu 
viškų firmų atstovą, kaip s*d 
buriečiai padeda savo tautie 
čiams tėvynėje, Sibire ir kt.

Jis sakė, kad jo turimomis ži 
niomis šios kolonijos lietuv ai, 
per jį ir kitas firmas išsiunčia 
daugiau gėrybių pakietų pavi 
dale, negu kitos ir didesnės ko 
lonijos. Skaitlinė statistika bū 
tų sunku surinkti, bet tik tiek 
malonu, kad tamsios kasyklų 
urvų sienos, liejyklų karštis ir 
garai nesužalojo Sudburio lietu 
vių širdžių, bet priešingai — 
padarė jautresnes vargo ištik 
tam lietuviui.

Taip pat p. Kusinskis pareis 
kė, kad jis pasiryžęs suteikti vi

siems sąžiningą ir garantuotą 
patarnavimą užsakant vilnones 
medžiagas, nailonus, akordeo 
nūs, siuvamas mašinas ir net 
dviračius tiesiai iš Europos. Vi 
sos medžiagos pasirenkamos iš 
pavyzdžių. Priima taip pat ir 
pučių klientų sudarytus siunti 
nius. Siuntinių papildymui per 
jį vietoje galima įsigyti plau 
kams kirpti mašinėlių, skustu 
vų, stiklui pjauti deimantinių 
rėžtukų ir vilnonių skarelių, ku 
rių kainos žymiai pigesnės ne 
gu vietinėse krautuvėse.

Tad savi pas savus.

• Jonas Žiūkas, gyv. Pine Str. 
415, birželio 24 d., dalyvaujant 
gražiam būriui artimų diaugų, 
iškilmingai atšventė Jonines. 
Malonu, kad jis per ilgą metų 
eilę dirbdamas INCO fabrikuo 
se, dar turėjo energijos ir laiko 
ir baigė — Elektronikos, radio 
ir televizijos mokyklą ir jau 4 
—5 metai be savo tiesioginio 
darbo dar dirba elektronikos

IA. NOKKEL1ŪNAS j
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

..VISŲ R 0 S I Ų DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) J
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3121). 4

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per

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

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

Yra žmonių, kurie savęs ne 
keldami augštai, nesigirdami, 
tyliai ir neraginami prisideda 
prie visuomeniškos veiklos, pa 
laikydami viską, kas yra lietu 
viską. Tikie tai yra st. cathaii 
niečiai Jurgis ir Adelė Alliai- 
-Alšauskai. Jie š. m. birželio 17 
dieną šventė savo dešimties me 
tų vedybinę sukaktį. Ta proga 
norėčiau juos šiek tiek prisimin 
ti.

Jurgis A., ankstyvesnės kar 
tos ateivis, pradėjus naujiesie 
ms ateiviams, t. v. dipukams, į 
St. Catharines važiuoti, jis bu 
vo jų patarėjas ir padėjėjas Įsi 
kurti išeivijoje. Kiekvienas pas 
jį surasdavo savo reikalams Ve" 
tėją. patarėją ir kartais materia 
lį rėmėją. Kiekviename darbe 
jautėsi jo tikras lietuviškas nuo 
širdumas, sąžiningumas ir no 
ras padėti kitiems įsikurti šioje 
padangėje. Neatsilieka jis ir da 
bar savo pagelba ir parama l.’e 
tuviškame darbe. Jei nori su 
rasti padėjėją, kreipkis pas fur 
gį — jis padės, jei reikia aukų 
jis visuomet prisidės.

Adelė A. yra jau iš naujės 
nių ateivių, pasireiškusių savo

energiška ir gyva veik.a. Ji prr 
klauso kelioms organizacijoms 
ir stipriai pasireiškusi bendrui* 
meniniame veikime. Net kelius 
kartu jai teko būti valdyboje 
ir sunkiausiame laike: 1957 me 
tais rengiant Niagaros pusiasa. 
lyje lietuvių dieną būti St. Cat 
barines apyl. pirminnke.

Už tad jų pagerbimo dieną 
susirinko didelis būrys vietos 
pažįstamų bei iš tolimesnių 
vietų svečių. Buvo is Clcvelan 
do J. Krygeris ir Vadopalai, iš 
New Yorko J. Švarplaitis su 
ponia, iš Toronto Dr. E. Ded 
laitis su ponia, iš d illsonburgo- 
Jurėnai, iš Oakvillės J. Luko 
ševičius ir kiti. Dienos solen; 
zantai ta proga susilaukė daug 
gražių svekinimų iš organizac’ 
jų ir pavienių asm< nų ir daug 
vertingų dovanų.

Šiai lietuviškai darniai šei 
mynėlei minint ,.aio sukakti, 
reikia palinkėti geriausios cek 
mės ateities asmeniniame ir vi 
suomeniniame darbe, geros 
sveikatos ir ilgo gyvenimo su , 
laukiant sidabrinių, auksinių ir 
kitų sukaktuvių. J. K-vas.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-to pusi.

veiklą“ hitlerinės okupacijos ir 
pokario melais. Didesnę doku 
mentų dalį sudaio „gaujų da 
lyvių parodymai’’ tardymo or 
ganams. Įdėti Kazakevičiaus 
parodymai, patiekta medžiaga 
apie ,,gaujų“ veiklą Panevėžio 
apskr., Skuodo rajone. E.
• Dr. V. Vygantas jubiliejiniu 
me Pax Romaną kongrese Fri

srityje, k. a. televizijos, radio 
ir kt. aparatų taisymą. Lietu 
viai, taip ir kitataučiai jo darbu 
labai patenkinti. J. Kručas.

burge, minint 40 m. sukaktį, pit 
kviestas skaityti paskaitą tema: 
„Studentas savo, kaip pasaulio 
tobulinimo pionierius, vaidine 
nyje“, liepos 24 d. — lugp. 2
& Bern. Žukausko atsiminimu 
knyga „Primojo Didžiojo karo 
tremtyje“ jau atspausedinta.

V. Beauty Parlor
(moterų kirpykla)
452 Deearie Blvd.

St. Laurent. Tel. RI 7-2574 
Sav. Violeta Juras.

Birželio mėn. 30 dieną Wel 
landą apleido A. Kalvaičio šei 
ma: A. Kalvaitis, jo žmona So 
fija ir dukrelė Aldona. Jie iš 
vyko į Kaliforniją, Los Ange 
les naujam apsigyvenimui.

Kalvaičių šeima Wellande 
išgyveno 11 metų. Vienuolika 
metų žmogaus amžiuje yra d, 
delis laiko tarpas. Per tą visą 
laiką A. Kalvaitis buvo Wellan 
do bendruomenės valdyboje ir 
ėjo įvairias pareigas.

A. Kalvaitis dirbo Elektro 
Metals kompanijoje Wellande. 
Šis fabrikas sušlubavo ir jau ke 
linti metai daugelį darbininkų 
laiko atleidęs. Atleistųjų tarpe 
buvo ir A. Kalvaitis.

Atleidus A. Kalvaitį, jis ne 
šoko tuojau imti bėdai bio pa 
šalpos ir sudėjęs rankas laukti, 
kada vėl bus pašauktas į darbą. 
Jis nors būdamas iš profesijos 
tarnautojas, išmoko plomberio 
dažytojo bei statybininko dar
bo.

Kalvaičių šeima yra pastačiu 
si bei nupirkusi senus, atremon 
tavusi keletą namų, kuriuos pai 
davė, atsistojo tvirtai ir gali 
ma pasakyti užsitikrino sau gy 
venimo ateitį.

Būdamas kiuopštus ir sąži 
ningas darbininkas, buvo visų 
prašomas atlikti tai dažymo, 
tai plombingo ir kitus namų re 
monto darbus. Jis išgarsėjo ir 
svetimtaučių tarpe, tuo parody 
damas, kad lietuviu galima pa 
sitikėti. Ne tik Wellando, bet ir 
Hamiltono bei kitų vietovių, 
taip vadinami „big Šatai“, kvies 
davo jį kaip gerai ir kruopščiai 
atliekantį darbus „Lithua 
man“. Jam darbų netrūko, bet 
daug kartų iš jo esu girdėjęs, 
kad diena per trumpa.

Ponia Kalvaitienė taip pat ac 
pasitenkino vien namų ruoša;

IZRAELIO 
FILHARMONIJA 

išvyksta į didelę kelionę n be 
koncertuodama aplankys dau 
gelį valstybių — Kanadą, JA 
V, Japoniją, Meksiką, Indiją, 
Iraną ir Rusiją. Sovietijoje kon 
certuos daugelyje vietų ir, be 
ko kita, Lietuvoje. Mainais už 
tai Izraelin atvyks Rusijos ar 
tistų grupė. Taip vykdomi ,,kul 
tūriniai mainai“.

• Aloyzo Barono premijuota 
sis veikalas „Laiptai ir bedug 
nės“ baigiamas paruošti spaus 
alinimui.

ji visą tą vienuolika metų dir 
bo ir kitur. Neperdėsiu paša 
kęs, kad jų šeimą galima imti 
darbštumo ir gražaus sugyveni 
mo pavyzdžiu.

Iš tų keleto minčių, kurias 
čia patiekiau, galima įžiūrėti, 
kad Kalvaičių šeima buvo la 
bai užsiėmusi, bet yra labai 
džiugu, kad jie rasdavo laiko ir 
lietuvių visuomeniniam darbiu.

Kaip jau anksčiau minėjau, 
A. Kalvaitis surado laiko tą 
vienuolika metų iŠ širdies diib 
ti bendruomenės apylinkės vai 
dyboje, o be ponios Kalvaitie 
nės talkininkavimo nepraėjo nė 
vienas lietuviškas parengim

Norėčiau čia paibm-t : >ti 
vieną dalykėlį, kuris aiški", p i 
rodo, kiek yra brangus ;ic..viŠ 
kas reikalas ponams Kalvai 
ciams. 1957 m. atsisakius ruoš 
ti Kanados lietuvių V-ląją die 
ną didesnėms kolonijoms, r s 
suruošimas buvo pasiūlytas ’na 
žoms Wellando ir St. J i'hari 
nes kolonijoms drauge.

Tokios dienos surengimas 
pareikalauja milžiniško dariu , 
o taip pat nemažų lėšų. Todėl 
dienai ruošti komitetas, išanali 
zavęs darbus ir reikalingas tam 
lėšas, priėjo prie išvados, kaa 
vien dėl lėšų mes esame nepa 
jėgūs minimą dieną ruošti. T? 
me komitete buvo ir A. Kalvai 
lis.

Jis atsistojęs prabilo. „Po 
nai, mes nuo dienos ruošinio 
neturime atsisakyti, nes aš ma 
tau, kad fiziškai šį reikalą išve 
sime, tam matau gražių jėgų, 
o finansavimo reikalą pasiimu 
aš. Jei Dievas jau taip leis, kad 
tų pinigų nealgaučiau, aukoju 
juos kenčiančiai tėvynei 'a:1.: 
vai“. Ir čia pat A. Kalvaitis iš 
rašė $2,500.00 čekį dienoj icn 
gimo finansus tvarkančio K. 
Stenkevičiaus dispozicijai. lai 
įvykis, kuris kalba už save.

Wellando lietuviai, netekda 
mi pp. Kalvaičių, nustojo labai 
daug, mylimų diaugų ir galima 
pasakyti, vienų iš didžiausių š i 
lų lietuviškame darbe.

Kiek Wellandieciams ponai 
Kalvaičiai yra brangūs, tą pa 
liudija jiems suruoštose išleistu 
vėse bei palydint stotyje eta-v 
vių akyse ašaros.

Wellandieciai linki ponams 
Kalvaičiams puikiai įsikurti sau 
lėtoje Kalifornijoje ir įnešti 
tokį pat įnašą lietuviškame dai 
be, kokį buvote įnešę Wellan 
de. K. 5.

j Dr. Roman Pniewski |
| Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
Į Vidaus ligų, akušeri.žos ir vene-inių ligų specialistas. j
| 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
§ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

’

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, LACHIN E." S

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR | 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS I
AUGŠTOS KOKYBĖS F |
RANKŲ DARBAS ’ |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS į 

79 ir 81 St. Zotique St. E. 4 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.. |

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

| Baltics Investment Corp.

i
( Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.
į Ižd. E. Griganavičiūrė. Telef. RA 7-4097.
| Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. i;

įj BELLAZZi-LAMY, INC

5
 DO 6-6941 76/£ George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuiiacija, Cen-Test, Masonite, statybinis popieris.H

X

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

SALTIC
Daromos {vainos durys, langai, virtuvėms kabitai 

;.r kiti įvairūs medžio dirbinta’.
SAV. K. KIAUŠAS Ir J. Š 1 A U Č 1 U L 1 S 

yra to# sritie# specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokieti^jje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q.. Tel.: DO 6-o884.
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Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS

DAR APIE KONO
Asmenys su mažu svoriu daž 

nai skundžiasi apetito stoka. To 
kiais atvejais maistas turi būti 
paruoštas skaniai, protarpiais 
tarp valgių reikia gert apelsino 
sultys, patartina nuosaiki ma 
nkšta arba vaikščiojimas gry 
nam ore, o taipogi retkarčiais 
skiriami apetitą žadinantieji 
vaistai. Vieton priešpiečių ir pa 
vakarių, kurie mažina apetitą 
trim pagrindiniam valgiam: 
pusryčiam, pietum ir vakarie 
nei, naudinga ketvirtą syk vai 
gyt prieš gulant. Be to, skiriant 
ilgesnes valandas miegui naktį 
ir prigulant poilsio po pietų ir 
po vakarienės bus naudingi 
priedai prie dietos stengiantis 
padidint permažą svorį.

Kada vidutinis ar normalus 
svoris bus pasiektas, tai augšta 
kalorinė dieta turėtų būt sustab 
dyta, nes priešingu atveju prasi 
dės svorio augimas virš normos 
arba tukimas, apie kurio pavo 
jų buvo augščiau kalbėta.

Baigiant reikia pabrėžti, kad 
permažas svoris taikos metu ne 
sudaro didelės problemos; J. 
A. V. tokių asmenų dažniau 
jauno amžiaus, kuriam reiktų 
taikyti dietinis gydymas, yra 
palyginant nedaug. Tuo tarpu 
perdidelio svorio arba nutuka 
šių asmenų šiame krašte yra žy 
miai daugiau, ir jų gydymas, 
svorio numetimas arba nuliesi 
nimas turi daug didesnės reikš 
mės. Pasaulinių karų metu, 
tiek Pirmo .tiek Antro, net di 
dėlės valstybės, kaip Vokietija 
arba okupuoti kraštai, kaip Lie 
tuva, žymiai nedavalgė ir net 
badavo ir dėl to kilo padidin 
tas mirtingumas. Bet šito klau 
aimo platesnis svarstymas jau 
yra už mano temos ribų. Mūsų 
kūno svorio, tiek didelio, tiek

i1
svorio kontrolę: 
mažo kontrolė ir dietinis 
mas turi būti atliekami 
giai, gydytojo priežiūroje, kad 
sau nepakenktų.

Pastaba: Rašant šį straipsnį, 
buvo vartoti terminai (žo 
džiai), kurie ne kiekvienam 
skaitytojui gali būti supranta 
mi, kaip antai: 7 pagiinduliai 
maisto produktai, vitaminai, 
mineralai, kalorijos, maisto 
skirstymas pagal baltymus, rie 
balus ir angliavandenius ir tt. 
Pereitais metais apie tai buvo 
mano rašyta „Tėvynės” svei 
katos skyriuje. Man prašant, 
tuos straipsnius išleisti atskira 
knyga, kad nereiktų tą patį 
kartoti, „Tėvynės” redaktorius 
atsakė, kad Sla tam trūksta lė 
šų, spaustuvės darbininkų ir io 
kių knygelių leidimas perbran 
giai kaštuotų. Ir kiti Sveikatos 
skyriaus rašytojai, kaip Dr. M. 
Nasvytis tuo rūpinasi, bet prita 
rimo neranda. Dr. V. Tumėnie 
nė savo raštus, {dėtus „Tėvy 
nės" Sveikatos skyriuje, išleido 
savo lėšomis atskira knyga 
„Vaiko Sveikata”, o Dr. S. Bie 
žis, kuris rašė T. Sv. skyriuje 
kelis metus, išleido savo strai 
psnius atskira knyga „Būkite 
Sveiki“, kurios išėjo dvi laidos. 
Tai yra 
raštijoj, 
knygom.

Būtų
„Tėvynė“ išleistų atskira kny 
ga Sveikatos skyriuj {dėtus 
straipsnius nors kas dveji me 
tai. O dabar minint 75 metų 
SLA sukaktį būtų naudinga iš 
leisti Sveikatos skyriaus straips 
nių rinkinį su visų gydytojų, ra 
šiušių tam skyriuj rinktiniais 
raštais nuo pat to skyriaus istei 
gimo.

nemažas lobis 
negausioj tos

pageidaujama,

gydy 
atsar

mūsų 
rūšies

kad

Nusiminęs iš aikštės išbėgo 
komandos kapitonas, drauge ir 
Kupiškio rajono „Nemuno“ ta 
rybos pirmininkas Romas Se 
menas. Negalėjo į akis žiūro 
varas pažvelgti ir kiti futboli 
ninkai.

Komentarai nereikalingi. Iš 
vada ir taip aiški: kaip dirba 
ma, kaip treniruojamasi, tokie 
ir rezultatai. Tik gaila, kad pa 
tys žaidėjai jau kelinti metai jo 
kių išvadų nedaro. Kažkada 
jveikę Kavarską ir Rokiškį, jie 
ėmė svajoti apie rungtynes su 
Vilniaus „Spartaku”. Bet Pa 
nevėžio baldininkai aiškiai įro 
dė, kad Kupiškio futbolinin 
kams ne svajoti, o dirbti reikia.

J. Jankauskas.

SPORTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Lietuvos moksleivių žai 

dynės buvo Klaipėdoj. Jas la; 
mėjo Kaunas, bendrai surinkęs 
275 taškus. Po jo sekė Vilnius 
— 273, Panevėžys — 272, Ma 
nampolė — 238, Klaipėda — 
234,5 ir tt. ,(Paskutinė vieta te 
ko Ukmergei.

— Šiaulių „Elnias“ laimėjo 
Lietuvis futbolo meisterio var 
dą, lemiamose rungtynėse su 
žaizdamas su Kauno inkaru 
1:1. Meisterio vardą iškovoti 
„padėjo“ Panevėžio MSK, ne 
tikėtai nugalėjęs Klaipėdos Bal 
tiją 4 :2.

— Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybėse PKI moterų ko

Mosklo - Technikos naujienos
DIRBTINĖS ORGANINĖS MEDŽIAGOS

yra viena didžiųjų žmonijos mi 
tybos tikslų, sudarančių moks 
lininkams nepaprastai didelį už 
davinį.

Kaip žinoma, visas organi 
nes medžiagas pagamina auga 
lai, chlorofilo pagalba. Chloro 
filas yra ta medžiaga, nuo ku 
rios augalai yra žali. Chlorofi 
las turi tą nepaprstą savybę, 
kad iš angliarūgšties, kurią au 
galai gauna iš oro (dujų pavi 
dale) ir iš mineralų, kūrimus 
gauna iš dirvos (tirpalų pavida 
le), šaknų pagalba, veikiant 
saulės šviesai, pagamina cukrų, 
krakmolą, baltymus ir kitas or 
ganines medžiagas.

Mokslininkai tirdami ir ana 
hzuodami šiuos reiškinius ir jų

*

manda nugalėjo silpną Bure 
viestniką iš Baku 81 :42 ir Mas 
kvos „Sierp i molot” 58:42.

— Vilniaus Spartakas ir vėl 
pralaimėjo eilines Sov. S-gos 
futbolo pirmenybių rungtynes 
šachtiorui 0:4.

— Antanas Vaupšas po 
gražių pasirodymų Lenkijoje, 
taip pat nugalėjo tarpvalstybi 
nėse varžybose Maskvoj, nušo 
kęs į tolį 7,61 m. Be jo, dar 
varžybose dalyvavo A. Vara 
nauskas, užėmęs rutulio stūmi 
me šeštą vietą (17,20 m) ir dis 
ko metime Alg. Baltušnikas — 
aštuntas.

IŠ VISUR
— Europos komandinio mo 

terų krepšinio meisterio vardą 
iškovojo RygosTTTkomanda, 
baigmėje nugalėdama Prahą.

— Puikias pasekmes atsieKė 
Lenkijos lengvaatlečiai: Mu 
zyk 110 ir 200 m kiūtintame bė 
gimė 14,3 sek. ir 23,7 sek., Sos 
gurnik rutulį nustūmė 17,16 m, 
pasaulio trišuolio meisteris J. 
Szmid nušoko 7,71 m.

— Komandos sunkaus svo 
rio meisteris, kroatų kilmės, G. 
Čuvalo netikėtai gan lengvai nu 
galėjo vokietį W. Besmanoffą. 
Jis taikosi į pasaulio meisterius, 
pageidaudamas susitikimo su 
F. Pettersonu, kurio menedže 
ris prižadėjo kovą vienam is 
dešimties pasaulio geriausių to 
svorio boksininkų.

— Daugumas Kanados fut 
bolo komandų sezoną pradeda 
draugiškomis rungtynėmis. Ry 
tinės dalies kai kurie klubai iš 
vyksta į vakarus, o iš ten ko 
mandos vėliau atvyks atsigriebi 
mo rungtynėms.

— Amerikos lietuvis „Vic” 
— Krištopaitis treniruotės me 
tu susižeidė ir Vancouverio 
,,Lions” vadovybė nežino, 
kaip ilgai nebus jam leista daly 
vauti rungtynėse. Lietuvis, žais 
damas prieš kelis metus Toron 
te, buvo vienu geriausių žaidė 
iy-

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

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR. 
Prašome reikalauti mūsų naujai atspe ' •’•"♦a 

vaistų katalogą N r. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

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

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. B1SSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont. 

Tel. Ohce WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

padarinius, galvoja, kad pats 
žmogus gali visa tai padaryti 
pats, dirbtiniu būdu. O jeigu 
jam tai pasisektų padaryti, tai 
jis tuojau atidarytų fabrikus ir 
pradėtų gaminti tas visas orga 
nines medžiagas, iš kurių suda 
rytas cukrus, krakmolas, rieba 
lai, baltymai, aromatinės me 
džiagos ir tt. Žmogus paleistų 
j mašinas vežimą žemių, ang 
lies, vandens bei kitų priedų,— 
ir gautų sviesto, duonos, laši 
mų, cukraus ir tt.

Visą šitą svajonę turėdami 
prieš akis, mokslininkai ilgus 
metus dirbo, kad kaip nors su 
žinotų chlorofilo, kuris daro 
šiuos gamtos stebuklus, paslap 
tį. Pagaliau vis dėlto, kai ato 
mas pasisekė suskaldyti, ir chlo 
rofilo paslaptis ima aiškėti. Mo 
kslas jau rado chlorofilo 
slaptį ir jau moka chlorofilą 
daryti laboratorijoje. Bet ar pa 
siseks mokslui panaudoti š{ 
radimą tuo būdu, kad dii'utiniu 
būdu galėtų fabrikuose gaminti 
organines medžiagas? — Rei 
kia manyti, kad pasiseks. Nes 
teoriškai (ir 
žmogus dabar 
džiagas keisti 
vyzdžiui, jau 
būdu pasigaminti aukso. Jis at 
ras kelius ir būdus, kaip iš ne 
organinių medžiagų gaLtna 
pasigaminti organinių, vadina 
mu fotosintetiniu būdu.

IŠRASTAS PRIETAISAS 
INDIVIDUALIAM 

SKRAIDYMUI
Dabarties žmogus galioja 

apie patogumus. Išradėjai dėl 
to „suka” galvas. Ir išranda. 
Neseniai yra išrastas būdas sk 
raidyti vienam žmogui. Tai yra 
sprausminio tipo1 prietaisas. 
Žmogus užsivelka 20ties sva ų 
prietaisą ir skrenda be sparnų. 
Toks cūdas skraidymo — yra 
panašus į paukščių skraidymą, 
nes iš kiekvienos vietos galima 
pakilti ir kiekveinoje vietoje nu 
sileisti. Šis prietaisas, jeigu jį 
pasiseks ištobulinti, įneš susikie 
kimo sritin tikrą perversmą.

NAUJAS ŽINGSNIS 
Į ERDVES

JAV paleido satelitą aplink 
Žemę, kuris skriejo aplink ją 
kelias dienas, o po to JAV mo 
kslininkai davė įsakymą tam sa 
telitui atskirti kabiną ir ją nu 
leisti Žemėn. Kabiną JAV pri 
ėmė ties Havajais. Tai naujas 
JAV mokslo laimėjimas.

Liepos 12 d. JAV paleido 
naują satelitą, kuris skrenda ap 
link Žemę nepaprasta’ didela 
me augštyje. Jie seka, kur sk 
renda kokia nors raketa ir apie 
tai praneša sekamąjai stočiai.

• Kun. dr. F. Gureckas studi 
joms pagilinti yra įsiregistravęs 
į Oxford© universitetą Anglijo 
je. Gilinsis į religijų istoriją ir 
patrologiją%
• Dr. J. Girniaus knyga „Tau 
ta ir tautinė ištikimybė“ jau su 
rinkta ir sulaužyta.

pa 
pa

at

jau praktiškai) 
moka vienas me 
kitokiomis ir pa 
moka dirbtiniu

Filmų
„THE GUNS OF

Antrasis Pasaulinis karas. 
Graikijos pasieny 2000 aliantų 
kariuomenės apsupta vokiečių. 
Už kelių dienų Hitleris pasinio 
šęs tuos du tūkstančius sunai 
kinti. Vienintelis būdas juos 
išgelbėti: pasiekus vienos ma 
žos salelės nepaprastai augŠią 
uolą, įkopti į viršūnę ir, iš ten 
prislinkus prie svarbių vokie 
čių sandėlių, susprogdinti juos. 
Šiam tikslui parenkami šeši vy 
rai. Vienas jų — geriausias ai 
pinistas, kitas — technikos spe 
cialistas (spiogdinti), trecias— 
pritjręs žudikas tyliu būdu 
(peiliu), ketvirtas — taip pat 
puikus „murder” ir tt. Šios še 
siu vyrų grupės misija tokia 
sunki, kad bet kokiais proti 
niais išvedžiojimais remiantis 
is viso negalima padaryti, šeši 
išrinktieji visa lai žino, jų bau 
dymas yra beveik beprotiškas, 
bet tik specialistas inžinierius 
po daugelio patirtų sunkumų 
pradeda abejoti ir prikaišioti 
bendrams, ypač grupės vado 
vui, dėl šio pamišėliško uždavi 
nio.

menas

M

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir OI O Odotll tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI t

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tai. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas SU, Sudbury, Ont. TeL OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki S vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

02 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

N

A. E. M c K AGU E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4-1J05. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Sheet,

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Filmo įdomybė ir yra šitame 
nepaprastame nuotyky, kai šie 
kiama įvykdyti negalimą daly 
ką ir kai galų gale tas negali 
mas virsta galmu, žinoma, ne 
apsakoma vyrų drąsa bei valia 
ir neapsakomu sumanumu. Fil 
mas tikra to žodžio prasme tik 
rai natūralistinis ir pastatytas 
labai puikiai. Kopimas į uolos 
viršūnę atrodo toks tikras, pa 
vojai tokie vaizdūs, kad žiūro 
vai stebi kvapą sulaikę, ir leng 
vai atsidūsta, filmo herojams 
viršūnę pasiekus. Arba: audia 
jūroje taip puikiai pavaizduo 
ta, kad, rodos, beveik junti teš 
kiančius bangų purslus, net vė 
su darosi. Sargybinių ir kitų pa 
kely pasitaikiusių nepalankių 
žmonių nužudymas toks šiur 
piai vaizdus, kad užmiršti esąs 
filme, o pradedi gyventi visu 
tuo kai o užfrontės baisumu. 
Staigios ir netikėtos situacijos. 
Išdavimai. Švelnios meilės spal 
vos siaubingoj karo aplinkoj. 
Visa tai paprastą siužetą tiek 
sudramatina ir {vaizdiną, kad 
ilgas filmas praskrenda nuola 
tniame susidomėjime. Iš tų še 
šių išrinktųjų tik vienas žūsta. 
Penki pasiekia liksią, atlieka 
uždavinį, jau uždavinį atlikus, 
dar vienas žūva. Negalimybė 
virsta galimybe.

WHERE THE BOYS ARE
Šiame filme metamas žvilgs 

nis į Amerikos studentiją. Ve 
lykų atostogų metu užplūstan 
čią Fori Lauderdale kurortą 
Floridoje. Ši vieta kasmet su 
traukia tūkstančius studentų iš 
visos Amerikos universitetų. 
Čia susirinkę, jie oamirsta ilgus 
žiemos semestrus, pamoKas, 
knygas ir švenčia pavasario 
puotą. Karšta Floridos saulė 
smėlėtame pajūryje ir bent lai 
kinis laisvės pajautimas viliote 
vilioja jaunas sielas. Iš tikrųjų, 
visa tai gali būti labai žavu ir 
naudinga, jeigu naudojama iš 
mintingai ir su saiku. Tačiau to 
je pavasarinėje studentų„Meko 
je" susiranda visokio jaunimo, 
ir tame margumyne iškyla per 
gyvenimų bei tragedijų, pavei 
kiančių ar net pakeikiančių ne 
vieno jaunuolio gyvenimą.

Filmo tikslas publikai paro 
dyti, kaip dalis studentijos p,a 
leidžia savo atostogas. Ketu 
rios draugės, išgirdusios apie 
smagius tokių atostogų nuoty

NAVARONE”
kius, pasileidžia į kelionę, į 
ten, „kur berniukai susirenka— 
where the boys are“. Jų visų 
atostogavimb tikslai skirtingi: 
viena nori ramiai pasimokyt: 
ir prisivyti atsilikusiuose kur 
suose; kita, būdama labai augs 
ta, nori susitikit berniuką, „ku 
rio kojos būtų didesnės už 
jos”; trečia seikia tik smagiai 
atostogas praleisti; o ketvirta 
ir pati gerai nežino, ko ji nori, 
jai viskas nauja, smagu, nes 
ji dar tik pirmą kartą išvyko 
iš namų ilgesnei kelionei.

Joms atvažiavus, studentų 
kurorto gyvenimas jau buvo 
prasidėjęs. Policininkai {spėti 
visko tikėtis, bet stengtis būti 
kantriais ir atlaidžiais. Visi vieš 
bučiai pilni, kambariuose pnsi 
grūdę dvigubai daugiau studen 
tų, negu normaliai, nes maža 
vietų ir augštos kainos. Bend 
ras vaizdas: jaunimas, saulė, 
smėlis ir dangus.

Filme iškeltas tokio nerūpės 
itingo studentiško atostogavi, 
mo moralinis klausimas, kont 
raštiškai pailiustruotas dviejų 
meragaičių romantiško susiža 
vėjimo išvadomis.

Filmas gražiai pastatytas, 
mirguliuoja savo spalvingumu 
ir judrumu. Tačiau pasitaiko 
lyg perdėtų ir nereikalingų te 
matikai scenų. Viena tokių see 
nu—tai kabareto šokėjos (Bar 
bara Nichols) įsivėlimas tarp 
studentų, o ypač jos vulgarus 
šokis vakare paplūdimy. Fil 
mas visų žiūrovų gal nesuža 
vės, bet daugelis suras jame jau 
natviško džiaugsmo, kuis nėra 
visad rimtas, bet ne visada ir 
blogas.

MARRIAGE - GO- 
ROUND

Tai sofistiško pobūdžio ko 
mediją, norint pasijuokti iŠ 
Amerikos ir Švedijos morali 
nių požiūrių susikirtimo. Jauna 
švedė (Julie Newman), įsibro 
vusi į amerikiečio, antropolog’ 
jos profesoriaus (James Ma 
son) šeimą, grąsina sugriauti 
tos šeimos laimingą vedybinį 
gyvenimą. Julie Newman pui 
kiai atstovauja stambios, gia 
žiai sudėtos šiaurietės tipą. 
Apie ją ir sukasi visas filmas. 
Pasiremdama švediškai „pa 
žangiu” galvojimu apie vedy 
bas ir išstudijavusi eugeniką, ji 
svajoja apie visapusiškai gi a 
žaus ir protingo žmogaus suku 
rimą. Ji, pagal visas genetikos 
taisykles išskaičiavus, nutaria, 
kad tam tikslui reikia surasti pa 
kankamai išmintingą žmogų. 
Tokiu žmogumi ji pasirenka 
antropologijos profesoiių. Ši 
ladikali ir keista idėja profeso 
riui visikai nepriimtina, o io 
žmonai (Susan Hayward) at 
rodo net juokinga, tačiau tik 
laikinai, nes tuoj pamačius šve 
dės užsispyrimą, ji rimtai sus’ 
rūpina.

Ši švedišku šaltumu pareikš 
ta idėja atrodi visai nejuokin 
ga, bet filme ji tarnauja tik no 
rint iškelti skirtingų kultūrų ir 
pažiūrų nesutapimą. Yra žino 
ma, kad, keičiantis kultūroms 
ir filosofijoms, kai kurios pa 
žiūros į moralinį bei vedybinį 
gyvenimą taip pat keitėėsi. Fil 
me parodytas beveik kraštuti 
nis tokių pažiūrų skirtumas 
įvairiose šalyse mūsų laikais.

• Prel. M. Krupavičiaus knyga 
„Kunigas Dievo ir žmogaus tar 
nyboje”, 715 pusi., baigiama 
spausdinti.

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% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 V. r. ligi 1 v. p. p.
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KELI ŽODŽIAI PRAĖJUSIOMS JONINĖMS — 
JAUNIMO ŠVENTEI

vasaros užbaigai, 
rugpjūčio 7 d., pirmadienį, 

Civic Day proga rengiami 

linksmi šokiai 
kurie įvyks

„Brant Inn” Burlington, Ont. 
gražioje ir jaukioje 

„S k y Club” aikštėje, 
ant ežero kranto. 

Pradžia 7 vai. vakaro.

Benni Ferri orkestras, bufetas, loterija, laimės staliukai, If 
įėjimo dovanos ir t. t.

Maloniai kviečiame visų kolonijų lietuvius gausiai 
atsilankyti..

■
Pelnas tėvynės laisvinimo reikalams.

Tautos Fondo Hamiltono skyr. valdyba.

BANKELIS „TALKA
užbaigė pirmą Šių metų pusme 
tį pasiekdamas šį balansą:

Aktyvas $$
Išduotos asmeninės

paskolos .......... 208,087.87
Jekilnojamo turto

. .paskolos .......... 89,565.34
Raštinės invent. . 366.98
Išlaidos pirmyn . . 575.00
Deponuota OCU

Leaque Toronte 30,197.12 
Depozitas Garantijos

Fondui ............. 7,261.33
Šeras OCU League 100.00 
Keitimo kasa............  100.00
Kasa — Banke . . 35,238.93

$371,392.57
Pasyvas $$

Narių šėrų kapital. 330,608.35 
Depozitų kapitalas 24,779.58 
Įstojamasis mokestis 17.00 
Švietimo Fondas 392.00 
Garantijų Fondas 6,431.33 
Nepaskirstytas pelnas

1960 m. 742.36
Mokesčių atskait>mas 23.85 
Kiti aktyvai '.5.00
Pelnas už 1961 m. 8,383.10 

$371,392.57 
Per birželio mėn. įstojo 14 

naujų narių, tad dabar turim* 
537 nariai, 73 depozitoriai ir 
199 skolintojai. Kredito komi 
tetas per birželio mėn. leido iš 
duoti naujų paskolų 17 narių 
22,550.00 dol. sumai.

Birželio mėn. buvo priimti 4 
nauji nariai — vaikai, kuriems 
tėvai atidarė sąskaitas, vadina 
nas Trust accaunt. Apie šią 

sąskaitą tenka paminėti atski 
rai, nes ją galima atidaryti bet 
kurio nepilnamečio vardu pade 
dant pinigus, kurių pilnu savi

A. L I Ū D Ž 1 U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public) 7

Advokatas iš Lietuvos. I
Namų, žemės ar bet kurio į 
biznio pirkimo-pardavimo į 
dokumentų sudarymas u Į 
visi kiti notariniai reikalai, f

Teisiniai pataliniai. / 
MorgiČiai. jf

Įstaiga: JA 7-557’5; | 
Namų. FU 3-892h. f 
20 King Street East, Į (

Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS j
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ £1

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., f 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės. Į *

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudin’as. f
Pilnas čekių patarnavimas. , I £

Darbo dienos: F i-
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p., p. '• i 
Antradieniais ir penktadieniais į vai. — 8 vai vak.Pro.

20 King St. E. Room 13. TeL JA *7-5575 į ;
iiimiiiima»imintmuiiiiinu»»um>imgmTffntrnmnrrtttgc ihiiiiiiiimu

Vilniečių rengiamos birželio 
24 d. Merritton Community 
Centre hall Septintosios Niaga 
ros pusiasalio Joninės - Jauni 
mo šventė jau praėjo su pra 
ūžiančiu garsu, palikusi apylin 
kėje ilgai neužmnštančius įspū 
džius ir nepaprastą įvyk}.

Šiais metais šios didžiosios 
Joninės praėjo su dideliu pasi 
sekimu. Reikia pripažinti, kad 
nė į vieną parengimą šioje apy 
linkėję tiek neatsilanko žino 
nių, kiek sutraukia vilniečių re 
ngiamos Joninės, kitaip sakant 
metinė senimo ir jaunimo sula 
namoji šventė. Kaip senimas, 
taip ir jaunimas suranda bend 
rą įdomumą ir patraukimą joje 
dalyvauti ir kartu pabendrauti.

Šiemet suplaukė net iš toli 
miausių vietų tautiečiai, padary 
darni šimtą ir daugiau mylių ke 
lio specialiai tik į šią šventę. 
Susirinko apie 700 asmenų, kas 
šiai apylinkei yia naujiena.

Atsilankiusieji turėjo progą 
pamatyti pirmą kartą į Kanadą 
atsilankiusį mūsų jaunimo bale 
tą — Simo Velbasio studiją. 
Pasižiūrėti tikrai buvo verta ir 
įdomu, ypatingai, kad tai atlie 
karna mūsų jaunimo, kutis, 
jei mes jį remsime, galės iškilti 
į pasaulines pažibas. Jie, rude 
niop yra pakviesti gastrolių į 
Detroitą. Reikia tikėtis, jie ir 
ten žiūrėtojus sudomins. „Už 
burtosios Fleitos” pasisekimui 
prisidėjo A. Šajaukienės gra 
žios dekoracijos.

Gražus ir vertas pagyrimo 
tai vilniečių suteiktas dėmesys 
Vilniaus klausimo populiarini 
mas jaunimo tarpe, ypač da 
bar,1 kuomet šis klausimas sten 
giamasi palikti nustūmus ir ne 
žiūrint jaunimo net ir mūsų se 
nimas užmirta ir net spaudoje 
pradeda šio elgesio pasekmės 
ryškėti. Už tad vilniečiai pasi 
taikiusias išimtis stengiasi iškel 
ti viešumon ir pagerbti. Pava 
sarį Toronto bendruomenės 
apylinkė mokyklinio jaunimo 
rašinių konkurse apdovanojo 
11 metų mergytę Vaidutę Kup 
revičiūtę premija už rašinį „Mu 
sų tostinė Vilnius“. VKLS St. 
Catharines skyrius, įvertinda 
mas tokį pavyzdingą iškėlimą 
Vilniaus vardo jaunimo tarpe, 
Janinių proga iškvietė ją see 
non ir pagerbė įteikdama papil 
domai dar $15.00 su šio turinio 
raštu: „Mums džiugu pasvei 
kinti jaunąją Vaidutę, kaip nau 
jai pražystant} lietuvišką žiedą 
ir jau dabar gyvenantį lietuvis 
kais idealais. Jūsų rašinys „Mū 
sų sostinė Vilnius” duoda vii 
čių, kad užaugusi garsiai paša 
kyši pasaului, kad Lietuva bu 
vo ne tik didvyiių žemė, bet 
ir humaniškumo pavyzdys, o 
jos sostinė Vilnius kultūros lop

ninku ir globėju yra tas asmuo, 
kuris pasirašo globėju. Tačiau 
kai nepilnametis pasiekia 21 
metus, tai jis lieka piVnu tos sas 
kaitos valdytoju ir globėjas nu 
stoja juridinės galios tuos pini 
gus tvarkyti. Ši sąskaita tuo pa 
logi, kad padėti pinigai nepil 
namečio vardu, kurių jis negali 
pajudinti iki sukaks 21 m. am 
ziaus ir tuo būdu galimi, suda 
ryti kapitalą augštąjani moks 
lui siekti. Tačiau globėjas, kai 
jam yra reikalas gali kiekvienų 
laiku pinigus išimti, įnešti pa 
pildomai arba ir visai uždary ti 
sąskaitą pagal savo nuožiūrą. 
Daugumoje šias sąskaitas atida 
ro tėvai savo vaikams, bet gali 
taip pat atidaryti ir giminės ar 
ba ir be giminystės ryšio nore 
darni pagelbėti vaikams ateity 
je siekti mokslo. Kooperatinis 
bankelis „Talka“ šiuo metu tu 
ri 61 narį nepilnametį, ku-ių 
sąskaitas tvarko globėjai. Kvie 
čiami ir kiti prisidėti, nes lietu 
vių vaikų Hamiltone yra kele 
tas šimtų, vien tik šetadienio 
mokyklą lanko per du šiml is.

J- D. ,
VASAROS UŽBAIGAI

Tautos Fondo Hamiltono 
skyriaus v—ba rengia linksmus 
šokius užbaigiant vasaros sezc» 
ną, kurie įvyks š. m. rugpjūčio 
7 d., pirmadienį, Civik Day 
šventės proga gražioje ir ro 
mantikoje aplinkumoje „Brant 
Inn‘ Sky Club aikštėje, ant 
pat ežero kranto. (Prie 2 ro 
kelio nuo Hamiltono Toronto 
kryptimi apie 10 mylių, Bar 
lington, Ont.). Pradžia 7 v. v.

Šokiams — Benni Ferri or 
kestraq, įvairus bufetas, lurtin 
ga loterija, laimės staluikai, įė 
jimo dovanos ir tt. Esant blo 
gam orui viskas vyks ten pat 
salėje.

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus Hamiltono, Toronto ir vi 
su kitų vietovių visus lietuvius 
su svečiais atsilankyti į šį pa 
rengimą. Savo atsilankymu pa. 
remsite ir mūsų darbą lėšų tei 
kime mūsų Tėvynės išlais'rini 
mo reikalui. ,

Atsilankę, užbaigdami ilgą 
jį savaitgalį, tikrai turės malo 
nią ir jaukią progą linksmai 
praleisti, savųjų tarpe, laiką ir 
kartu gerą poilsį. j

Laukiame visų. Iki malo 
naus pasimatymo. Valdyba.

ŽURNALISTAS 
JERONIMAS CICĖNAS 

su žmona ir dukra lankėsi žino 
nos sesers p. p. Bugailiškių šei 
moję. Ta pačia proga buvo su 
rengtos pp. Bugailiškių sūnaus 
Lino - Antano šaunios krikšty 
nos, kurių krikštatėviais ir bu 
vo svečiai iš Omahos.

IŠ LIGONINĖS
jau išėjo po auto nelaimės J. 
Karaliūnas. Taisosi sveikata ir 
Pr. Lesevičius.

VIETOS MCMASTERIO 
universitete jau trečią kursą su 
atsižymėjimais vokiečių ir pran 
cūzų kalbose baigė hamiltonie 
tė L. Šukytė, kurios nuotrauką 
patalpino ir vietos dienraštis 
,,The Hamilton Spectator” pa 
žymėdamas, kad ji gavo st.pen 
diją pasitobulinimui prancūzų 
kalboje prie Montrealio Uni 
versiteto, išvykdama į jį perei 
tą savaitė. L. Šukytė yra ne 
tik gabi studentė universitete, 
bet taip pat gabi ir muzikė, pa 
sirodydama lietuviškuose kon 
certuose prie piano arba puikiu 
sopranu. Netrukus ją išgirsime 
rečitaliuose su akt. St. Pilka. 
Jie bus rugsėjo 30 d. Detroite, 
spalio 1 d. Hamiltone ir spalio 
8 d. Čikagoj. 

šys visai Europai. Mielai Vai 
dutei nuoširdžiai linkime užaug 
ti karštoj lietuviškoj meilėj ir 
būt pasauliui lietuviškos kultu 
ros švyturiu“, (pasirašė penki 
valdybos nariai). Ta proga pa 
gerbtoji Vaidutė scenoje per 
skaitė savo rašinį, o jos tėvai 
paprašyti atsistoti pasirodyti vi 
sienas dalyviams. Garbė tė 
vams, kurie savo mažytei, visai 
nemačiusiai sostinės, sugebėjo 
įskiepyti to Vilniaus meilę ir 
reikšmingumą mūsų tautai.

Gal šiek tiek buvo per 
ankšta. Tai yra pamoka atei 
čiai. Ateinančioms Joninėms - 
- Jaunimo šventei 1962 m. t ir 
želio 23 dienai iš anksto išnuo 
muota abiejų augštų salės do 
kumentaliai bė jokių žodinių 
susitarimų vengiant, kad ir vėl 
nepasikartotų ar nepasitaikytų 
panašiai.

Reikia būti tikriems, kad ki 
tiems metams bus laisviau, ir 
programai vilniečiai suras vėl 
ką vertingo ir ypatingo.

Tolimesnis.
PAGERBTA LIETUVĖ 

MOKINĖ
Ne tik neatsilieka lietuviai 

nuo vien tik angliškai kalban 
čiųjų mokinių, bet daugely at 
sitikimų juos pralenkia, kaip 
štai yra atsitikę St. Catharine 
j e.

Baigiantis mokslo metams, 
birželio 22 d. mokiniams, oai 
gusiems 8 klasę, tėvų ir moky 
tojų sąjunga (parent-teacaer 
association) surengė atsisveik; 
nimo pobūvį, kuiio metu buvo 
pagerbti ir apdovanoti gėrės 
nieji mokiniai. Į tą garbingąj} 
skaičių pateko lietuvaitė Viole 
ta Grigaitė. Ji buvo pagerbta 
kaipo geriausia St. Catharines 
Separate School mokinė laimė 
jusi high school stipendiją.

Tai sveikintina ir malonu gir 
dėti ir skaityti ir anglų spaudo 
je (The St. Catharines Stan 
dard, 1961. VI. 23 d.) ją išgi 
riančius atsiliepimus. Ar ne džiu 
gu, kad mūsų ateities atžalynas 
kyla į pirmaujančias vietas, ne 
žiūrint kad namuose nevartoja 
anglų kalbos.

Prie to reikia prisiminti, jog 
Violeta Brigaitė jau nuoma 
žens pasireiškia vietos lietuvis 
ko jaunimo veikioje ir yra Nia 
garos pusiasalio veikli skautė.

Linkime Violetai ir ateityje 
geriausios sėkmės kilti į augštu 
mas vis keliant augščiau kita 
taučių tarpe lietuvių vaidą, jd.

SKAUTAI STOVYKLAUJA.
Niagaros pusiasalio skautai 

ir skautų rėmėjų remiami su 
rengė V. Bieliūno ūkyje dviejų 
dienų stovyklą ir ta proga sek 
madienį, liepos 2 d. viešą pik 
niką. Programa piasidėjo 1 2 v. 
pamaldomis, kurias atlaikė kle 
bonas Barnabas. Tačiau kitai 
programos daliai sutrukdė lie 
tus. Labai gaila, kad išpuolė to 
kia nedėkinga diena, o žmone 
lių buvo tiek privažiavę, kad 
retai taip kada pasitaiko. Lie 
tui užėjus, vieni pradžioje išva 
žiavo į namus, o kiti dar buvo 
pasilikę vėlivesniam laikui, 
nors lietus po kelių valandų 
praėjo, bet po lietaus šlapioje 
gamtoje ne koks malonumas 
buvo linksmintis.

Reikia manyti, kad skautai 
savo nusistatymą pakartos k>tą 
dieną ir kas buvo prarasta, at 
siims sekantį kartą. Sėkmės.

LINKSMA GEGUŽINĖ
LB apylinkės suruošta p. 

Preikšaičio ūkyje, prie kelio 
Rodney - New Glasgow buvo 
liepos 16 d. Vieta parinkta la 
bai graži ir patogi. Vietovę puo 
šia puikus gojelis. Kl. G.

TABAKO AUGINTOJAI
Vincas Ignaitis, Juozas Kastap 
kevičius ir M. Barščiauskiene 
buvo nuvykę j JAV ir Kana 
dos Dainų šventė. Ponas V. 
Ignaitis yra milioninio Lietuvių 
Fondo įgaliotinis Kanadai. Ta 
pačia proga jis turėjo Čikagoje 
pasitarimą su iniciatoriais.

Kl. G.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, sutej 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
STATANT. Atsiminimai.................................................... $5.00

A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės................................$3 00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.......................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................ 4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, rotn. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SIL1JA. Romanas.......................................3.50
Selected Lithuanian. SHORT S’tORlES..............................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS.................................. 3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS..........................................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA..............1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po ............................$3 00
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS . • ■ $6.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI........... 3.50
Dr. A. šešplaukis. PRAT1MINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................ 4 00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................ 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS............. 1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas..................... $ 3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.0J
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.......... $ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas...................................... $ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas........................ $ 5.0J
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.............................. $ 1.40
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................$2.0 J
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS............................................. $4.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruota................. $2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS 

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu........................................................................................ $2.00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
il,i*'kolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.......................................................... $ 5.90
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............ 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI . .................... 2.00
Levinskas - Banišauskas, /.NGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI .............................................................................. 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas ............................................................... 1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .......................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.............................. .$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.5*1
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................ 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................$ 4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ................... - . .0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. ■ •............ 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................ 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ..........................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................$ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI 
JAV VALSTYBĖS

DEPARTAMENTE
Birželio 27 d. ^Pavergtųjų 

Europos Tautų Seimo delegaci 
ją priėmė valstybės pasekreto 
nūs Chester Bowles. Delegaci 
ją sudarė visų 9 pavergtųjų 
valstybių atstovai ir generalini? 
sekretorius. Jai vadovavo PET 
Seimo p-kas V. Sidzikauskas. 
Buvo tai pirmas oficialus PE1 
kontaktas su atsakingu naujo 
sios JAV administracijos atsto 
vu. Buvo paliesti šie klausimai. 
JAV vyriausybės politika pa 
vergtosios Europos dalies atž 
vilgiu po Vienos susitikimo ir 
akyvaizdoje bręstančios Beryl 
no krizės; ar JAV vyriausvbė 
yra linkusi iškelti sovietų kolo 
nializmo klausimą ateinančioje 
Jungt. Tautų visumos sesijoje, 
įrašant į jos darbotvarkę so vie 
tų paneigimą teisės mūsų tau

PADĖKOS
ŠIRDINGA PADĖKA

Laike sirgimo ligoninėje ma 
no vyrui Pranui suteikus man 
visokeriopą draugišką pagaliną 
ir lankiusiems mano vyrą sirgi 
mo metu mūsų geriems priete 
li^rns pp. Armonams nuošir 
džiai dėkojame.

E. P. Šeiriai.

toms laisvai apsispręsti; Pa 
vergtųjų Tautų Savaitė — pre 
zidento proklamacija ir ruošia 
mų ta proga manifestacijų rė 
mimas. {Pasikalbėjimas užtruko 
visą valandą. Valstybės pasek 
retorius pasisakė visais iškeltais 
klausimais. E.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI
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A\OVTfįĮlfEAI.
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

Kuri yra ruošiama rugpjūčio 
mėn. 6 d. p. P. Skruibio ūkyje, 
Ponte 
ja.

Yra 
įdomi 
Kaip ir kiekvienais praėjusiais 
metais, vyks piizinis šaudymas, 
kurio pirmųjų vietų laimėtoja 
ms yra paskirtos vertingos do 
vanos.

Vyks ir žvejų varžybos, ku 
nos šį kartą bus ypatingai įdo 
mios, o laimėtojams taip pat 
paskirtos dovanos.

Vyks tradicinis virvės trauki 
mas tarp praėjusių metų čein 
pionų vilasaliečių ir naujų va*žo 
vų. Tiek suaugusiems, tiek vai 
kams veiks komiški sporto žai 
dimai.

Be loterijos, kurioje kiekvie 
nas turės išbandyti savo laimę, 
bus lietuviškų meliodijų maži 
ka. Bus gaivinančių gėrimų bu 
fetas.

Visus Montrealio lietuvius 
kviečiame rugpjūčio 6 dieną ap 
silankyti į vasaros sezono didį 
jį gamtoje subuvimą-gegužinę.

Vietovė pasiekiama labai ne 
klaidžių keliu iš Montrealio vy 
kstant į Ottawą 17 keliu. P. P. 
Skruibio sodyba yra ant pat 
Otaawos upės kranto gražių 
miško medžių aplinkoje.

Kuopos Valdyba.
SVEČIAI Iš ANGLIJOS
Birželio pradžioje iš Angii 

jos atvyko A. Šukys, kurie čia 
viešės apie du mėnesiu. Jis čia 
lanko dukras, sūnus su šeinio 
mis. Be to, jis dar lanko ir JA 
V gimines ir gerus pažįstamus.

Iš Londono birželio 20 d. 
atplaukė Teresė Zakarevičienė 
su dukterim Terese. Ponia Za 
karevičienė čia lanko savo dūk 
ras, o duktė — seseris. Į Anglį 
ją jos grįžta rugsėjo mėn. pa 
baigoje, greičiausia apsilankiu 
sios 8-je Kanados Lietuvių die 
noje.

IŠSKRENDA Į EUROPĄ
Vilasalietis p. Atraitis nori 

aplankyti seniai nematytą mo 
tiną, todėl lėktuvu išskrenda į 
Europą. Galimas dalykas, kad 
drauge išskris ir p. Atraitienė, 
o gal ir duktė, kuri dabar atos 
togauja Ontario srityje

DR. J. ŠEMOGAS
a tįo slogaus 

liepos 29 — rugpj. 20 d. d.

Fortune vietovėje, artė

numatyta plati, Įvairi ir 
gegužinės programa.

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ
Nors Montrealio oras atosto 

goms negeriausis, vis dėlto dau 
gelis dirbančiųjų, gavę poilsio 
laiką, išvyksta atostogų. Dabar 
tiniu metu tai vyksta masiškai. 
Į Cape Code išvyko: E. Pr. 
Bernotai, J. M. Adomaičiai L 
M. Tauteriai, J. Neverdauskas. 
J. Knystautas su sūnum Eini 
liu, pp. Ališauskai traukia į pic 
tus, kur daugiau saulės, 
vandenyno srovių ir kitų pato 
gumų. L. Stankevičius į Bos 
toną, J. Adamoms su šeima į 
Čikagos apylinkes pas Dr. Vie 
nožinskį. IPp. Januškai iš Ver 
duno ir pp. Klemkai savo maši 
na išvyko į Ameriką, kur žada 
plačiau pasivažinėti 
ti daugelį draugų, 
pažįstamų.

Pp. Bukauskai

šiltų

ir aplaaky 
giminių ir

pasinešę į

SVEČIAI Iš AMERIKOS
Ponų Čipkų šeimoje savaitę 

atostogavo p. Krokys su šeima 
ir p. Poškienė su dukterimis. 
Atostogaudami, visi jie apžiū 
rėjo Montrealio įdomybes ir 
buvo išvykę į Montrealio apy 
linkės. Svečiai, be ko kita, 
montrealiečius kviečia atvykti 
į Ročesterį šio mėnesio pasku 
tinę savaitę ruošiamų lietuvių 
dieną, kuri yra tradicinė ir ku 
rios pelnas skiriamas Balfui. 
Dienos ruošimu daugiausia rū 
pinasi ‘Petras Norkeliūnas, pa 
tyręs ir nenuilstamas Ročeste 
rio lietuvių visuomenės veikė 
jas.

Savaitę viešėjo pas pp. Sty 
ras ir kitus gimines iš Clevelan 
do P. Styros brolis ir p. Dovy 
daitis, sugrįžo į Cleveland*.

P. Domeika viešėjo pas pp. 
Vizgirdus ir lankė pažįstamus.

• P. Šakinskienė, p. Jakubaus 
kienės sesuo, iš Montrealio per 
sikėlė į Vancouver}, kur gyve 
na jos duktė, bet p. Šakinskie 
nei nelabai tinkąs Vancouvcrio 
klimatas, todėl ji galvojanti kel 
tis į Kaliforniją.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Didžioji Tėvų dovana vaikams 
— vasaros stovykla, 

dėl kurios tėvų ir vaikų mintys 
ir svajonės harmoningai šutam 
pa. Po ligo ir vargingo darbo 
mokyklos suole vaikas, fiziškai 
ir dvasiška" pasiilgsta poils’o. 
Remiantis liga patirtimi jauni 
mo auklėjimo srityje, netektų 
aląejoti, kad jaunimui tinka 
miausia vieta vasaros poilsiui— 
tai vasaros stovykla, supranta 
ma, gerai suorganizuota ir ge 
rai tvarkoma. Stovykloje jau 
nimas pirmiausiai sustiprėja, už 
sigrūdina fiziškai. Jeigu vaikės 
namuose dažnai būna ..mamos 
lepūnėlis“, tai stovyklos seimo 
je vaikas šios privilegijos, ir tai 
laimingu būdu, neturi. Stovyk 
loję ir vaiko socialinis charak 
teris praturtėja. Jis čia tampa di 
džiosios- šeimos lygiateisiu na 
riu ir ir čia jam dažnai atsiveria 
nuostabiai svarbi gyvenimo tik 
rovė, kad jojo nuolatiniai rei 
kalavimai kitiems nėra viskas, 
tai tikrasis gyvenimas stato ir 
pareigas jaunuoliui prieš akis. 
Atgyja jaunimo sieloje ir tau 
tinis sąmoningumas. Berniukas 
ar mergaitė pamato, kokiai gra 
žiai lietuviškai šeimai jis pri 
klauso, šeimai, kurios vardo jis 
dažnai mokykloje vengė, ai 
net bijojo.

NMp seselių rėmėjų naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
taip: A. Zubienė — pirm., P. 
Peleckas — vicepirm., B. Staš 
kevičius — sekr., A. Ratavičie 
nė — ižd., p. Buzienė — vald. 
narė.

Liepos ir rugpjūčio mėn. A. 
V. par. raštinė atidara rytais 9 
—11 vai. ir vakarais 7—9 v.

Suaukota 
dienį, mūsų 
145.79 dol.

Bažnyčios
monto reikalams
Gražys 20 dol., Iz. Gorys 
dol., Ona Naikelienė 25 dol.; 
po $10: Jadvyga Ūsienė, Pr. 
Montvila, "Petras Styra, Pr. Vi 
tas, Gyvojo Rožančiaus dr-ja, 
Dr. Antanina Drevinskienė. Ag 
nutė Paškevičienė, Augst. Ali 
šauskas, St. Balsys, Clement 
Rokas, J. Gorys, K. Rimkevi 
čius, K. Otto, M. Mažeikienė.

J. EM. KARDINOLAS 
PAUL EMIL LEGER 

maloniai sutiko dalyvauti iškil 
mingose pamaldose Kanados 
Lietuvių Dieną Monrtealyjc ir 
šia proga pasakyti dalyviams 
pamokslą. Be to, jis atsiųs savo 
^apytojiŠką palaiminimą bei 
sveikinimą šiai reikšmingai pro 
gai. (AV).

dr-

liepos 9 d. sekma 
parap. reikalams

dažymo bei
aukojo:

re
J-
15

Dr. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir I 
ketvirtadieni | 
antradienį ir I 
penktadienį | 
šeštadienį 11—] p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

7—9 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. M ALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682 
MNK9NM$WNNMtMN«INNNIM

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

Kincu»n»niiiinuin»t»H»H»u»w!

Dr.E.Andrukaitia
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
MmnmmmnmmnmnmtmtnM

MARA PŪTSEP
B. A., B. C. L.„ 
.Advokatė

20 St. James St. E., kamb.
Tel. UN 6-9581

Vakarais — pirmadieniais ir 
trečiadieniais HU 9—0106

23,

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

(Piknikas šv. Kazimiero para 
pijos šį sekmadienį, liepos 23 
d., įvyksta Mozūraičių ūkyje, 
netoli St. Lin. Važiuoti reikia 
per Pont Vien 11 keliu, šiaurės 
link. Prieš pat St. Lin reikia pa 
sukti į kairę keliu R. R. 2. Kryž 
kelėje bus ženklas, nurodąs kry 
plį į pikniko vietą. Važiuojan 
tiems į pikniką pamaldos Šv. 
Kazimiero bažnyčioje bus 9 v. 
ryto. Visi tie, kurie nežino ke 
lio, gali važiuoti po pamaldų 
drauge su visais. Autobuso ne 
bus.

Rinkliava pereitą sekmadie 
nį 101.66.

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Serga šie Klubo pašalpinec
jos nariai: Antanas Janušis, Jo 
nas Valašimas, Ona Vilkaitie 
nė ir p. Fleiferis.
Sąjūdis, kaip girdėti. Klube ky 
ląs už tai, kad būtų siekiama 
pažangos, Kaip tos naujos idė 
jos išsivystys, dabar dar sunku 
spręsti ir ką nors numatyti. Įdo 
mu, kad sąjūdis kyla iš senųjų 
ateivių tarpo.

MALONŪS 
MONTREAL1EČ1AI!

Lietuvių Dienai ruošti komi 
tetas prašo visus Montrealio lie 
tuvius, kas galės 8-sios Lietu 
vių Dienos metu Montrealin at 
vykusius tautiečius primti nak 
vynėn, pranešti po 6 vai. vaka 
ro r.uo 1 d. rugpjūčio mėn.: 
J. Adomaitis, tel. DO 6-7639,
J. Adomonis, telef. RI 4-6940.

SVEČIAI Iš TORONTO
Atostogaudami, iš Toronto į 

Montreal} yra atvykęs p. Vaiš 
noras, viešįs pas P. Pelecką;
K. Rusinas su šeima pas brolį 
ir švogerį.

Į VESTUVES IŠVYKO 
H. Adomonis su šeima ir St. 
Balčiūnaitė — į Bostoną, kur 
tuokiasi Jonas Adomonis, mon 
trealiečių pp. Adomonių pus 
brolis.
O Karo mokyklon šiemet išei 
na du lietuviai jaunuoliai — 
Stankaitis ir Keturka.
• Studentas p. Matulevičius, 
studijuojąs chemiją MiGill um 
versitete, labai gerai baigė 
mokslo metus ir sekantiems ga 
vo stipendijų.
• Muzikos studentas Raimun 
das Kličius buvo susirgęs ir jam 
teko būti operuojamam.
O Solistas A. 
gas praleido 
jau sugrįžo.
• AugŠčiausis
goraižis, statomas Ville Marie 
vietoje iškilmingomis ceremo 
nijomis pakėlė paskutinį plie 
no gabalą į namo viršų.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ĮMONĖ

Violeta Juras, Decarie oulva 
re atidarė moterų kirpyklą, mo 
derniškai įrengtą ir gerai aptar 
naujamą. Kreipiamas lietuvių 
dėmesys ir patariama lietuvėms 
eiti į lietuvišką įmonę. Savi pas 
savus.

LIETUVOS KARO MOKYK 
LOS 18 LAIDOS KARININ 

KŲ SUVAŽIAVIMAS
Šiais metais rugsėjo 2—3 d. 

d. Toronte, Kanadoje, įvyksta 
įP. L. P. Karo Mokyklos 18 lai 
dos suvažiavimas 25 m. sukak 
čiai paminėti. Visi tos laidos so 
lenizantai kviečiami dalyvauti. 
Suinteresuoti šiuo reikalu rašy 
ti K. Batūrai: 102 Government 
Rd„ Toronto 18, Ont., Cana 
da.

Taip pat pranešu, kad gauta 
iš Lietuvos 18 laidos vinjetė, 
kuri perfotografuota crigina 
lauš dydžio ir ją galima užsisa 
kyti K. B.

LIETUVIŲ IŠKILMĖS 
MIDLANDE,

kur yra pastatytas lietuvių kan 
kiniams pagerbti kryžius, šie 
met įvyks liepos 30 d., sekantį 
sekmadienį. 12 vai. ten bus pa 
maldos, o 2 vai. po pietų iškil 
mė prie kryžiaus.

• Lankėsi Toronte latvių - lie 
tuvių vienybės draugijos veikė 
jas p. Barčs.

BALTIC EXPORTING CO.
College St., Toronto, Ont., 

vasaros atostogoms 
uždaryta 

liepos 20 — rugpj. 7 d. d.
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PRASIDĖJO JAUNIMO 
STOVYKLAVIMAS

Toronto lietuvių parapijos 
stovyklas, kuriose gausiai d^ly 
vauja jaunimas, turi skyrium. 
Šv. Jono parapija stovyklą turi 
Gerojo Ganytojo vietovėje, o 
prisikėlimo parapija — Wasa 
goję. Pirmoje stovyklauja vi 
sas jaunimas, kurio čia susiren 
ka per šimtas. Wasagoje slo 
vyklauja ateitininkai, kur daly 
vauja per 100 jaunuolių, nebii 
tinai ateitininkų. Šv. Jono sto 
vykią veda kun. Pacevičius 
Stovyklos gydytoju yra dr. Pa 
cevičius. ę
* Muz. St. Gailevičius išvažia 
vo Europon, kur praleis vasari 
nes atostogas.
• Šaunios sutuoktuvės laukia 
mos ateinantį šeštadienį, nes 
tuokiasi du žymūs jaunuoliai.

Kerbelis atosto
Amerikoje, bei

Montrealio dan

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

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

I
 ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS 
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas. 

Tel.iAV 8-3115.

ARCH Realties R d.
Pr. Rudinskas, H U 1-2957

2415 Park Row East N. D. G.
N. D. G., Montair St., netoli 
Sherbrooke, 6 kamb. duplek 
sas. Aliumini jaus langai, dviejų 
mašinų garažas. Poilsio kamba 
rys ir baras rūsyje ir daug kitų 
vertingų įrengimų. Statytas 
prieš metus, savininko patiek 

tais planais.

Verdun, Moffat Ave., 6 ka nb. 
Cottage, garažas, gražus lotas.

Atkelta iš 1-mo psi.
Gaisrai gesinami ir iš lėktuvų. 
Ligšiol gaisrai sunaikino apie 
pusantro šimto tūkstančių akrų 
miškų.

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, AV 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-'4280

Naujienos iš pasaulio sostinės 
IŠDAVIKIŠKAS STRAIPSNIS „NEW YORK TIME” 

susilaukė daugelio protestų.
Didysis Amerikos dienraštis 

„The New York Time" liepos 
12 d. įdėjo savo bendradarbio 
C. I. Sulsborger‘io straipsnį, pa 
vadintą „Berlin Bird and Bai 
tic Bush“, kuriame siūlo pa 
svarstyti klausimą, ar nepadary 
ti mainų, iškeitus Pabaltijo vai 
stybių okupacijos pripažinimą 
Rusijai, jeigu ji „patvirtintų iš 
naujo Berlyno garantijas“

Šis išdavikiškas straipsnis su 
kėlė pasipiktinimą visų pado 
rių žmonių, kuris pasireiškė 
banga protestų Time redakci 
jai. ‘Protestą pasiuntė ir VL1 
Ko pirmininkas. Siųskime ir 
mes protesto laiškus, kad iaik 
raštis nedėtų išavikiškų straips 
nių. O jeigu jis nori kraštais 
prekiauti, tai tegul Berlyną iš 
keičia į New Yorką.

SOVIETŲ PARODA 
LONDONE SU LIETUVIS 

KAIS EKSPONATAIS
Liepos 7 d. Londone atida 

ryta sovietų paroda ir tą pačią 
dieną žymiausias anglų laikraš 
tis „Daily Telegraph“ įdėjo 
straipsnį apie tris Rusijos kolo 
nijas: „Lietuvą, Latviją ir 
tiją. Straipsnį baigė šiais 
džiais: „Leninas pavadino
nąją Rusijos imperiją tautų ka 
Įėjimu, o naujoji Rusijos impe 
rija yra didesnis ir žymiai bai 
sesnis kalėjimas“.

Vilniaus spauda rašė, kad į 
Londono parodą iš Lietuvos 
yra siunčiami baldai, kilimai ir 
kitokie gaminiai. 1 ačiau surasti 
juos parodoje nėra lengva, nes 
jie išskirstyti įvairiose vietose ir 
nevisuomet turi užrašus. Radio 
skyriuje yra Vilniaus fabriko ga 
mybos ir neblogos išvaizdos ra 
dio aparatas „Neringa“. Papuo

Es 
žo 
se

salų skyriuje galima matyti Klai 
pėdos fabriko gintaro dirbinių 
— apyrankių bei karolių. Meno 
skyriuje J. Mikėno skulptūr, 
„Rima“ ir V. Jurkūno dvi gra 
fikos: „Jūratė ir Kastytis“ ir 
„Aš būsiu melžėja“. Tačiau lie 
tuviui išeiviui pats įdomiausias 
eksponatas parodoje bus me 
džio drožinys „Lietuvių Liau 
dies Menas”. Iš viso ko atrodo, 
kad ta iš medžio išdrožinėta di 
delio formato knyga yra lietu 
vio patrioto, atsidūrusio „už pi 
relių, už upelių”, ilgų metų kruo> 
kštus darbas. Tautų kalėjimo 
sargai geriausius kalinių darbui 
teikėsi parodyti laisvam žmo 
gui.

Pagal spaudos pranešimus, 
Londone surengtoje sovietų pa 
rodoje lankytojai pirmoje eilė 
je susiduria su propaganda. 
Sovietai įkyriai įtaigoja lanky 
tojams apie savo taikos sieki 
mus, norus nusiginkluoti... Aiš 
ku, giriamasi Sputnikais, žemės 
palydovais. Kreipdami dėmesį 
į propagandą, sovietai į Londo 
ną atsigabeno ir Kirovo teatro 
baletą. Čia klasikinio šokio mė 
gėjai akiai randa daugiau pa 
sitenkinimo kaip parodos ekspo 
natus bestebėdami. Propagan 
dos reikalams panaudotas ir 
kosmonauto J. Gagarino atvyki 
mas į Londoną. E.

SKAITYTOJŲ ŽINIAI
Prašome pranešti apie paš 

to vėlavimus, Dėt kurioje Ka 
nados vietoje. Laikraštis reou 
lianai išsiunčiamas pirmai e;ų. 
Jis visą Kanadą turi pasiekt, tą 
pačią savaitę. Kur jis vėluoja 
si, prašoma rašyti NL-vai: 
7722 George St., LaSalle, ,

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

Malonūs Montrtalio lietuviai 
Jūsų talka „Nepriklausomo.

Lietuvos” laikraščio Mašinų 
Fondo vajui šiuo metu yra 
ypatingai reikalinga, — visi 

prisidėkime, nė vienas 
neatsisakykime!

f------ M M .......■HM1 I *
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis............RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . . CR 9-9793
M. Roth.................................... RE 7-9353
E. Kandt ...............WE 5-584*

Sekite mūsų skelbimus api 
paskirus objektus NL TZ.

Star, LaPress.

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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