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MASINU FONDO VAJUS
Malonūs NL skaitytojai, 

montrealiečiai atsiliepdami į 
N. L. Mašinų Fondo valaus 
atsišaukimą, atsiuntė Mašinų 
Fondui įnašus:
Inž. V. Dargis $20.00
Česlovas Januškevičius $20.00 
Dr. J. Žmuidzinas $10.00
Inž. Izidorius Mališka $10.00

savaitę įnešė $ 106.C0
M. F-de dabai yra $ 5,264.00 
Fondui užplanuota $15,000.00 
Fondui dar trūksta $ 9,736.00

Visus tautiečius, ypač gi NL 
mielus skaitytojus maloniai pi a 
šome N L Mašinų Fondą papil 
dyli iki užplanuotos sumos, 
kad rudenį jau galėtume įsigy
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Netikrumo laikotarpis tęsiasi
AMERIKOS POLITIKAI NERANDA IŠEITIES 

pasaulis dar nėra matęs. — 
Tunisas prieš Prancūziją. — 
„juokaudamas” Stalinui atida 
vė. Tat dabar belieka padėt, 
po tuo dovanų dokumealu tik 
tai parašas. . .

Bet kadangi, JAV žino, jog 
Chruščiovo apetitai daug didės 
ni, tai ta pačia proga projekruo 
jama Maskvos dktatūrai pado 
vanoti kj lytinę Vokietiją. 
Šiaip ar taip, — nei Pabaltijo 
valstybių, nei rytinės Vokieti 
jos jau visvien nėra, nes tai jau 
valdo Rusija...

Tiktai sakoma, kad nuo to 
žygio
SULAIKĘS ADENAUERIS, 
primindamas, kad tai bus jau 
nebe Vokietijos, bet pačios 
Amerikos parceliacija... Kas
ten dabar žino, kokios inachi 
nacijos vyksta tarp „didžiųjų", 
nes gi „didieji” nesako atvirai 
ir viešai, ką jie tarpusavyje da 
ro. Tiktai vėliau paaiškės, kas 
kokian maišan pasodintas ir 
kaip stipriai virš gaivos maišas 
užrištas, kaip kad padaryta Jai

Tebesitęsia apgavystė, kokios 
Naujos painiavos Afrikoje. —

Jungtinėms Amerikos Vals 
tybėms aiškiai nesiseka vado 
vauti pasaulinei politikai. Dau 
giau: sekandalingai nesiseka. 
Sovietinė diktatūra Amerikos 
demokratiją pastatė j padėtį 
be išeities.

TAI YRA TIESIOG 
TRAGIŠKA BŪSENA, 

kokia dabar yra susidariusi 
tarptautinėje politikoje dėl to, 
kad vyriausis Vakarų jos vai 
ruotojas, — JAV, — nežino, 
kur žingsnį žengti, ko besitver 
ti ir ką beveikti. Tokioje būse 
noje atsidūrusi, JAV jieško ir 
renkasi mažiausio pasipriešini 
mo kelią — nuolaidas.

Kaip įprasta amžių bėgyje, 
NUOLAIDOS PLANUOJA 

MOS SILPNESNIO 
SĄSKAITON.

JAV ir čia neranda savaimin 
gesnio kelio.

Todėl pasigirdo jau nedvi 
prasmiški pasiūlymai, kad So 
vietų diktatūrai nuolaidas už 
Berlyną reikia atmokėti Pabal tcrį£. 
tijo valstybių okupacijos pripa 
žinimu. Tai yra ciniškiausis pa 
sisakymas, kokį demokratijos 
krašte teko išgirsti. Kad taip 
kalbėjo, Hitleris, Stalinas, Mus 
solinis ir dabar kalba Mao it 
Chruščiovas, tai suprantama, 
nes jie žmonių valios nepripa 
žįsta ir jos bijo, kaip ir bet ko 
kia diktatūra, bet kad taip pra 
dėtų kalbėti demokratijos kraš 
to žmonės, tenka nepaprastai 
nustebti ir pasipiktinti.
KAI VAŠINGTONAS PA 
SKELBĖ SLAPTUS JAL

TOS DOKUMENTUS, 
jau kilo klausimas: Koks gi 
reikalas dabar, nei iš šio, nei iš 
to, JAV privertė tuos doku 
mentus skelbti?

Dabar reikalas jau yra paaiš 
kėjęs: JAV politikai, pianuoda 
mi išeitį iš susidariusios pade 
ties, parodė, kad Amerikos jau 
Jaltoje Pabaltijo valstybes par 
duotos Maskvos diktatūrai. Da 
bar gi, planuojant naują žings 
nį, svarbu pasakyti,, kad jau 
Ruzveltas Pabaltijo valstybes

ANTRASIS JAV 
ASTRONAUTAS

Liepos 18 d. į 118 kiiomet 
rų augštį iškilo antrasis JAv 
astronautas kapit. Virgil Gris 
som. Jį, nusileidžiantį, pagavo 
helikopteris, bet neišlaikė ii 
jo kabina nukrito į Atlantą. Grj 
ssoip tada plaukiantį pakėlė ki 
tas belikopterįil. Kab i na nu 
skendo prie Bahamų salų. Tą 
pat dieną Kennedy pasirašė įs 
tatymą, kuriuo tarpplanetme' 
erdvei tyrinėti paskirta 2 mi 
bardai dolerių. Į metų galą J. 
A. paleis astronautą aplink že 
mę.

EUROPOS VAKARAI VIS 
GLAUDŽIAU APSIJUNGIA

Šešios Epropos valstybės — 
Vokietija, Prancūzija, Belgi 
ja, Olandija, Italija, ir Liukse 
mburgas — jau vykdo bend 
ros rinkos susitarimą. Tačiau 
tas jų nepatenkina. Jų viršū 
nių susirinkimas, įvykęs Vokie 
tijoje, sutarė dar glaudesnį ben 
dradargiaviimą; apjungiant i'r 
politinę sritį. Tuo tikslu nutar 
ta įsteigti pastovų sekretona 
tą ir ruošti periodines konfe 
rencijas. Tai yra labai svarbus 
susitarimas, prie kurio jau da 
ro pastangų prisijungti ir Ang 
Ii ja.

R. V. Paukštaitis $10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$ 5.00 
$ 1.00 
Iietuvia

Kai.
Inž. St. Naginionis
Antanas Vitkauskas
Dr. J. Šemogas
Pr. Baltuonis
R. Bernotas

Visiems Montrealio
ms, įnešusiems NL Mašnių F- 
do vajui įnašus, nuoširdžiai dė 
kojame.
NL Mas. F. buvo $ 5,158.00 
Montrealio lietuviai per

ti ofseto komplektą ir N L pra 
dėti spausdinti naujos formos, 
iliustruotą savojo gyvenimo 
įvykiais, ir kad galėtume tapti 
leidykla, tarnaujančia lietuvių 
ir lietuvybės reikalams. NL 
skaitytojai šėnninkai yra laik 
raščio šeimininkai ir leidėjai.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsSiepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrsvės „bteprlt 
lausoma Lietuva“ Valdyba*

—s—ssr^s—M——■———---——■B.

KAS NAUJA KANADOJE
FEDERALINĖS IR PROVi 

NCINIŲ VALDŽIŲ 
PASITARIMAS.

pasiūlytas Kvebeco pirm. 
Lesage tikslu išsiaiškinti 
mokesčių klausimų neaii

(Palikime šią problemą atei 
čiai aiškinti. Tai turi gana greit 
aiškėti.

Kai taip reikalai stovi neži 
nomybėje, nenuostabu, kad 
VYKSTA AKIPLĖŠIŠKIAU 

SIS ŽMONIŲ 
MULKINIMAS.

Čia kalbama apie sovietinį 
,.astronautą” Gagariną. Jokių 
įrodymų, kad bent metrą nuo 
žemės būtų pasišokėjęs; niekas 
jo nei kylant, nei nusileidjmn* 
nematė, ne tiktai iš užsieniečių, 
bet net pačių rusų. Tai blefas 
akiplėšiškiausis. Ir, žiūYėkiic, 
,,triumfališkai mulkina“ visą pa 
šaulį „pirmuoju astronautu . 
Priėjo ligi skandalo, kad net 
Anglijos karalienė „astronau 
tą" vaišino pietumis. Kažkas ne 
įtikėtina dabar darosi pasauly 
je. Chruščiovas, žiūrėdamas į 
šį farsą, kvatojasi mef’stofeliš 
ku juoku: kaip lengva mulkinti 
Vakarus. . .

Ir tas naivus vyrelis, girdi, 
atvyks per Kubą net Kanadon 
fur būt ir čia, suglumyli ak'

8-ji Kanados Lietuvių Diena
AŠTUNTOJE LIETUVIŲ DIENOJE MONTREALYJE 

daug bus jaunimo, bet netrūks ir senimo.
gelikų pamaldos bus Jeanne 
Mance bažnyčioje.

Jau dabar paaiškėjo, kart 
Lietuvių Denai bus duota pus 
antros valandos radio translia 
cija. Montrealio televizija, ku 
ri turi jau keturias galingas sto 
tis, taip pat duos specialius L. 
Dienai skirtus seansus, kurie 
yra transliuojami ir per visą 
Kanados TV tinklą.

Netrukus žada būti išsiimti 
nėti atsišaukimai į KLB apyhn 
kės, kuriose bus ir situacijos 
planas, kad Montrealin atvy 
kusieji tuojau galėtų susiorien 
tuoti ir nereikėtų klaidžioti.

IŠ New Yorko, kaip prane 
Šama iš privačių šaltinių, ruo 
šiamasi atvykti daug tautiečių, 
o Bostonas — žada dar dau 
giau lankytojų.

Bet, žinoma, pirmiausia mes 
patys, Kanadiečiai, iš visų vic 
tovių atvykime ir pagyvenki 
me bent kartą Europos klima 
tu, kuris Montrealyje gyvai 
jaučiamas.

8 Liet. Dienos Informacija.

Vis daugiau ryškėja 8-sios 
Kanados Lietuvių Dienos vaiz 
das. Tautiečiai praneša pavar 
dės dabar jieškomų seniausių 
ateivių, pirmųjų atvykusių 
šion šalin. P. M. Arlauskaitė 
ir p. J. Zabieliauskas pranešė 
keliolika naujų pavardžių. 
Kaip žinoma, yra sudaromas 
senųjų ateivių sąrašas. Jie nori 
ma pagerbti, nes ių skaičius 
kasmet eina mažyn. Jau paaiš 
kėjo, kad šeštadienio baliui, 
kuriam pasamdytos trys salės 
ir du orkestrai, maistą tiekti ap 
siėmė Šv, Kazimiero parapijos 
dvi labai patyrusios organizac' 
jos — Šv. Onos ir Šv Elzbie 
tos draugijos. Tai yra garanti 
ja, kad aptarnavimas bus aupš 
tumoje.

Auditorija, kurioje vyks v! 
sų Montrealio lietuvių ir visų 
į Lietuvių Dieną atvykstančių 
svečių pamaldos, Verduno sa 
vivaldybės specialiai tam liks 
lui atremontuota. Auditorijoje 
po valandos pertraukos vyks 
Akademija ir koncertas. Evan

plėšiškos melagystės, tą „astro 
nautą“ priims iškilmingai... lai 
gi antras minčių bei nesiorien 
tavimo „babelis“.

Bet staigmenų pasaulyje da 
bar netrūksta. Vieną staigme 
na iškrėtė ir Tuniso pagarsėjęs 
taikos darymo žygiais preziden 
tas Burguiba, sėkmingai pasku 
binęs taikos derybas del Alžy 
ro, bet dabar pats iškrėtęs

BIZERTOS POKŠTĄ.
jprancūzija Tuniso Bizertos 

uoste turėjo, pagal susitarimą, 
jūrų bazę. Tuniso prezidentas 
Burguiba sumanė atsiimti uos 
tą ultimatyviniu įsakymu pasi 
traukti prancūzams iš to uosto, 
Prancūzija pasipriešino ir kilo 
karas. JTO Saugumo taryba* 
kurios abi šalys paklausė, kaią 
sustabdė, bet kas įvyko, to jau 
neatitaisysi. O įvyko karas — 
labai negražus dalykas, kaino 
jęs gyvybių.

Burguiba, pasirodo, turi pre 
tenzijų ne tiktai į Bizertą, bet 
ir į Sacharos sritį. Tai jau nau 
jos politinės painiavos. Pasiro 
dė, kad taikus Burguiba

TURI IMPERIALISTINIŲ' 
TUNISO KĖSLŲ.

Burguiba nesusilauks iš Alžy 
ro paramos, nes pats Alžyras 
turi pretenzijų į Sacharą...

Tat, kai vieni imperialistai, 
buvusieji, nueina nuo pobtikos 
scenos, tai vieloje jų atsirandu 
nauji — „moderniški“ impe 
rialista ir kolonistai, kurių logi 
ka tokia: aš nenoriu būti koio 
nizmo auka, nes man pačiam 
tokių aukų reikia... Todėl ir J* 
A. V. senatoriaus Fulbrighlo 
šauksmas į naujųjų Azijos ir 
Afrikos valstybių vadus, kad 
jie tvirtai pasisakytų už visų 
tautų apsisprendimo teisę no 
susilaukia teigiamo atsakymo, 
nes kiekvienas jų jau yra išskė 
tęs nagus grobti kaimynus...

KARAS VYKSTA IR 
PLEČIASI

Indokinija yra ta sritis, į
rią nukreiptas pirmasis sovie 
tinių imperialistų žvilgsnis. Jei 
deramasi dėl Laoso, tai yra 
dar Vietnamas, kuris neįtrauk 
tas į derybų dienotvarkę. Jei 
Laose, kaip Vakarų mulkini 
mo priemonė, laikinai sulaiko 
mas karas, tai tęsiamas Vielna

Tat Vietname vyksta ko 
Bet kaip Vietnamas gali

gintis, kai jį
(PUOLA RUSIJA IR KINI 

JA DRAUGE?
Amerikos pagalba ginklais, 

tai yra uodo pagalba prieš dra 
mblį... Kaip gi Vietnamas gali 
atsilaikyti prieš Rusiją ir Kini 
ją, kurios veda karą, sustoju 
sios petys petin? Reikia dar ste 
bėtis, kad sovietų karas prieš

yra 
J- 
tuos 
kumus, kuriuos šukėje federali 
nio pirmininko, J. Diefenbake 
rio, raštas provincijų piiminin 
kams.

KANADOS GERBŪVIO TA 
’ RYBA PADARĖ FEDERA

LINEI VALDŽIAI 
PASIŪLYMĄ

Kanados Gerbūvio taryba 
(Welfare Council) bendradar 
biaudama su savo nariais, pa 
siuntė pasiūlymą Senato Spe 
cialiam komitetui, kuris rūpina 
si darbo jėga ir darbais; 1. Ati 
dalinti National Employment 
tarnybą nuo Unemployment In 
surance komisijos, tikslu page 
rinti jos darbą ir suteikti jai da 
ugiau pajėgumo planuojant 
darbo jėgą. 2. .Peržiūrėti nedar 
bo apdraudimo programas. 3. 
Praplatinti federalinę - provin 
cinę nedarbo pagalbą į bend 
ros pagalbos programą, šutei 
kiant pagalbą kiekvienam, kam 
ji yra reikalinga, kartu pageri 
nant pagalbos dydį ir pačią tar 
nybą. 4. Steigti masinio švieti 
mo ir profesinio paruošimo 
kursus, atkreipiant dėmesį į 
speciales grupes, kaip vyresnio 
amžiaus darbininkai, darbini.! 
kai, kurių paruošimas nėia pa 
kankamas ar atsilikęs. 5. Stu 
dijuoti jaunimo profesinį pasi 
ruošimą ir jo įstatymą į darbus

NUJOS DARBININKIŠKOS 
PARTIJOS

steigiamasis suvažiavimas ivy 
ks liepos 31 dieną Ottawoje. 
Projektuojama, kad steigiama 
jame susirinkime dalyvaus 
apie 2,000 atstovų iš įvairių 
darbininkiškų organizaęijų 
Esą tame susirinkime vieną 
pranešimą padarys Anglijos 
darbiečių vadas Geitskelis.

DUONA PABRANGO
Ryšium su valiutos nuvertini 

mu ir prekybos kompanijų pii 
sitaikymu prie biržos kainų,

'<U

me. 
vos.

Vietnamą toks dar nesėkmin 
gas.
DĖL BERLYNO VIS DĖL 

TO RUOŠIAMASI
Liepos 25 d. Kennedy per 

radio ir televiziją aiškina Ber
lyno krizę. Rusk .su Home ir 
de Merville aptars tą klausimą 
iš politinės pusės, o kraš'o ap 
saugos min. MacNamara, nu 
vykęs į Paryžių ir Londoną, ap 
taria iš karinės pusės.

Kaip žinoma,
VAKARAI ATMETĖ CHRU 

ŠČIOVO ULTIMATUMĄ, 
dėl Berlyno. JAV notoje paša 
kyta, kad JAV niekad nepripa 
žins vienašališko sovietų susi 
tarimo su rytine Vokietija ir ne 
išsižadės savo teisių Berlyne. 
Maždaug tą pat pasakė Pran 
cūzija ir Anglija. Rusk gi pazy 
mėjo, kad Berlynas niekam ne 
grąsina, karo nekelia, tad it 
Berlyno pusės jokio pavojaus 
niekam nėra. Bet Chduščiovo 
logika kita: jam Vakarai turi 
pasiduoti.

KITOS ŽINIOS
— JAV aviacijos šta>o vir 

šininkas gen. LeMay pranašau 
ja, kad atominis karas del Ber 
lyno prasidės gruodžio mėnesi, 
o sausio mėn. bus jau baigtas, 
nes bus sugriauti miestai Mask 
va, New Yorkas ir kt. LeMay 
ragina gaminti greitesnius už 
garsą lėktuvus.

— JAV svarsto mobilizaci 
jos planus.

— Krasnojarske, Sibire, ra 
bo Pravda, siaučia baisus chu 
hganizmas. Jaunuoliai prisigėrę 
užkabinėja moteris, mušasi, sti 
mdosi ir tt.

— Adenaueris iš naujo pa 
reikalavo iš Rusijos grąžinti ko, Ontario provincijos duonos kai 
ro belaisvius, ir pastebėjo, kad na pakelta vienu centu už ke 
Chruščiovas jam tą buvo paža palą.
dėjęs, bet ligšiol žodžio neišpil 
dė, o Leninas yra pasakęs: kas 
po karo laiko karo belaisvius i! 
giau kaip dvejus metus, tas ver 
čiasi vergų darbu.

— Saivaidore, Centralinėje 
Amerikoje, komunistai bandė 
pagrobti valdžią, bet šį kartą 
jiems tas nepasisekė.

— Nehru grieštai pasisakė 
prieš Pakistano prezidentą u. 
jo kalbas lankantis Amerikoje. 
Pakistano gi prezidentas Ajuo 
Kahn atvirai ir gerai kalbėjo.

— Chruščiovas atsiuntė į 
Braziliją delegaciją, kuri atve 
žė prezidentui Kvadros kviet’ 
mą apsilankyti Rusijoje ir pra 
šo atnaujinti diplomatinius san 
tykius, nutrauktus 1947 m.

— Argentinos ir Urugvajau 
prezidentai atvyks į Jungtinių 
Tautų sesijos atidarymą ir susi 
tiks su Kennedy.

— Alžyro - Praniūzijos de 
rybos atnaujintos ir tęsiasi* . _

LABAI KYLA ALIUMINI 
JAUS SKARDOS PAREIKA 

LAVIMAS
Statybose, pramonėje trans 

porte nepaprastai pakilo alia 
minijaus skardos pareixalavi 
mas. Pareikalavimui patenkinti 
Aliuminium Co. of Canada nu 
tarė Kingstone, Ont., pastatyti 
naujas aliuminijaus skardos 
dirbtuves, kurių statyba atsieis 
11 mil. dol. Naujas fabrikas pa 
gaminsiąs apie 60,000 tonų 
aliuminijaus skardos kasmet.

D1EFENBAKER TARĖSI 
SU FROST

Ontario ministeris pirm. L. 
Frost buvo nuvykęs Ottawon 
ir ilgai tarėsi su fedeialin-u 
min- pirm. J. Diefenbaker. Po 
to nebuvo paskelbta, kokiais 
klausimais jie tarėsi, bet spėja 
ma, kad jie tarėsi dėl būsimų 
federalinio parlamento rinki 
mų. Kaip žinoma, Ontųdo pir 

_ i vienas pastoviau 
valdžoje . konser

mininkas yra 
šiai išsilaikęs 
vatorius.

EINA
laiku

MAŽYN 
bedarbių 
sumažėjo

— Burguibos kvietimu, J i 
skr. Dag išskrido į i unisą da 
ryti taikos.

— Nehru į JAV pakviestas 
ateityje.

— JAV rems pabėgėlius ir 
lapkričio 7 d.

— Iš rytinės Vokietijos ma 
semis bėga žmonės; per savai 
tę atbėga apie 5000.

— Liberijos 
Vašingtoną 
31 d.

— JAV
Mongolijos

— JAV 
viršūnes atsilankyti 
ne.

— Sudano vadas 
lankosi Maskvoje ir 
Chruščiovą prie Juoduju juru.

— JAV karo minister} Mac 
Namarą į Europą lydi JAV šta 
bo virš. gen. Limnitzer.

NEDARBAS
Paskutiniu 

skaičius iš 457,000 
iki 370,000. Nežiūrint to} vis
dėlto bedarbių skaičius,, phlygi 
nūs su kitų metų, bedarbių skai 
čiumi, yra didžiausis po Antro 
jo pasaulinio karo,, pasiekęs 
719,000 asmenų.

PAGAVO 130 VYRŲ PABĖ 
GŪSIŲ NUO ŽMONŲ 

ir vaikų.
tas 
jau 
rų. Ši operacija valdžiai šutau 
pys 
žinti šeimoms 
šeimas ir valdžiai nereikės mo 
keti šeimoms už jų išlaikymą.

MIŠKŲ GAISRAI 
valstybei daro didžiulius nuos 
tolius. Gaisrų paskutiniu metu 
buvo per 70. Paskutinę savaitę 
užgesinti 10 gaisrų, bet tuo pat 
metu atsirado 4 nauji gaisrai.

PIETINĖ KORĖJA 
PRAŠO PARAMOS

Į Ottawą buvo atvykęs Pie 
lines Jioęevos atstovas JAV 
tikslu prašyti medžiaginės para 
mos. Kaip žinoma, pietinėje 
Korėjoje per trumpą laiką į\y 
ko jau du perversmai. Abu kar 
tus perversmą įvykdė kaidnin 
kai. Pirmojo perversmo metu 
karininkai nuvertė civilius, o 
antro perversmo metu karimn 
kai nuvertė karininkų valdžią.

Ontaro provincijoje 
gaudymas sėkmingas, nes 
pagauti 130 paoėgusių vy

5 milionus dolerių, nes grą 
vyrai aprūpins

prezidentas i 
pakviestas liepos

svarsto išoiinės 
pripažinimą, 
pakvietė Taivano

V ašingto

Abboud 
vyks pas

AUKOS „N. L”
Jonas Šulmistras, LaSalle 1,— 

J. Martinaitis, Mil. 5.00 

L. Ulbinas, Courtland, O. 2.00 

O. Atraitis, LaSalle. P.Q. 1.00 

V. Ivanauskas, Verdun 11.50 

K Daunys, Coniston, O. 1.— 

Nuoširdžiai rėmėjams dėko 
jame. NL.
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Lietuvių Fondas
LABAI GERAS JGYVENDI NTINAS1S SUMANYMAS

Lietuviu Fondo

Galime pasidžiaugti — >nu 
ms gerų sumanymų netrūksta. 
Tas reiškia, kad netrūksta ini 
Ciatyvos. O tas, savo ruožtu, ro 
do, kad esame gyvi ir galvo 
jame ilgai gyventi. Neabejoti 
na — tai gyvybingumo reiški 
nys. Ir tuo negalima nepasi 
džiaugti. Nes esame dalis amži 
nai gyvos gamtos, amžinai gy 
vuojančios, amžinai siekian 
Čios tobulybės, amžinai kovo 
jančios už būtį.

Vienas tokio gyvybingumo 
pavyzdžių ir yra daugelio entu 
ziastingai priimtas sumanymas 
sukurti milioninį Lietuvių Fon 
dą šūkiu: Kapitalas Lietuvai, 
nuošimčiai lietuvybei.

Šiame pat ,,Nepriklausomos 
Lietuvos” numeryje yra deda 
xnas D-ro A. Razmos praneši 
mas apie Lietuvių Fondą, kuris 
daro gerą įspūdį. Yra tautie 
čių. Kurie tam dideliam suma 
nymui skiria žymias pinigų su 
mas.

Tačiau kaikune jų susilaiko 
iki bus priimtas Lietuvių Fon 
do statutas, kuris jau ruošia 
mas, jau beveik paruoštas, tik 
tai dabar svarstomas. Tat, kol 
statutas dar svarstomas, yra 
prasmės kalbėti apie jį, ir pa 
čią Lietuvių Fondo organiza 
ciją, kaip apie projektą, dabar 
dar patogiausią taisyti ir derin 
ti reikalui.

Koks gi to, vadinamo milio 
niniu, fondo reikalas? Žinoma, 
jis visaip galima įsivaizduoti ir 
visaip projektuoti. Čia norima 
pasisakyti už fondą, kuris tar 
nautų lietuvybės reikalams. 
Nes tai yra opiausis ir degamai 
svarbus reikalas.

Norime gyventi ir būti lietu 
viais. Ir tam norui, kaip ir bet 
kuriai gyvybei palaikyti, reikia 
sąlygų, reikia resursų. Lietuvių 
Fondas ir gali būti tas šaltinis, 
iŠ kurio lietuvybė gautų me 
džiaginių gyvybės palaikymui 
jėgų-

Taip klausimą statant, būtų 
suprantama, kad Lietuvių Fon 
das turėtų tarnauti visiems lie 
tuviams, nežiūrint, kokiame 
kontinente ar kokioje valstybė 
je jie gyvena. Atseit — Lietu 
vių Fondas turėtų veikti visų 
lietuvių, esančių laisvajame pa 
šaulyje, mastu ir apimtimi. Tat 
logiška, kad jis turėtų būti 
kaip nors prisiglaudęs prie pa 
saulinės lietuvių organizacijos, 
kuri vadinama /Pasaulio Lietu 
vių Bendruomene. Ir Fondą 
turėtų remti viso pasaulio lie 
tuviai. Kol kas Dr. A. Razina 
apie tai ^ekalba, tiktai sumini,

Spaudos
O VIS DĖLTO AR NE BE

Stasys Juškėnas. „Naujieno 
se” susikirto su Jonu Čėsna. 
Dėl ko? Kad Jonas Čėsna su 
abejojo Jono Kennedy tinka 
mumu būti JAV prezidentu. S 
Juškėnas, pasišaipydamas >š J. 
Čėsnos, užkabina ir spaudą. 
Kodėl, būtent, J. Čėsna nuėjo 
į „voldemarininkų” „Laisvąją 
Lietuvą”. Žinoma, šiuos reiški 
nius galima vertinti ir juškėniš 
ku požiūriu, jeigu norima eiti 

kad Amerikos Lietuvių Bend 
ruomenei Fondo statutas bus 
patiektas svarstyti, nors yra pa 
sakyta, kad ir Kanados lietu 
viai prie šio Fondo organiza 
vimo dedasi.

Jeigu Lietuvių Fondas orga 
nizuojamas Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės mastu ir apimt' 
mi, tai logiška būtų, kad ir ki 
tuose kontinentuose ir kitose 
valstybėse gyveną lietuviai 
prie Fondo bei jo organizavi 
ino būtų pritraukiami. Jų, kaip 
Fondo organizavimo dalyvių, 
vardas daug svertų Fondo rim 
čiai ir autoritetingumui. Supran 
tama, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviai yra didžiau 
šia ir pajėgiausia lietuvių bend 
ruomenė. Bet kiekviena jėga, 
kuri prisideda, yra vis dėlto je 
ga. O jėgų sudėtinė visada 
bus didesnė už bet kurią atski 
rą jėgą.

Reikia manyti, kad tie tautie 
čiai, kurie laukia statuvo pri 
ėmimo, laukia tam tikro aišku 
mo. Tur būt, jie laukia, kokiais 
pagrindais bus fondas tvaiko 
mas. Greičiausia — laukiama 
principinio nusistatymo, kuriuo 
Lietuvių Fondas bus pagrįstas.

Galima spėti, kad tie žmo 
nės, kurie Fondui skirs stain 
bias pinigų sumas, tai darys 
kaip idealistai, patriotai, todėl 
jie ir laukia, kad Lietuvių Fon 
das būtų pastatytas ant tvntų 
pamatų.' Tat negalima nepri 
pažinti, kad jų laukimas yra pa 
grįstas.

Atrodo, ar nebūtų prasmin 
ga, kad Lietuvių Fondo įstatai 
būtų paleisti per spaudą ir p!a 
čiau visuomenės gera vaha ap 
tarti. Tada jie gautų jau vi 
suotinį pripažinimą. Nes komi 
sija, kuri galutinai įstatus reda 
guos, galės pasinaudoti kiek 
vienu rimtu pasiūlymu bei pa 
tarimu.

Lietuvių Fondo gi idėja — 
nepaprastai rimta ir svarbi. Jei 
gu kas ir norės, siekdamas ku 
rių nors piktų tikslų, ką nors 
parašyti, kas nesiderins su Fon 
do idėja ir tikslais, tai savaime 
išryškės, atsimušant į puikų šū 
kį: kapitalas — Lietuvai, nuo 
šimčiai — lietuvybei.

O Lietuvių Fondo idėja di 
dėlė ir graži, — todėl verta ją 
nuodugniai išgvildenti ir paleis 
ti į tuos bėgius, kuriais ji bėg 
tų juo sklandžiausiai ir atneštų 
juo daugiausia naudos vienam 
iš opiausiųjų lietuviškosios 
bendruomenės tikslų ir uždavi 
mų. J. Kardelis.

apžvalga
TAM TIKRO PAGRINDO? 

„paviršiomis“, nesigilinant į es 
mę. O esmė verta dėmesio. Ir 
štai kodėl.

„Laisvoji Lietuva“? — O 
kur gi J. Čėsna kitur galėjo pa 
reikšti savo nuomonę? „Naujie 
nose”? „Drauge”? Arba net 
„Vienybėje”? O gal bimbinėje 
spaudoje? Štai kokia laisva 
mūsų spauda, kad laisvos min 
ties nėra kur pareikšti. Ar iš to 
verta juoktis?

(LITHUANIAN

Teisininkas Algimantas Kė 
želis, Chicaga, Iii. parengė L. 
Fondui statuto projektą, kuris 
bus svarstomas kelių savaičių 
laikotarpyje L. Fondo inicialo 
rių ir aukotojų posėdyje. Po 
to statuto piojekto kopijos bus 
išsiuntinėtos vis-ems aukavu 
stems, pasižadėjusiems aukoti 
ir kitiems suinteresuotiesiems 
L. Fondu. Gautos pastabos ir 
pasiūlymai bus vėl iniciatorių 
posėdyje persvarstomi ir, jeigu 
neprieštaraus JAV Federalinės 
valdžios įstatymams, Įtraukia 
mi į L. Fondo statuto projek 
tą. Po viso to L. Fondo sta 
tūtas bus pasiųstas Liet. B-nės 
Valdybai ir Tarybai.

Didelis ačiū priklauso teisi 
ninkui Algimantui Kėžeb'ui už 
statuto projekto parengimą be 
honoraro. Taip pat didelis 
ačiū priklauso teisininkui dr. 
K. Šidlauskui, kuris daug laiKo 
skyrė diskusijoms statuto pa 
rengimo posėdžiuose.

Norintieji gauti L. Fondo 
statuto projekto nuorašą ir ki 
tas informacijas, prašau rašyti: 
Miss A. Rūgytė, 5746 So. Jus 
tine Str., Chicago 26, Ill. Tei.. 
PRospect 6-3209.

Sąrašas tų, kurie L. Fondui 
jau paaukavo arba greitu laiku 
tikrai paaukos:

1. Dr. F. Kaunas ir Vanda, 
Ciceto, Ill. 1000 dol.

2. John ir Angelina Andru 
liai, Michigan Farm Cheese 
Dairy, Inc., Fontain, Mich 
1025 dol.

3. Dr. B. Poškus ir Nijolė, 
Kankake, III. 1000 dol.

4. Dr. A. Valiuškis ir Kons 
tancija, Gouverneur, N. Y. 
1000 dol.

5. Dr. K. Šukys ir Genutė, 
Bradley, Ill. 1000 dol.

6. Inž. V. Naudžius, Cicero,
Ill. 1000 dol. z

7. Dr. IP. Kisielius ir Stefa, 
Cicero, Ill. 1000 dol.

9. Dr. Justina Žirgulis ir K. 
Žirgulis, Chicago, III. 1000 dol.

9. J. Mackevičius, Sr., Chi 
cago, III. 1000 dol.

10. Dr. Pr. Jaras ir Danutė, 
Highland, Ind. 1000 dol.

11. Prof. K. Alminas, Loup 
City, Nebraska 1000 dol.

12. Dr. A. Razma ir p. Ele 
nutė, Wilmington, Ill. 1000 d.

13. Dr. R. Vienužis (Viena 
žinskis) ir p. Janina, Hampshi 
re, III., 1000 dol.

14. Dr. Pr. Mažeika ir p. Va 
lentina, Lake Zurich, III. 1000 
dol.

15. Dr. B. Beinoris ir o. Al 
dona, Wood Dale, III. 1000 d.

16. Dr. A. Lipskis ir p. Al 
dona, La Grange Park, Ill. 
1000 dol.

17. Dr. Vyt. Melnykas, Ri 
verside, III. 1000 dol.

18. Prekyb. Justinas Ljepo 
nis ir p. Janina, Chicago, Ill. 
1000 dol.

19. Prof. dr. J. Motiejūnas. 
Highland, Ind. 1000 dol.

20. Dr. Albinas Šmulkštys, 
Riverside, N. J. 1000 dol.

21. Dr. R. Sidrys (Sideravi 
Čius) ir p. Giedrė, pasiųs 1000

(J. Čėsna į NL nesikreipė).
Kennedy? — J. Čėsna, žino 

ma, klydo sakydamas, kad Ke 
nnedy politiškai artimas Bim 
bai arba Mizarai. Kad J. Cčo 
na taip galvoja — tai jo teisė, 
bet kodėl jis taip galvoja, — 
tai yra kita problema, kurios 
S. Juškėnas taip pat nepanagri 
nėjo.

ALT-os „egzekutyvas”?— 
Tai trečia problema. Buvo pasi 
sakymų, kurie buvo garsiai ap 
rėkti, ir nutilo. O klausimas vis 
dėlto nepabaigtas. Aprėkimu 
jis neišspręstas. Ar ALT ne 
reikalingas reformų, — klausi 
mas stovi dienotvarkėje. Tas 
klausimas iškyla juo aštriau 
kaip tiktai dabar, kai paaiškė 
jo, jog Rooseveltas Pabaltijo 
Valstybes Stalinui „juokuoda 
mas” pažadėjo. ALT dėl to 
tyli ir į Vašingtoną nevažiuoja 
klaidos atitaisyti, — patikslinti 
Roosevedto dovanų ir prašyti, 
kad tai būtų atšaukta. Dėl šito 
ALT neskubėjo ir turbūt ne

FUNDATION)
dol. L. Fondui tuoj, kai statu 
tas bus pnmtas. Taip pat jis tu 
ri suradęs kelis kitus aukotojuo 
po 1000 dol.

22. Dr. J. K. Valiūnas ir po 
nia, executive director, New 
York, Neris International, In';., 
pažadėjo savo vardu ir dr. J. 
Kazicko (directoi, Neris Inter 
national, Inc.) vardu po 1000 
dol. dabar, o vėliau ir dides 
nę paramą. Dr. J. K. Valiūnas 
yra nepaprastai susiiūpinęs, 
kad L. Fondas taptų greitai re 
alybe.

23. Juozas Vaineikis, Chica 
go, Ill. 100 dol.

24. Antanas Kareiva, Chica 
go, III. 100 dol.

25. Sofija Šimuliūnienė, Ma 
nteno, III. 100 dol.

26. Vienas lietuvis patriotas 
paaukavo 100 dol. pavardės 
neleidžia skelbti.

27. Dr. VI. Ramanauskas, 
Cleveland, Ill. Pažadėjo 1000 
dol., tuoj, kai bus L. Fondo 
statutas L. Bendruomenės ir 
aukotojų priimtas. Jis taip pat 
yra didelis organizatorius gre> 
tam fondo idėjos realizavimui.

28. Henrikas Brazaitis, Wic
kliffe, Ohio pažadėjo 1000 do 
lerių tuoj, kai statutas bus pri 
imtas. ,

29. Dar nemažas lietuvių gy 
dytojų skaičius Amerikos Liet. 
Gydytojų Sąj. suvažiavimo me 
tu New York’e pažadėjo po 
1000 dol. tuoj, kai L. Fondo 
statutas bus pdiimtas.

30. Vincas Ignaitis, Rodney, 
Ont. Canada, vienas iš pirmų 
jų iniciatorių ir įgaliotinis Lie 
tuvių Fondo reikalams Kana 
doje, pats yra padėjęs į atsar 
gą 1000 dol. Lietuvių Fondui 
ir turi suradęs 12 aukotoju po 
1000 dol., kurie visi kartu tuoj 
paaukos L. Fondui tūkstanti 
nes, kai L. F. statutas bus pri 
imtas ir jie išpildys abiejų kiaš 
tų federalinės valdžios reikalą 
vimus ir taip pat atatiks abiejų 
kraštų lietuvių reikalų intere 
sams.

Vincas Ignaitis lankėti Chi 
cagoje Lietuvių Dainų šventės 
metu ir turėjo pasitarimus su 
kitais iniciatoriais L. Fondo >ci 
kalais.

Lietuvių Fondo vežimas ju 
da į priekį, nors galutinis L. 
F. statutoto užbaigimas ir pri 
ėmimas pareikalaus dar nema 
žai laiko. Statulas turės būti pa 
čių aukotojų, iniciatorių ir L. 
Bendruomenės C. Valdybos ir 
Tarybos nuodugniai išdiskutuo 
tas, o tik vėliau visų priimtas. 
Nes nuo L. Fondo statuto rea 
lizavimo ir gerumo priklausys 
Lietuvių fondo pasisekimas ir 
jo greitas realizavimas.

Pirmosios aukotojų aukos 
saugojamos ketunais parašais: 
A. Razma, G. Balukas, F. Kau 
nas, V. Šmulkštys.

Aukas siųsti:
Lithuanian Fundation 

Nr. 89463
Standart Federal Savings and 
Loan Association of Chicago 

4192 Archer Ave., 
Chicago 32, III.

Dr. A. Razma.

skubės į Vašingtoną. Tai ir yra 
problema, — kodėl?

Vykdomasis ALT-os komi 
tetas yra puikios sudėties. Visi 
vyrai patriotai ir ne tiktai ne 
kelia jokių abejojimų, bet verti 
didžiausios pagarbos, kurios 
jie iš tautiečių ir susilaukia. Ta 
čiau, kovojant, — kietai kovo 
jant, — už žūtbūtinius reika 
lūs, gerumo neuženka. Čia rei 
kia kovingumo ir didžiausio 
veržlumo. ALT-ots vyrai šito 
nepadarys, nes jų politika yra 
—pozicijos politika. Vakar bu 
vo respublikonų valdžia, — jie 
su jais; šiandien demokratų,— 
jie su jais. Jie eina pasroviui. O 
čia reikia ardyti ir griauti (par 
davikiškus susitarimus su Stall 
nu). Tat ar dabartinis ALT-os 
Vykdomasis komitetas, pagal 
dabartinius duomenis, bus pajė 
gus tai padaryti?

JAV politika? — Dekiaraty 
viškai labai gera. Praktiškai gi 
— netikusi. Tai dar viena pro 
blema, kuri S Juškėnui nerūpi. 
O kai apie tai J. Čėsna rašo.

Anapus geležinės uždangos
MASKVA NEPASITIKI Iš SILA1KYSIANTI 

UŽGROBIMUOSE
(Laiškas iš Lietuvos dalies, priskirtos Gudijos 

„respublikai“).
Nežinau, ar gausite šią ma 

no gromatą. Ilgai nerašiau, 
nors Vilniaus universiteto siu 
dentai, kai „atidrėkio” metu 
buvo čia atvykę konceituoti, 
man davė „Nepriklausomos 
Lietuvos" adresą ir patarė pa 
rašyti. Nebūdamas tikras, ne 
rašiau. Dabar pamaniau: o gal 
ir praspruks. Jeigu spėliojimas 
pasitvirtins, bus gerai. Nors aš 
kažin kada galėsiu apie tai su 
žinoti. . .

Ne ką aš jums galiu parašy 
ti. Daug ir nesistengsiu. Rašau 
apie tai, kas jums gali būti įdo 
mu ir visam laisvam pasauliui

Pirma. Mes labai jaučiame 
okupaciją. Mūsų vietose—apie 
Vidžius, Pelekus, Apsą, Drūk 
šius, Brėslaują — žmonės nepa 
prastai pasigenda Lietuves. 
Žmonės kalba: buvo Lenkuos 
okupacija, mes ir jautėme, kad 
ir lenkų yra okupacija, bet vis 
dėlto ne tokia, kokią dabar tu 
rime — rusų okupaciją. Len 
kai mums atsibodo nuolatiniu 
murdymu, nuo kurio atsipirk 
davome kyšiais. O dabar ne tik 
tai murdymas, ne tiktai kyšiai, 
bet ir grobimas, ir vagystės, ir 
tautinis mūsų peisekiojimas be 
krašto ir be galo.

Antra. Kodėl mus atidavė 
gudams, kai mes esame lietu 
viai, mes negalime supranti. 
Gražūs mūsų lietuviški miestai 
ir miesteliai: Vidžiai, Pelekai, 
Apsas, Drūkšiai, Brėsiauja, K a 
zėnai, Jodai ir kt.; gražūs mū 
sų lietuviški kaimai: Rudžiai,

JUOKDARIAI...
„PATRAUKLIAUSIS EKSP ONATAS“...

Rusijos diktatūra Londone 
atidarė rusiškųjų išdirbiniu pa 
rodą, kurion atvyko astronau 
tas Jurij Gagarin. Gagai inu 
Londono gyventojai daugiau 
šia domėjosi, o merginos nemo 
karnai turėjo progos jį bučiuoti 
Todėl Londono spauda, vertin 
dama sovietinę parodą, kaip ai 
silikusią nuo Vakarų gamybos, 
pastebi, kad „patraukiiausis 
eksponatas visoje sovietinėje 
parodoje yra. . . astronautas 
Jurij Gagarin“...

/PLAKATAS RYTINIAME 
BERLYNE

Sovietinė propaganda nebū 
tų sovietinė, jeigu sovietiios iš 
gelbėtojui, JAV, už gera neatsi 
lygintų blogiu. Todėl Maskvos 
tipo plakatas, rytiniame Bei 
lyne iškabintas, skelbia:

„Jankiai, važiuokite na 
mo”...

„Bet ir mus drauge su savi 
mį pasiimkite“, — kažkas pa 
darė tame plakate prierašą.

NELOGIŠKI 
MEDŽIOTOJAI

— Mama, — klausia mask 
vietis savo motiną, — kodėl 
žmonės medžioja tokius gra 
žius žvėris, kaip tigrai, leopar 
dai, liūtai?

— Matai, sūneli, — aiškina 
motina, — tie žvėrys plėšrūs ir 
pridaro nemolonumų žmo 
nėms, jie — pavojingi...

— Jeigu taip, tai kodėl nie 
kas nemedžioja draugo Chruš 
čiovo, kuris pridarė daug ne 
malonumų draugams Malenko 

jis, žinoma, turi prieš akis Lie 
tuvą ir kitus pavergtus kiaštus. 
Jeigu S. Juškėnas giliau pagal 
votų apie J. Čėsnos nuėjimą 
pas „voldemarininkus“, tai jis 
pamatytų, kad yra dalykų, ku 
rie nėra tvarkoje. Kad ir JAV 
logika. Sako: dviem milionam 
žmonių laisvę apginsime (va 
karinis Berlynas), šešis gi mi 
lionus tegul savo sovietija su 
ėda? (Pabaltijo valstybės)?

Tur būt Jonas Čėsna yra tei 
sus, kai galvoja, kad nei res 
publikonai, nei demokratai (ku 
rie vieni nuo kitų tiktai per ma 
žą žingsnelį) dabarties laikams 
nelabai tinka. Bet tai jau dide 
lė problema, kuri reikalinga 
platesnio svarstymo.

Ažubalė, Griūtūnai, Gireišiai, 
Najadvaris, Kardeliškė.Obuoliš 
kė, Rymašionys, Gaurėnai, Ku 
kučiai, Kukutėnai, Meislai, Ja 
kštai, Vilkuočiai, Vėliūnai ii 
tt. ir tt. Kas gi juos visus čia 
gali laiške išminėti... Mūsų lie 
tuviški ežerai, ežerėliai; Mariu 
gas, Prutas, Rūžas, Snūdai, St 
rustas, Baltis, Ilgis... Tai gali 
ma sakyti — Lietuvos širdis. 
Kodėl mus prisKyrė prie gu 
dų?

Kodėl dabar mus prievarta 
gudina? Kodėl mums neduoda 
mokytis mokyklose savo gimtą 
ja lietuvių kalba?

Trečia. Vieną viltį mes turi 
me ir jums ją pranešame. Mas 
kva pas mus nesijaučia apsisto 
jusi pastoviai. Žinoma, mums 
nuo to tiktai sunkiau dabar, 
bet ir tą sunkumą lengviau per 
nešti kai matome, kad pasku 
tinė viltis dar nežuvo. O yra 
taip, kad okupantas pas mus 
nieko neveikia tokio, kas rody 
tų jo pasitikėjimą ir pastovu 
mą. Matote, pas mus keliai ne 
taisomi, mokyklos naujos ne 
statomos, miškai kertami, vis 
kas išvežama į plačiąją tėvynę. 
Tat vyksta savotiška evakuaci 
ja. Ypač ją jaučame paskuti 
niaisiais laikais. Tai yra avc.r 
blausia, ką jums norėjau pra 
nešti ir pasakyti. Jeigu šis laiš 
kas nepateks į žiauraus partie 
čio rankas, gal gi pasieks ir 
jus. . .

Būkite sveiki, vieningi, turė 
Nukelta į 7-tą psl.

vui, Molotovui ir kitiems parti 
jos vadams?

— Matai, vaikeli, — aiški 
na maskvietė, — draugas Chr 
uščiovas pats juos sumedžiojo 
nes jie jam darė visokių nema 
lonumų. . .

— Kažin, mama, — sako 
maskvietukas — ar tai logiška 
nes ar ne praktiškiau būtų su 
medžioti vieną visiems, negu 
vienas visus sumedžioja?...

KODĖL KOJINĖS, O NE 
ŠALDYTUVAS?

— Varduvėms žmonai nu 
pirkau kojines, — pasigyrė Ma 
skvoje tavoriščius tavoriščiui.

— Ar nebūtų įspūdingiau, 
kad tu žmonai būtum nupirkęs 
šaldytuvą? — suabejoja tavo 
riščius.

— Matai, — atkerta pirma 
sis, — kojinės yra amerikoniš 
kos Streč, o šaldytuvo palauk 
siu, kol Rusija pasivys Ame 
riką. . .

NEMOKAMAS SOVIETI 
NIS GYDYMAS

— Žmona labai susirgo, — 
aiškina vyras kviečiamam gy 
dytojui, — labai prašau atvyk 
ti ir suteikti sunkiai sergančiai 
pagalbą.

— Paskambinkite po trijų 
savaičių ir man priminkite, 
kad užsakėte vizitą.

— Tai neįmanoma, daktare, 
nes žmona staigiai su«-;rgo ir 
sunkiai serga. Ji laukti negali. 
Ji reikalinga skubios pagalbos.

— Nieko! Palauks, pilieti. 
— Mes gi tarybiniai žmonės ir 
viską dirbame pagal planą. Da 
bar jūs užsakėte ir aš pagal pla 
ną galiu pas jus nuvykti tik.tr 
po trijų savaičių... — paaišk. 
no gydytojas.

CHRUŠČIOVAS IR 
MEDALIAI

— Kodėl tas mūsų vadas ne 
šioja prisikabinęs medalius, ku 
riais jis pats save gi apdalino. 
Kažkaip nerimtai jis atrodo, su 
tais medaliais... — sako patiki 
mam savo draugui vienas so 
viečikas.

— Su medaliais jis atrodo, 
kaip durnelis. Bet jis mano, 
kad be medalių jis atrodo, dar 
blogiau. Tai jis pasirinko tą for 
mą, kuri jam atrodo tinkames 
nė ir autoritetingesnė... — at 
sakė gerasis patikimasis.

Mandrapypku.
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Lietuviški reiškiniai, 
kurių negalima nutylėti 
RAŠO BRONIUS ABROMONIS

„JIE DIRBA DĖL GARBĖS*'
„Aukoja tie, kurie nori, kad jų pavardės būtų paskelbtos 

laikraštyje”.
Tai yra atsikalbinėjimą I” 

kurie nenori aukoti tautos r tė 
vynės reikalams. Jie, vengda 
mi aukoti, kitus apkaltina sava 
naudiškumu, kad patys liktų 
„tvarkoje” — nesav anaudžiai 
ir taurūs. . . Pasižiūrėkime tat 
I šiuos reiškinius iš arčiau.

Visi lietuviai yra tautos na 
riai ir sudaro lietuvių bendruo 
menę. Tauta pagrinde yra gani 
tos tvėrinys, tiesioginis Dievo 
rankų kūrinys. Čia tenka pami 
nėti, kad ir tie, kurie gimė ne 
Lietuvoje, bet paeina iš tėvų, 
senelių, prosenelių lietuvių, ir 
gi yra lietuviai, nes tautybė yra 
prigimtas dalykas ir jos negali 
na pakeisti, kaip pilietybės, ku 
rios suteikimas priklauso gyve 
namo krašto valstybei. Tie, ku 
rie atsitolino nuo lietuvių bend 
ruomenės, vis tiek pat yra lietu 
vių tautos vaikai.

Bendruomenė uždeda tam 
tikras pareigas ir drausmę. Ne 
viską jos narys gali daryti, kas 
jam patinka.

Remiantis augščiau paminė 
tu dėsniu, panagrinėkime kai 
kuriuos mūsų negalavimus lie 
tuvių bendruomenės gyvenime.

Tiems bendruomenės na 
riams, kurie atlieka sąžiningai 
savo lietuviškas pareigas, auko
jasi bendruomenės labui, rupi 
naši savo tautos reikalais ir dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
kai kas bando primesti, kad 
„Jie dirba dėl garbės”.

Taip daro tie asmenys ku 
rie skaito save gerais lietuviais, 
bet bendruomenės gyvenime ne 
dalyvauja ir pasiteisinimui var 
toja augščiau cituotą obalsį. 
Bet kiekvienam lietuviui, kuris 
dirba ir aukojasi savo tautai, 
priklauso garbė ir mes visi pri 
valome dirbti ir aukotis dėl tos 
garbės. Ta tik tauta užtarnauja 
laisvę, kurios nariai kasdien ir 
visur dirba ir dėl jos kovoja.

Dirbti tėvynės laisvei, jos 
naudai, jos garbei yra ne gar 
bės, bet kiekvieno sąmoningo 
lietuvio pareigos reikalas. Gar 
bė gi yra kiekvienam, kas taip 
daro.

Yra ir tokių „gudragalvių”, 
kurie lietuviškiems ir Lietuvos 
vadavimo reikalams vengia au 
koti arba visai neaukoja, šaky 
darni „aukoja tie, kurie nori, 
kad jų pavardės būtų laikraš 
tyje“. Kam išsisukinėti ir teisin 
tis, įtarinėjant kitus garbės tro5 
kimu, — ar ne geriau pasakyti 
atvirai: nenoriu ir neaukoju.

Aukotojai pakvitavimų ne

gauna, todėl jų pavardės ir au 
kos dydis skelbiamas spaudo 
je, kad jie galėtų pasitikrinti ir 
kad apsaugotų aukų rinkėjus 
nuo galimų kalbų ir įtarimų.

Be to, kiekvienas lietuvis-ė 
turi teisę žinoti, kaip mes sąži 
ningai aukojamės ir aukojame 
mūsų bendriems lietuviškiems 
ir Lietuvos reikalams. Čia kele 
tas pavyzdžių: bedarbis duoda 
beveik paskutinį dolerį, o dir
bantysis 50 centų, arba dirban 
tysis su mažu uždarbiu 5 dale 
rius, o uždirbantis dvigubai - tri 
gubai daugiau — 1-2 dol.; tu 
rintis vidutinį gyvenimą 1—2 
vienetus, o du — tris kartus ge 
resnį, su tokia pat šeimos su 
dėtim, ar net mažesne — %— 
1 vinetą. Tokių pavyzdžių 
kiekvienas sąžiningas lietuvis la 
bai daug žino. Mūsų gyvvbi 
niams lit. reikalams ir kovai 
dėl Lietuvos laisvės, neužtnka 
vien tik gražių žodžių, gerų no 
rų, pasiaukavimo, paaukotų 
valandų, jėgų bei sveikatos, 
bet reikia ir pinigų. Tam tikslui 
renkamos aukos, nes kitų paja 
mų šaltinių mes neturime.

Labai teisingai sutvarkyias 
šis reikalas žydų bendruomenė 
je. Jie neelgetauja. Jų bendruo 
menė nustato kiekvienam na
riui proporcingai pagal paja t* 
mas, kiek kiekvienas turi įmo
keti jų bendruomenės, Izraelio 
'reikalams ir kiekvienas sąži 
ningai įmoka. Būtų labai teisin 
ga, jeigu ir mes susitvarkytume 
jų pavyzdžiu. Kai kas paša 
kys: „Jie biznieriai, jie turtin 
gi, pinigai jų rankose”. Taip,
bet jie įmoka ne centus, oet 
tūkstantinėmis. O kiek mes su 
elgetaujam? Žydai vieningai 
dirbdami savo tautai, susilaukė 
valstybės prisikėlimo ir sukūrė 
gražią, modernišką Valstybę. 
Ar mes to nenoiime?
(Sekančiame numeryje: Apie 

lietuviškųjų šeimų kūrimą).

BIBLIOGRAFINĖS IR
LITERATŪRINĖS ŽINIOS

Liepos mėn. pradžioje Vals 
tybinė grožinės lit. leidykla Vii 
muje išleido S. Tomarienės 
„Trys lepūnai pagyrūnai“, 48 
psl., 25,000 egz. tiražu. Pagal 
„Tiesą“ šios pasakos skirtos 
iki mokyklinio amžiaus vai 
k;ams.

• Lietuvių Enciklopedijos lei 
dykia pardavė savo didelius 
namus Bostone.

Bruce Kidd, Kanados nuostabus jaunuolis bėgikas, d. bar 
studentauja Malvern Collegiate institute Toronte, nese 
mai pastatė naują rekordą prabėgdamas per 6 minutes 
pusantros mylios distanciją.

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.

Antanas Tuiys: Tūzų klubas, rinktiniu novelių knyga, vaiz
duojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimas’ ir , 
venimą Amerikoje, orignali, pagaunanti įdomumu, me
niškai stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 19? 
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
3333 So. Halsted St., Chicago 8, III., U. S. A.
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MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

ŽAIDYNĖS BOSTONE
Vienuoliktųjų Š. Amerikos 

lietuvių sportinių žaidynių ru 
dens rato pirmenybės bus Bos 
tone, Mass. š. metų rugsėjo 
mėn. 2-3-4 dd. J žaidynių p»o 
gramą yra įtrauktos šios spot 
to šakos: lengvoji atletika, pla 
ukymas, futbolas ir lauko tem 
sas. Sporto apygardos, savo rj 
bose pirmenybes, privalo pra 
vesti bent 40 dienų prieš žai 
dynes Bostone ir jų pasekmes 
pranešti FASKui.

AKLUMAS 
AR TENDENCIJA?

Į Š. Amerikos pabaltiečių 
lauko teniso pirmenybes pa 
kviesti tapo trys Toronto V y 
cio žaidėjai. Nenorime numa 
žinti jiems suteiktos garbės at 
stovauti lietuvius pabaltiečių 
žaidynėse, o tik priminti, kad 
po silpno pasirodymo, papras 
tai jieškome kaltininkų sporti 
nes vadovybės tarpe, Kaltinda 
mi ją parinkimu ne tų spoiti 
ninku, kurie galėtų lietuviams 
atnešti pergalę. Šiuo atveju, į 
mūsų rinktinę, reikėjo įtraukti 
Hamiltono Kovo atstovą G. 
Paltaroką, kuris yra Kanados 
pabaltiečių meisteris ir greičiau 
šia — geriausias Š. Amerikos 
lietuvių žaidėjas, iškovojęs Ha 
miltono meisterio vardą.

JAV LAIMĖJO
JAV vyrų lengvosios atleti 

kos rinktinė Maskvoj laimėjo 
rungtynes prieš Sov. Sąjungą 
124:111 pasekme, kai tuo tar 
pu moterys, iš anksto buvo pa 
smerktos“ pralaimėjimui, iško 
vojo dvi pirmas vietas. Rung 
tynėse atsiekta naujų pasauli 
nių rekordų: 4X100 m estafetė 
je amerikiečiai parodė 39,1 s. 
laiką, R. Boston nušoko į to 
lį 27 pėdas ir 2 mž„ rusas Bru 
mel į augštį 2,24 m ir Ščekano 
va į tolį — 21 p. 3% NE

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— KPI moterų krepšinio ko 

manda užtikrintai laimėjo SS 
pirmenybėse 9-tą vietą, tuo tar
pu Kauno Žalgirio vyrai kovo 
ja dėl 1—8 vietos ir Vilniaus 
Spartakas liko net keturiolik 
tas.

— Kauno Bangos jauniai 
futbolininkai, žaisdami apygar 
dmėse pirmenybėse dėl teisės 
atstovauk Lietuvą visos S&- 
gos jaunių pirmenybėse, jau 
nugalėjo Leningrado Spartaką 
6:0, to pačio miesto Zenitą 3 : 
2. Juos dabar laukia susitikimas 
prieš Liepojos ŽŪMG.

— Apygardinėse lauko teni 
so pirmenybėse Rygoje į baig

mę pateko A. Paltarokas ir D. 
Naujelytė.

— Palangoje vyksta šach 
matų turnyras. Po vienuolikos 
ratų pirmauja NĖjus su 7 t. 
prieš Koblencą ir Lapienj. Ko 
mandiškai pirmauja Estija — 
21 a., Lietuva — 20,5 t. Latvi 
ja 19,5, Gruzija 19 t.

— Vilniaus Spartakas pra 
laimėjo eilines SS-gos futbelo 
pirmenybių rungtynes meiste 
riui Torpedo pasekme 3:1(1: 
O-
NUOSTABŪS ATRADIMAI 

GRAIKIJOJE
Archeologų kasinėjimai prie 

senovės olimpinio stadiono 
Graikijoj parode, kad ant'kii 
niai sportiniai žaidimai — olim 
piados buvo labai gerai techniš 
kai paruoštos ir stovėjo dide 
liame augštyje. Atkasus pag’in 
dinę stadiono teiitoriją, rasta, 
kad ten būta aikš'ės treniruo 
tems ir net kažkas panašaus į 
olimpini kaimą, kurie visuomet 
įrengiami modernioms zaidy 
nems. Pagrindiniame stadione 
bėgimo takas buvo 192 m ii 
gio, kuriame tuo pačiu metu ga 
Įėjo bėgti 20 sportininkų, kiek 
vienam turint atskirą taką. Di 
džiausią staigmena — bloko 
startui suradimas. Tiesa, blo 
ko startai yra iš akmens, kuria 
me išmuštos duobės kojoms 
įstatyti, tačiau tas nė kiek n* 
mažina vertės, dar kartą įro 
dant, kad graikų sportinis gy 
venimas buvo toli pažengęs.

K. B.

ALBANIJA KRUVINAI 
ATSISKAITĖ SU RUSIJA
Nesantaikos tarp komunistų.
Albanijos telegramų agentu 

ra paskelbė, kad sostinėje 1 ra 
noje, įvykdytos mirties batts 
mes keturiems asmenims už *ą 
mokslą nuversti diktatoriaus En 
vero Hoxy valdžią. Tai yra ad 
nurotas T. Seiku, kompartijos 
vadovaujantis T. Dėmi, žymus 
partietis A. Resuli ir karininkas 
M. Mane. Ir dar šeši asmens nu 
teisti po 15—20 melų kalėjimo. 
Oficialiai jie buvo apkaltinti 
kaip dirbę Jugoslavijos, JAV ir 
Graikijos naudai, bet faistuuu 
už tai, kad visi pasmerktieji lei 
kalavo remtis Maskva, ne Peki 
nu, kaip Albanijos politiką pa 
suko Hoxy. Ši Albanijos teismo 
byla ir kruvinas teismo sprendi 
mas dar daugiau įaštrins nesan 
taikas, kilusias sovietuos bloke, 
kuriame konkuruoja Rusija su 
Kinija.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

34.
Įsibėgėjusi mašina nėrė dabar žemyn nuo nedidelio kai 

niuko. Priešais sunkiai korėsi j kalną sunkvežimis. „Kad jj 
velniai, jis gi važiuoja pačiu kelio viduriu”.

Adomėnas nespėjo net užbaigti tos minties, kai suprato, 
kad sunkvežimis jį užkabins. Jis paspaudė signalo mygtuką, 
jam pasirodė, kad sunkvežimis suka į dešinę. Bet tuo pat me 
tu Šis stabtelėjo ir ėmė skersuoti plento viduryje.

Adomėnas pradėjo stabdyti: „Pobieda“ vos juntamai 
krestelėjo ir ėmė suktis vilkeliu, dideliu greičiu slysdama nuo 
kalno.

„Galas“, — smilktelėjo Adomėnui. Daugiau jis nieke ne 
spėjo pagalvoti. Mašina sukosi, o jis ją stabdė; ir juo stipriau 
stabdė, juo greičiau ji sukosi.

Švietė saulė. Aplink buvo balta, akinančiai balta. Ūmai 
saulė švystelėjo pačiame mašinos viduje; ji nusileido iš dan 
gaus ir įžengė į automobilį. Automobilis suvaitojo, tur būt, iš 
nustebimo. Suvaitojo ir pastėro. Adomėnas negirdėjo, kaip 
mašina žnektelėjo į sunkvežimio bortą. Jis tegirdėjo tik maši 
nos vaitojimą ir nesuprato, kad tai Šaukė jis pats.

Sąmonę jis atgavo tik miesto gatvėse. „Aš jau Vilniuj“, 
— švystelėjo mintis. Sunkvežimio kraštai kliudė jam nv.tyti 
žmones, gatvių pavadinimus, namų numerius. Jis matė tik na 
mų stogus, viršutinius augštus. Namai buvo raudonų plytų, ir 
Adomėnas suprato, kad jis dabar Klaipėdoje. Ir tuoj pat jis 
pajuto baisų skausmą kojoje, galvoje, visame kūne. . .

Jis stengėsi prisiminti, kas su juo nutiko, bet negalėjo. Jis 
buvo Klaipėdoj, jieškojo buto; naktis Palangoje; po to vėl 
Klaipėda. Štai Gargždai, štai buksuoja mašina, štai miškas abi 
pus plento. O toliau? Toliau jis nebeatsimena.

Ak, koja, koja! Jis bandė ją pajudinti ir akimirkai vėl ne 
teko sąmonės. Kai atgavo sąmonę, jau nebandė judinti, lai 
būtų pagaliau beprasmiška, koja buvo ne jo, negyva svetūna 

koja, prilipdyta prie jo kūno; ir blogiausia — toji koja skau 
dėjo.

Prie jo prisilenkė platus veidas. Akys buvo apyilgės ir 
kiek įstrižos. Prie savo lūpų Adomėnas pajuto butelio kaklelį.

— Išgerk gurkšnį, — siūlė platus veidas. — Sušilsi.
Adomėnas paklusniai mauktelėjo. Paskui dar. Iš til’’ųju 

jis pasijuto geriau: koja tapo dar svetimesnė. Dabar Adome 
nas pastebėjo, kad šalia jo buvo kareivis. Kieno gi čia kariška 
miline jis užklotas? Kiekvienu atveju rie šito kareivio.

Adomėnas norėjo padėkoti už degtinę ir paklausti, kas gi 
su juo nutiko. Jis išsižiojo ir neišgirdo savo balso; kareivis jo 
taip pat neišgirdo. Tada Adomėnas pabandė surikti; dabar 
jis save išgirdo. Tačiau tai buvo ne žodžiai, net ne balsas, o 
gargaliavimas.

— Skauda? — paklausė kareivis. — Kaip čia neskaudės! 
Mes manėm, kad tave gabaliukais rankiosim. Bet tai praeis. 
Karo metu ne taip būna. Aš pats buvau triskart sužeistas. 
Man dar pavyko. Matai? O dabar aš sveikas kaip žiobrvs. — 
Jo šypsena buvo atvira, geraširdiška. — Sulopys ir tave, nebi 
jok. Dar mauktelsi?

Adomėnas pritariamai mirktelėjo. Kareivis vėl pakibo 
jam butelį.

— lik važiuoti tai tu jau nemoki. Ir savo mašiną sudau 
žei, ir jų sunkvežimį aplamdei. Ne mūsų, nebijok, mes vėliau 
atvažiavom. Mūsų ratai grandinėmis apvynioti, ne taip kaip 
jūsų, civiliokų. lai klius tau už tokį važiavimą' Bet svarb.au 
šia, kad gyvas. Manėm, kad čia, sunkvežimy, ir numirsi, bet 
nenumirei, stiprus. Vadinasi, gyvensi.

Adomėnas nuvargo nuo jo kalbos. Tačiau dabar jis su 
prato, kad įvyko avarija. Jam dabar nerūpėjo, kad tain žvė 
rikai degina koją. Jis norėjo tik migti, užmigti, o pabusti jau 
šalia Viktorijos.

Ūmai jis prisiminė, kad juk šiandien privalo būti V’lniu 
je. Nauji metai! Taip, taip, Nauji metai! O jis buvo tai visai 
pamiršęs. . .

Sunkvežimis sustojo prie ligoninės. Iš kabinos išlipo šo 
tens ir nuleido mašinos boitą. Adomėnas matė šoferį ir kari 
ninką; šoferis buvo be milinės.

— Kaip ten pas jus, Kamalovai? — paklausė karininkas.

— Gyvas, drauge leitenante! — Kareivis vikriai išjoto
— O kodėl gi ne?
— Kaipgi atip. Šitaip nedera. Reikia su neštuvais. Da 

bar jį ligoninė pasiims. Pabėgėk, Kamalovai, ką?
Kamalovas nubėgo į ligoninę. Pro nuleistą bortą Adome 

nas matė jau gatvę. Jis suskubo net pamatyti seržanto antpe 
čius ant bėgančio kareivio milinės. Prie mašinos ėmė burtis 
žmonės.

— Ir ko čia žiūrėt? Žmogus užsimušė. Lyg kas įdomaus?, 
— Šoferis gana grubiai parodė mostais, kad žiūrovei išsiskiisty 
tų, bet šie vis vien stovėjo. — Na, ateina jau su neštuvais. Tik 
prie vairo daugiau nesėsk, nemoki.

— Gal jis ir nekaltas? — suabejojo leitenantas. — Slidu 
mas gi toks.

— Vadinasi visada sunkvežimio šoferis kaltas? Tie su ra 
diju, su centriniais šildymais tai geri, o mūsiškis brolis tai lyg 
galvijas būtų? — Šoferis net atsiduso. — O jūs seržante Kama 
lovai, kai išeisite į pensiją, žmones galėsite gydyti. Palaukit, 
nenusineškit mano milinės. Sveik, žmogeli, velniop tas ligoni 
nes.

Dabar Adomėnas gulėjo jau ant neštuvų. Kai jį kėlė iš 
sunkvežimio, taip suskaudėjo koją, kad visą kūną išmušė Šal 
tas, lipnus prakaitas. Adomėnas vėl pasinėrė į nežinią, o atsi 
peikėjo ant ligoninės laiptelių. Jį nešė galva į priekį, jis matė 
gatvę ir būrelį žmonių, stebinčių šią ceremoniją.

Sunkvežimio jau nebuvo. •
— Negi daktaras Adomėnas? — sugriaudėjo prie jo au 

sies. Jis norėjo atsakyti, bet neštuvai lengvai suposi languose 
spindėjo saulė, ji artėjo prie Adomėno, jis užsimerkė ir si.sigū 
žė, lyg laukdamas smūgio, ii ėmė kristi j juodą, bekraštę pra 
rają.

XXI ’ ’
Žinia apie katastrofą užklupo Viktoriją centrinėje ,,Gas 

tionomo“ parduotuvėje.
Viskas buvo paruošta jos bute Naujųjų melų sutikimui,— 

Adomėno butą Viktorija laikė, aišku, jau savuoju. Ir mišrainė 
su krabais, žirneliais ir grietine; ir mišrainė su majonezu: ir 
allantiška silkė įvairiuose padažuose; ir kepta žąsis su obuo

svarb.au
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Pasternako mirtis
PRISCILLA JOHNSTON

3. 
RAŠYTOJAS MIRĖ

Jonas Norkus
DAILININKAS TAPYTOJAS PORTRETISTAS

,Po keturiasdešimties minu 
Čių kelionės traukinys sustojo 
Peredielkine. Šimtai poru ko 
jų leidosi žemyn mediniais sto 
ties laiptais. Traukinys paliko 
visiškai tuščias.

Ėjome pušyno keliu. Kiek 
vienas einantysis rodėsi žinąs 
kelią. Galbūt, pastebėjęs mano 
netikrumą, vyras, kurį mačiau 
traukinyje, priėjo prie manės. 
,,Ar jūs žinote į ten kelią?“— 
Nespėjau jam atsakyti, kai 
jisai dingo minioje.
Greitai priėjome dulkėtą ke 

lią, vedantį į pievą pakalnėje. 
Šalia savęs, kaip ir traukinyje, 
vėl pastebėjau tą patį juodo 
mis kelnėmis ir marškiniais 
šviesiaplaukį vaikiną. Šį kartą 
iš mano rankų jisai ištraukė pi 
gaus leidimo knygą — Paster 
nako proza anglų kalba su ra 
šytojo nuotrauka viršelyje. 
Vaikinas balansavo ją savo del 
ne, perbėgo keliais puslap'aia, 
pažvelgė Pasternako nuotrau 
kon, ir perdavė ją savo drau 
gams — jaunai porai su neuž 
mirštuolėmis rankose. Paskiau 
iš lėto, tarytum knyga būtų bu 
vusi auksinė, ją sugrąžino man, 
purtydamas galva, kai prašiau 
knygą pasilaikyti.

Už siauro upokšnio tilto, ke 
lias atsirėmė į atvirą lauką, o 
vėliau į skaičiumi 3 ir užrašu 
— ulica Pavlenko - Pasterna 
ko ,,dača“ pažymėtą tvorą. 
Dar neįsukus į „dačon" krei 
piantį taką, dviračiais pravažia 
vo pora suprakaitavusių, trum 
pomis kelnėmis berniukų. Vie 
nas iš jų pašnibždom kitam: 
,,Rašytojas mirė. . .”

Gedėtojų masė stoviniavo 
susirinkusi pievoje. Žolė buvo 
pridengta svygiomis pušų ša 
komis. Prie namo susodintos 
baltosios ir mėlynosios alyvos 
kvepėjo pačiame žydėjime. Mi 
ma, kurios daugumą, kaip ir 
mano bendrakeleiviai traukiny 
je, sudarė jaunimas arba se 
niai, tyliai laukė savo eilės 
įžengti į namą. Ne vienam iš 
jų buvimas Peredielkino ctre 
monijose tą popietę buvo drą 
sos, ne vien tik skausmo ir l«ū 
desio aktas. (Vienas iš mano 
draugų rusų man vėliau paša 
kojo, kaip stengiantis išvengti 
laidotuvių pavirtimo į jaunimo 
demonstracijas, Maskvoje ty 
lomis kursavo sąmoningai pa 
skleistos kalbos, jog gedėtojų 
tarpe busią ir slaptosios polici 
jos vyrų, ginkluotų foto apaia 
tais).

Pasiekus namo slenkstį, be 
reikėjo vieno žingsnio į kamba 
rį, kuriame pašarvotas Paster 
nakas. Pamačiusi jo kūną, — 
apstulbau. Pasternako veidas 

buvo praradęs savo stiprumą 
ir jėgą. Nesimatė jame to jau 
natviško rabustiškurho, apie 
kurį taip daug yta kalbėję gy 
vojo rašytojo ankstyvesnieji 
lankytojai. Karste jisai atrodė 
žemesnis negu mano vaizduo 
tėję: penkių pėdų ir aštuonių 
colių, neproporcingai plačiais 
pečiais.

Protarpiais man pasirodyda 
vo, kad Pasternakas gulėjo ne 
kambaryje, bet pievoje; kars 
jas papuoštas, apkaišytas ir 
opdengtas laukinėmis gėlėmis, 
vyšnių ir obelų žiedais, raudo 
nomis tulpėmis ir alyvų šako 
mis. Praeidami pro karsią, vie 
m vizitatoriai prie mirusiojo 
palikdavo atsineštąsias gėles,— 
kiti jas norėjo išlaikyti iki na 
ties laidotuvių momento. Gal 
vugalvyje stovėjo juodai apsi 
rengusių moterų grupė. Jų tar 
pe, kaip vėliau patyriau, bū 
ta ir pirmosios Pasternako 
žmonos Eugenijos, dvieių vy 
resniųjų sūnų motinos, kurią 
1930 m. Pasternakas paliko, 
kad vestų Zinaidą.

Kitoje ,,dačos“ pusėje stove 
jo augštos, tiesios, nesiūbuo 
jančios pušys. Pluoštas popie 
tinės saulės spindulių Krito ant 
paparčių ir mažų, baltų lauki 
nių gėlių. Sode, išskyrus kele 
tą sodininkystės įnagių, nebu 
vo jokių ženklų, leidusių spėti, 
kaip šioji šeima praleisdavo lai 
svalaikius. Toliau buvo mato 
ma viena kita tuščia Narzano 
mineralinio vandens bonka, 
nesuvalgytos chalvos įvyniok 
liai ir, pamiškėje, kelios apleis 
tos gubos.

Vieninteliai aiškūs garsai šio 
je rimtyje buvo piano muzika, 
sklidusi iš „dačos“. Pievoje su 
sibūrusių ir muzikos besiklau 
sančių žmonių taipe atpažinau 
tik aną juodais marškiniais, 
juodomis kelnėmis šviesiaplau 
kį vaikiną iš traukinio. Pusiau 
gulomis, veidą parėmęs ranka, 
jis pagarbiai ir su dėmesiu nu 
kreipė savo žvilgsnį į langą 
pro kurį veržėsi piano tonai. 
Sekdama jo žvilgsnio krypti 
mi, lange pamačiau masyviš 
ką, prakaituojančią Svietosla 
vo Richterio figūrą. (Prieš jį 
skambino Stanislovas Neįgaus, 
—Pasternako posūnis, gerai ži 
nomas koncertinis pianistas,— 
ir jaunasis Andriejus Volkons 
ky, — Paryžiuje gimęs kunigai 
kštis, vienintelis Maskvoje šian 
dieną viešai pripažįstamas dvy 
likatoninės muzikos kompozito 
rius).

Atsisveikinimai galėjo tęstis 
iki vidurnakčio. Prie Pasterna 
ko namų jau būriavosi šimtai 
vizitatorių, ir jų vis daugiau ir

SIBIRAN IŠTREMTŲJŲ LIETUVIŲ POEZIJA

TUNDRŲ PUŠAITĖ
(Poetas nežinomas)

Prisiglaudus prie audros veido, 
Ir tu tremtinė čia liūdna. 
Sakyk, sakyk, kas tau neleido 
Su saule pasilikti šviesia? 
Ar tu myli šią žemę šaltą, — 

w Melsvas padanges pamiršai? 
Kodėl viršūne savo balta 
Dairaisi po tundrą taip liūdnai? 
— Prisimenu padangę baltą, 
Su ilgesiu tenai žvelgiu. . . 
Bet aš myliu tą tundrą šaltą, 
Aplaistytą žmonių krauju.

(Sibiras)

PRIE KŪČIŲ STALO
(^Poetas nežinomas)

Tu neverk, motule, kad prie Kūčių stalo 
Viena kėdė šiemet jau stoves tuščia, 
Kad nelauš iš rankos tau baltos plotkelės 
Tas, kurs pernai laužė su tavim slapčia. 
Mano vieton šiemt padėk eglės šaką 
Lietuvos eglyno, kurs globė mus, 

O prie jo uždeki Kūčių stalo žvakę, 
Ir sūnaus artumas atgaivins namus. 
Kai prie Kūčių stalo maldos žodžiai liesis 
Ir vaikus minėsi sielvarte tyliai, 
Mane atsiminus, ašara riedės tau, 
Skausmo kalavijai smigs širdin giliai. 
Bet neverk, motule, mano sengalvėle. 
Laisvė ir tėvynė įkvėpė taip mus. 
Daug sūnų ir dukrų Kūčių paplotėlio 
Jau nelaužys niekad motinų namuos. 
Neliūdėk, motule, mes tėvų šalelei 
Laisvės ryto aušrą skelbiam ir iš čia 
Tik uždeki žvakę tu prie Kūčių stalo, 
Kad vieta manoji nebūtų tuščia. . .

(Sibiras)

(Iš Tėvynės kūrinių serijos ,,Rūda ir Rauda”).

daugiau atvykdavo traukiniu, 
automobiliais ir pėsčiomis. Ne 
vienas iš jų vis grįždavo į kam 
barį, pakartotinai atsisveikinti 
su poetu. Maždaug 4.30 vai. 
popiet Richterio skambinimas 
nutilo, kambarys, kuriame gu 
lėj® pašarvotasis, ištuštėjo. Mi 
nia slinko arčiau priekinio įėji 
mo ir laiptų. Verandoje pasiro 
dė našlė Zinaida. Lonia ir Fe 
dia — du iŠ trijų PasternaKo 
sūnų — buvo matomi tarp ki 
tų jaunų vyrų, keliančių kaistą 
ant pečių ir bandančių jį prala 
viruoti pro žemas ,,dačos" du 
ris. Nustebau karstanešių prie 
kyje pamačiusi jauną blondiną 
rusą, kuris dėl atviro bendravi 

Dėmesio C a n a d o s Lietuviams.

LAIKAS PRISIARTINO
■ Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių kny>ri, 
: 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 
L adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.

mo su užsieniečiais jį pažinusių 
užsienio spaudos korpuso na 
rių buvo įtariamas ryšių su sla 
ptąja policija turinčiu žmogų 
mi. Matyti jį karstanešių tarpe, 
visai arti paties Pasternako su 
nų, buvo nuostabu; tai buvo 
staigmena, dabartinei Rusijai 
ne retai būdingos rūšies.

Bus daugiau.

9 Komp. VI. Jakubėno „Kiai 
pėdiškių dainos (keturios 
liaudies dainos mišriam cho 
rui) išleidžiamos kaip ,Muzi 
kos žinių” priedas.
O Atsiminimus apie 1 ir 2 Pa 
saulinius karus parašė kan. A. 
Steponaitis.

Jonas Norkus, taip yra pasi 
rašyti visi jo kūriniai parodoje, 
kuri dabar vyksta Montrealyje, 
2098 Bishop St., „Librerie 
Constance" knygyno patalpo 
se. Parodoje išstatyta portre 
tų, reginių (peizažų), natiur 
mortų. Paroda yra laisvai lan 
koma visų, kas tiktai užeina į 
tą knygyną.

Pavardė Jonas Norkus aiš 
kiai rodo, kad tai yra lietuvis. 
Bet jis, kurio tėvai yra kilę nuo 
Rokiškio, yra gimęs Petrapily 
je ir ten augęs. Tai buvo Rusi 
jos komrevoliucijos metai. Ne 
ramūs, audringi, permainingi. 
Įsimetę į chaosą ir gyvenime 
ir mene. Metai diktuojami at 
sirandančių „genijų“, „pašau 
lio tvarkytojų", „otsiebiatinin 
kų“. Revoliucijos piadžioje, 
laisvių idealistai, ištrūkę iš po 
carinės rutinos, šoko realizuoti 
savo svajones, kurių carinėse 
sąlygose negalėjo realizuoti. Ir 
menas suklestėjo, pasijutęs lais 
vėje. Deja, tai neilgai truko. 
Prasidėjo partijos diktatūra ir 
drauge meno ėmimas į „jože 
vyje rukavicy“, į komieples.

Chaose paskendo visokis gy 
venimas. J. Norkui teko atsi 
durti Sibire. Jis dabar nenori 
nei prisiminti tuos laikus.

Turėdamas palinkimą į me 
ną. Jonas Norkus pradėjo stu 
dijuoti dailę pas prof. V. V. Ni 
konov'ą. Bet badas ir kitos 
priežastys privertė keltis iš Pet 
rapilio. Atsiduria Sibiro širdy 
j e — Krasnojarske. Ten jau 
nas menininkas tęsė studijas. O 
paskui — Maskvoje, kur tuo 
jau po revoliucijos prasidėjo 
didelė laisvė, ligi kompartija 
nepažabojo visų menininkų sa 
vo „socialistiniu realizmu“, ku 
ris faktinai yra niekas kita, 
kaip prievartavimas meniniki. 
kų, kad jie garbintų ;,vadus", 
„socializmo statytojus", „šio 
vingąją partiją” ir efektyviai 
pasitarnautų „vadų kultui”, 
piešdami jų portretus, daryda 
mi skulptūras.

Tie „perorientavimo“ laikai, 
kurie buvo pavadinti „smegenų 
plovimo“ laikais, Pasternako 
aprašytais Nobelio premija at 
žymėtame romane „Doktor Ž: 
vago“, menininkų darbą pada 
rė arba neįmanomu, arba ri 
zikingu. Kas surizikavo, buvo 
arba nužudytas, kaip pav., 
Vachtangovas, Demjan Bied 
nyj ir daugelis kitų, arba pa 
tys turėjo nusižudyti, kaip pav. 
Majakovskis, Jeseninas.

Jonas Norkus, pamatęs vi 
suotinę dezorientaciją, metėsi 
į sportą, pametęs meną ateič’ai. 
Sportininkas jis buvo gera’, 
dėl ir galėjo kurį laiką verstis 
juo. Tiktai meno ncužmetė vi 
sai. Vis studijavo. Maskvoje gi

Jonas Norkus
pagal autoportretą, 

tokia galimybė buvo, ypač ge 
ram sportininkui, kurių jau bu 
vo atėjusi gadynė, besitęsianti 
ir dabar.

Kovojant už egzistenciją, už 
meno pažangą, atėjo nelaukta 
sis Antrasis Pasaulinis karas. 
Profesorius, dailininkus, rašyto 
jus Stalinas paėmė į „opelčeni 
je”, — apkasų kasti pirmiausia. 
O kai karo pradžioje rusams 
teko visą laiką trauktis, tai dai 
lininkas, kasęs apkasus, pate 
ko į vokiečių apsupimo „kati 
lą“ ir pateko į vokiečių nelais 
vę.

Nukelta 1 5-tą psl.

MIELI VASAROTOJAI — 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

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

Šiam sezonui pertvarkėme 
savo restoraną bei kitus iren 
gimus. Valgomasis yra perKel 
tas į 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 
Ijfjro! vasarvietėmis,, yra že
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.

liais; ir pyragas, iškeptas vienai Viktorijai težinomu oūdu, — 
Adomėnas ypatingai jį mėgo. Tačiau tik dabar Viktorija ap 
sižiūrėjo, kad namuose nėra nė saujeles kavos ir, kas svarbiau 
šia, dar nebuvo šampano.

Šampanas buvo paliktas jau Adomėno žiniai. Tačiau 
Adomėno dar nebuvo. Viktorija nė trupučio neabejojo, kad 
jisai atvyks. Tegu vėliau, negu buvo ketinęs, tegu prieš patį 
vidunaktį, bet atvyks. O šampano jieškoti tada bus jau vėlu.

Ir Viktorija, palikusi Geduką Nijolės priežiūrai, išskub ėjo 
į miestą.

Žmonių spūstis krautuvėje buvo neišpasakyta. Atrodė, 
kad nėra, nebuvo ir nebus nei darbo, nei pareigų, o tik viena 
didelė ir linksma šventė, be pradžios ir be pabaigos. La'kro 
dis buvo visai nereikalingas toje parduotuvėje, nes laika0 čio 
nai buvo sustojęs; ir tik gatvėje, už parduotuvės sienų, vėl ga 
bojo erdvės ir laiko dėsniai.

Ir štai čia Pstšemeneckienė pastvėrė Viktoriją už alkūnės 
ir šūktelėjo:

Viktorija nustebo:
— Tai jūs čia?!
O kodėl gi ne?
— Vadinasi, jūs nieko nežinot?! Adomėnas miršta.
Tie žodžiai buvo tiek netikėti, kad Viktorijai net pa°iro 

dė, jog Pstšemeneckienė kvailai juokauja. Tačiau ji tuoj susi 
griebė, kad tokių pokštų nebūna; ir vis dėlto šitoje krautuvėje, 
tarp vyno butelių ir tortų, tie baisūs žodžiai skambėjo nerea 
liai ir neįtikimai.

Barvainienė neapalpo, nelabai net ir pablyško, tačiau jai 
taip pasidarė gaila Adomėno, kad tą skausmą ėmė justi net 
fiziškai; jai ėmė spausti giliai po krūtine. Ji atsirėmė i stalių 
ką, ant kurio po stiklu gulėjo išrikiuoti indeliai su uogiene ir 
žiūrėjo į Pstšemeneckienę, laukdama, ką toji papasakos toiiau.

— Tiek ir težinau, — lyg teisindamasi pasakė Pstš< me 
neckienė. — Paskambino į mūsų ligoninę, iš Klaipėdos Kaž 
kur netoli Raseinių sudužo mašina. Nieko nuostabaus, slidu 
mas koks! Aš, bėgdama į laboratoriją, vos kojos nenu.silau 
žiau. Vėl mane buvo ekstra iškvietę, ten juk visą laiką kao 
nors skubaus. Na ir sužinojau.

,,Du-du-du-du-dudu, — skambėjo Viktorijos ausyse Pst 

šemeneckienės žodžiai. — Du-du-du. . . Sužinojau — nojau- 
-nojau, nojau-naujau. .

Viktorija net ir nepajuto, kaip atsidūrė namuose. I aksi 
pagauti buvo neįmanoma; autobusai važiavo sausakimši; Vik 
torija bėgo bėgte.

Ant stalo stovėjo mišrainės: ir toji su krabais, ir toii su 
majonezu. Malonūs kvapai draikėsi kambariuose.

— O Gedukas suvalgė kiaušinį su majonezu, — pranešė 
Nijolė.

„Gerai, bet kodėl gi aš atėjau namo?”
— Nijole, tu dar padabosi Geduką, — tarė ji. — Aš dar 

išeinu.
— Kas atsitiko, mamyte?
— Dėdė Adomas susižeidė. Aš tuoj sugrįšiu.
— Dėdė Adomas važiavo automobiliu, — autoritetingai 

pareiškė Gedukas. — Jis greit atvažiuos čia valgyli žąsies.
Ligoninėje Barvainienei pasakė, kad Adomėnas sužeistas 

sunkiai, bet ne mirtinai. Galva, koja, dar, berods, šonkt.ul»ai 
Daugiau nieko. O aplamai — tai pavyko žmogui: magina į 
šipulius, o jisai — gyvas.

Domicėlė gyveno netoliese. Gyveno ji čia nuo neatmena 
mų laikų ir toje ligoninėje dirbo nuo pat savo jaunystės.

Viktorija užtiko ją namuose.
— Domicėle, — tarė Viktorija, — kur tu sutinki Naujus 

metus?
— Sutinku Naujus metus? — Domicėlė nuoširdžiai nu 

stebo. — O metai, daktare, ir be mano sutikimo ateis. Tai ką, 
vaikus pasaugoti?

— Taip. Ir pernakvoti pas mane. Badu, Domicėle, ne 
numirsi, kas ten paruošta, — viską ir suvalgykit. Žiūrėk tik, 
kad vaikai nesusirgtų. Lai neapsivalgo. Aš išvažiuoju.

— Pas jį, pas tą Adomėną?
— Pas tą Adomėną.
— Girdėjau kad kažkas ten su juo negera. Su tais šofe 

liais visada taip būva. Arba jie mašiną, arba mašina juos. Bet 
po Naujų melų aš tuoj į darbą.

— Geduką nuvesi į darželį. Paskui atsiimsi. Štai pinigai 
ūkio išlaidoms, o mes tarpusavy dar pasiskaičiuosim. Nonų 
skriausiu, Domicėle. Bematant ir grįšiu. Tik aplankysiu — ir 

atgal.
Domicėlė nei pritarė, nei prieštaravo; mįslingai pakraipė 

galvą, ir tiek.
Tos pačios dienos vakarą Viktorija traukiniu išvyko į 

Klaipėdą. Ji užsisakė patalynę ir tuojau pat atsigulė. Kupė bu 
vo tuščia. Viktorija taip ir nesužinojo, kada laikrodžio rodyk 
lė persjsvėrėė į naujuosius metus.

Ligoninėje Barvainienė atsidūrė rytą. Ji atėjo tiesiai iš 
stoties, nešina elegantišku krepšeliu, atstojančiu moteriai laga 
minėlį.

O į palatą jos neįleido.
— Negalima, — rūsčiai pasakė budinti sesuo. — Griežtai 

uždrausta. Jam reikalinga visiška ramybė.
— Bet aš esu. . . Betgi aš pati esu gydytoja.
— Man taip įsakyta. — Sesers balsas kiek sušvelnėjo. — 

Gerai, daktare, as paklausiu budinčio gydytojo. Manau, l.ad 
jums leis. Tik palaukit — jau vistiek palauksit, dviem lankyti 
jokiu būdu negalima. O pas daktarą Adomėną sėdi jo žmona.

Viktorijai pasirodė, kad ji ne taip nugirdo. Arba sesuo su 
klydo. Viktorija pakartojo:

— Žmona?
Sesuo, labai nustebusi, žvilgtelėjo į ją ir patvirtino:
— Taip, žmona.
Barvainienė sėdėjo laukiamąjame ir vartė nuzulintas sani 

tarinio Švietimo brošiūras. Paskutinioji, kuri pateko į jos tan 
kas, buvo Barvainio knygelė apie muses. Tada Viktoiija alidė 
jo brošiūrą ir ėmė žaisti krepšelio rankenėle.

Ligoninėje buvo tylu, net per daug tylu. Ir Barvainienė 
Ūmai prisiminė, kad šiandien kaip tik Nauji metai. f

Ji taip sėdėjo, neskaičiuodama laiko, kai jos dėmesį pa 
traukė ginčas koridoriuje.

Vyriškas balsas tvirtino:
— Jūs gaišinai man laiką. Aš turiu skubėti pas ligonį.
— Bet, daktare. .. — prieštaravo moteriškas balsas.
— Žinau, kad daktaras, ir nesukit man galvos. Pabuvot 

ir užtenka. Nuo to gal ir ligoniui blogiau pasidarė. Jei norit, 
galit palaukti.

Viktorija girdėjo, kaip budintis gydytojas nutapsėjo per 
koridorių. (Daugiau bus).
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New Yorke išeinantis rusų * P. Būtėnas išėjo į pensiją ir Kaufman's Woollens &Textilesl
MIELI TAUTIEČIAI LIETUVIAI!

LaSalle, P.Q., tel. DO 6-7639, 
arba J. Adomonis, 1674 Couv 
rette St., Ville St., Laurent, 
Montreal, P.Q., tl. RI 4-6940.

8 L. D. Butų Informacijos 
komisija

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 
rios 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.

Artėja rugsėjo mėn. 2 d. 
(Labor day) — artėja ir 8-ji 
Kanados Lietuvių Diena Mont 
realyje.

Lietuvių Dienai ruošti komi 
tetas su didžiausiu atyduinu 
svarsto L. D. programą ir viso 
kius su tuom susijusius reika 
lūs.

Tikėdami, kad ta proga M o 
ntrealyje atsilankys daug tau 
tiečių, ne tik iš Kanados, bet ir 
J. A. V., L. D. ruošti konme 
tas labai susirūpinęs visus at 
vykstančius aprūpinti nakvynė 
mis. Tam tikslui yra sudaryta.-, 
butų ir informacijos skyrius.

L. D. ruošti komitetas krei 
piasi į visus lietuvius, kurie nu 
mato šiaja proga atsilankyti 
Montrealyje ir neturi pažįsta 
mų, kur galėtų apsistoti, para 
yti laišką arba paskambinti bu 

tų ir informacijos pareigu 
nams. Laiškuos prašome nuio 
dyti: kiek asmenų, kada ai 
vyks (ar bent išvyks) į Mont 
realį, kokiom priemonėm (tiav 
kiniu, autobusu, lėktuvu ar sa 
va mašina) ir kiek dienų numa 
to svečiuotis.

Laiškus prašoma adresuoti: 
J. Adomaitis, 591 Gerald St.,

Fortune vietovėje, artė

numatyta plati, Įvairi ir 
gegužinės programa.

Be loterijos, kurioje kiek vie 
nas turės išbandyti savo laimę, 
bus lietuviškų meliodijų muzi 
ka. Bus gaivinančių gėrimų bu 
fetas.

JONAS NORKUS...
Atkelta iš 4-to pusi.

Vokiečiai lietuvius kitaip ver 
tino, negu rusus. Bet kol Jonas 
Norkus įrodė, kad jis lietuvis, 
rusai jau ėjo pirmyn, ir vokie 
čiai karo nelaisvius vis stūmė į 
vakarus. Pagaliau J. Norkus at 
sidūrė Europos vakaruose. Čia 
išsirūpino iš Lietuvos konsulą 
to pasą ir, vargais negalais, at 
vyko į Kanadą.

Montrealyje Jonas Norkus 
gyvena, kaip labai nedaugelis 
menininkų, iš savo profesijos. 
Jis yra nutapęs kelioms bažny 
čioms šventųjų paveikslus. Jis 
vienas iš pirmųjų Montrealio 
Kardinolui Paul Emii Leger 
yra nutapęs /Popiežiaus Jc.no 
XXIII portretą ir pačiam kar 
dinolui piešia jau antrą jo pert 
retą. Tas darbas skubiai neina, 
nes Kardinolas maža laiko tun 
pozavimui. Jis gauna užsaky 
mų ir kitokiems tapyoos dar 
bams.

IŠ tikrųjų dalininkas J. Nor 
kus esmėje yra portretistas. 
Nors jis piešia ir vaizdus ir kit 
ką, bet portretas yra jo specia 
lybė. Tikrai gi, ir dabartinėje 
jo parodoje dominuoja portre 
tas. Portretui dailininkas turi 
sugebėjimo išjieškojimams ir 
vaizduijamojo asmens būdui 
pavaizduoti gerų sugebėjimų. 
Jo darbo portretas asmenį aiz 
duoja ne tiktai savo fizinėmis, 
bet ir dvasinėmis savybėmis 
kuriose atsispindi asmens siela, 
mintis, būdas.

Jonas Norkus — realistas, 
esmėje, bet jis gyvai seka viso 
kią meno pažangą, studijuoja 
naujoves, modernumą Jr tai de 
rina savo principams, savo pa 
žiūroms ir savo meninei pašau 
lėžiūrai.

J. Norkaus darbų paroda 
baigsis šio mėnesio gale,—kas 
nebuvome, dar užeikime ir su 
sipažinkime su mažai dar mu 
ms pažįstamu dailininku. jk.

Visus Montrealio lietuvius 
kviečiame rugpjūčio 6 dieną ap 
silankyli 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.
NAUJA LIETUVIŠKA

JMONĖ
Violeta Juras, Decarie buiva 

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

MALONŪS 
MONTREALIEČIAI!

Lietuvių Dienai ruošti komi 
tetas prašo visus Montrealio lie 
tuvius, kas galės 8-sios Lif tu 
vių Dienos metu Montrealin at 
vykusius tautiečius primti nak 
vynėn, pranešti po 6 vai. vaka 
ro r.uo 1 d. rugpjūčio mėn.:

Adomaitis, tel. DO 6-7639, 
Adomonis, telef. RI 4-6940.
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

Prašome pranešti apie paš 
vėlavimus, net kurioje Ka

J.
J.

to
nados vietoje. Laikraštis reou 
lianai išsiunčiamas pirma-ienj. 
Jis visą Kanadą turi pasiekt, tą 
pačią savaitę. Kur jis vėluoja 
si, prašoma rašyti NL-vai: 
7722 George St., LaSalle,

TAUTIETI,
Remk „Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

Remdamas „Nepriklausomos 
Lietuvos“ Mašinų Fondo vajų 
kartu paremsi Lietuvos laisvini 

mo ir lietuvybės išlaikymą 
darbą.

A. NOKKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 
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8 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
a 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Z >tiqurj $ 
J? Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. k
X v

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 
Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

kalba dienraštis „Novoje rus 
skoje slovo“ įdėjo Viač. Zava 
lišino straipsnį, kuriame rašo 
ma: Viešoje bibliotekoje (ka 
mpas 42 ir 5 Avė) atidaryta 
paroda, skirta lictuivų dailinin 
ko M. K. Čiurlionio (1875 — 
19ųl) atminčiai.

Prieš 50 metų miręs dailinin 
kas Mykolas Konstantinas Čiu 
rlionis — pasižymįs kompozi 
torius ir iškilus dailininkas, dai 
jei atidengė naujas padairas. 
Štai ką apie jį rašė Romen Rol 
iand: „Sunku išreikšti, kaip aš 
esu sujaudintas šia nuostabia 
kūrjba, kuri praturlinp ne Lik 
lai kūrybą, bet ir praplėtė mū 
su akiiatį polifonijos ir muzi 
kos ritmikos srity. Kaip vaisin 
ga būtų tokios turiningos- kury 
bos išvystymas didelio masto 
tapyboje ir monumentalių fres 
kų! Tai naujas dvasinis konti 
nentas, kurio Kristupu Kolum 
bu tapo Čiurlionis“.

M. K. Čiurlionis, žinomas 
kaip muzikinės tapybos kūrė 
jas, siekė, kad linijų ir spalvų 
deriniai skambėtų kaip muzi 
ka, kad spalvinės sonatos suda 
rytų įspūdį, kaip muzikiniai kū 
riniai.

Toliau autorius apžvelgia 
Čiurlionio kūrybą, kurią pripa 
žino visi to meto garsūs autoii 
tetai. Toliau, kad Kaune buvo 
jo vardo muzėjus, kurį sovie 
tinis okupantas uždarė ir tiktai 
paskutiniu laku tas muzėjuL 
atidarytas.

Autorius pastebi, kad paro 
dą organizavo vienas tarpe ki 
tų estas, Alexis Rennit, auto 
rius suglaustos, bet rimtos bro 
šiūros, apie Čiurlionio kūrybą. , 
Straipsnio autorius pataria su 
ruošti ir Čiurlionio kūrinių koa 
certą.

SATYROS PIEŠINIŲ 
PARODA

dabar vyksta Vilniuje, parodų 
salione. Sovietinė spauda daly 
vių tarpe mini Žuko pavardę, 
kaip ypatingai iškilią, tačiau - 
Žukas buvo vienas negabiausiu 
Lietuvos dailininkų. Už Žuką 
neabejotinai gabesnis Martinai 
tis, jei minėti „buržuazinių” lai 
kų dailininkus, bet ir jaunų Uai 
lininkų yra neabejotinai n ne 
palyginamai gabesnių. Kode1 
sovietinė spauda kelia į augšty 
bes negabumą, o gabumus stu 
mia į paskutinę vietą?

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

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

Si.

dabar rašys studijinį darbą, 
kur} jam pavedė Vliko Vaka 
rų sienų komisija.

t ESTŲ RAŠYTOJAS 
AUGUST GAILIT

mirė Švedijoje. Yra buvęs teat 
ro Vanemuine direktorius, ii 
gesnį laiką gyveno Berlyne, 
Paryžiuje, Romoje. Daugelis jo 
romanų ir novelių yra išversta 
į prancūzų, vokiečių, rusų, len 
kų, latvių ir kt. kalbas. Į lietu 
vių kalbą išverstas „Tomas Ni 
pernadis” susilaukė dviejų lai 
dų.

KOMP. JUOZAS STROLIA 
iašo studiją apie bažnytiniu 
giesmių kilmę ir taipgi atsimi 
nimus is Lietuvos muzikinio gy 
venimo. Kompozitorius dabar 
gyvena 2414 W. 25 Sl„ Chica 
go 8, UI.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
jau išspausdino Alės 
maną „Broliai“.

Jau surinkta ir 
spausdinti prof. Ig. 
knygos 
dalis, 
bus priimta visų skaitytojų, ku 
ne laukia kuo daugiau leidinių 
apie Lietuvą. Prof. Ig. Kon 
Čiųs, fizikas, daug laiko yra pa 
skyręs savo kraštui tirti. Šioje 
knygoje jis aprašo, kaip žemai 
ris gyvena, jo gyvenamąją ap 
linką ir jį patį, žemaičių santy 
kius. Knyga parašyta lengvai 
paprastai, visiems prieinamai, 
o pats tokios knygos parašy 
mas yra tiesiog neįkainojamas 
turtas mūsų kultūrai.

Knygoje žemaičio gyvenimas 
apžvelgiamas ypač plačiai. Da 
bar išeina jos I dalis, o po to 
tuoj bus išleista II dalis (abi da 
lys sudarys apie 600 puslapių).

Kadangi prof. Ig. Končiui 
sueina liepos mėn. pabaigoje 
75 metai, tai iki to laiko norima 
atspausdinti abi Šios knygos da 
lis.

Netrukus taip pat išeina Da 
nutės Paškevičiūtės eilėraščių 
rinkinys.

Jį gaus tik tie Nidos Knygų 
Klubo skaitytojai, kurie papra 
šys.

Po to Nidos spaustuvė kurį 
laiką bus užimta kitu dideliu 
darbu: rinks ir spausdins kuri. 
P. Dauknio išverstąjį „Kris 
taus gyvenimą“. Baigus spaus 
■dinti „Kristaus Gyvenimą“, vėl 
Teikia laukti kelių Nidos Kny 
gų Klubo leidinių. Tarp jų štai 
laukia išvysti pasaulį Irenos Jo 
•erg novelių rinkinys iš pabėgę 
lių gyvenimo svetimuose kiaš 
tuose, Pulgio Andriušio felje 
tonų rinkinys, Petronėlės Oren

Rūtos ro

baigiama 
Končiaus 

„Žemaičio Šnekos” I 
Ši knyga su džiaugsmu

Dr. Roman Pniewski į
■ Daugiamete praktika didtelėse ligoninėse 

VidaiiR licriv akiirpr. žn ii* veniniu Ii tfu

f

_ >ir klinikose
Vidaus ligų, akušenjos ii* venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI S-7623

Valandos: Nuo 3, iki 9 vai. po pietų.

Mf.7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RU’TKAUSKAS
117—6th Avenue, L.ACHINE.

M. MACIUKAS
^YRIŠKŲ I II

M O T I RIŠKŲ R C B Ų

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS
MEDŽIAGOS

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

f
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Wholesale and Retail
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319:

ATIDARĖ AGENTŪRĄ !

SIUNTINIAMS LIETUVON J
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems

garantuotai skubiausiai ir Ji
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainu) 
Importuojame ii Anglijos

didžiausį pasirinkimą geriausių anghškų vilnonių medžiagų 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. ;l;
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatinių iii 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant su taupysi i e. :į; 
Priimame užsakymus

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
CH. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas. -i!

taitės 
dos romanas apie didįjį mūsų 
dailininką ir muziką M. K. Čiur 
lionį, prof. M. Biržiškos Vii 
niaus atsiminimų antroji dalis, 
kuri jau baigta rašyti, ir dar kiti 
įvairių autorių darbai.

Be to, šiemet taip pat numa 
tyta išleisti sieninį kasdien nu 
plėšiamą kalendorių su pasi 
skaitymais 1962 metams. Ture 
tų išeiti ir „Rinktinė”.

Kadangi dalis Nidos Knygų 
Klubo skaitytojų - narių, deja, 
pradeda „pavargti“ (vieniems 
gaila kelių šilnigų už knygą, ki 
ti sakosi nebeturį laiko skaityti 
ar net atsilyginti už knygas, 
treti vėl suranda kitokių prie 
žasčių išsijungti iš knygos ėmė 
jų šeimos), būtų nepaprasta’ 
skaudu, jei tam klubui ilgainiui 
tektų mirti. Kad šitaip neatsi 
tiktų, gyvoji lietuviška visuome 
nė galėtų gražiai ateiti jam į ta! 
ką. Būdų patalkininkauti ir pa 
remti yra visokiausių.

POLITINĖ - AGITACINĖ 
LITERATŪRA

(E) Valst. Politinės ir moks 
linės literatūros leidykla birže 
lio mėn. išleido brošiūras:

Alg. Krygeris: „Žodį lydi 
darbas” (liečiami agitacinio 
darbo klausimai).

N. Chochlov: „Kongo tragc 
dija”. Šioje brošiūroje „Izvcs 
tijų” korespondentas komunis 
tinėje švesoje nagrinėja Kongo

romanas, Jurgio Gliau

tos 
m.

klausimus, puola vakarus.
D. Volskis: „Patris Lumum 

ba — Afrikos didvyris".

ELTOS BIULETENIAI 
ISPANŲ, ITALŲ 

KALBOMIS
Ispanų kalba išėjo 2-sis Ei 
n-ris. Turiny: Minima 1941 
birželio sukilimas, Paverg

tųjų Europos Tautų pareiški 
mai, įdėta gausi medžiaga apie 
bažnyčios persekiojimą Lietu 
voje, plati spaudos apžvalga, 
paminėti laisvinimo veiksnių 
suvažiavimo Vašingtone balan 
džio m. darbai. Biuletenio ispa 
nų kalba adresas: Remedios de 
Esacalada FCNGR, Republica 
Argentina.

Italų kalba Eltos biuletenis 
savo 6 nr. (birželio mėn.) įsi 
dėjo Sierovo deportacijų įsaky 
mo fotokopiją, Vliko atsišauki 
mą birželio mėn. sukakties pi o 
ga, deportacijų įsakymo teks 
tą, straipsnį apie Vliko išleistą 
„Rūda ir Rauda“ poezijos riu 
kinį su pavyzdžiais, rašyt. N. 
Mazalaitės novelių vertimus, 
kroniką. Biuletenio adresas. 
Via Casalmonferrato 20, Ro 
ma, Itafia. E.

• Strolia Vytautas, komp. Juo 
zo Strolios sūnus, gyv. New 
Yorke, Ghicagoje rinko me 
džiagą Muzikologijos archyve 
bei pasirinko radęs senų ir nau 
jų lietuviškų plokštelių bei kitų 
muzikinių įdomybių krautuvė 
se ir pas pavienius muzikus.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Baltics Investment Corp 
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

iit

BELLAZZI» LAMY, INC
DO 6-6941 767£ George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
:.r kiti įvairūs medžio dirbinta5.

SAV. K. K 1 A U Š A S ir J. S I A U Č I U L 1 S 
vi a to* srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, AogFjoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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Filmų menas
LENKIŠKASIS ŽALGIRIS

Lenkai vėl suklastojo istoriją, šįkart filme , —«
RAŠO ALGIRDAS GUSTAITIS

tas filmas jiems kaštavo 35 mi 
bonus zlotų.

Filmas tik dvi dienas (1961 
birželio 21 ir 22 dd.) buvo ro 
dytas Los Angelėje, vokiečių 
kino teatre. Viename seanse 
buvau, filmą ištisai mačiau. Įs
pūdis toks:

Daug melo! Šlykštus istori 
jos klastojimas lietuvių nenau 
dai. Neįsivaizduojamai klasun 
gai nutylima Lietuvos milžiniš 
ka įtaka Lenkijai, valdytai k 
ito lietuvio, Jogailos, paėmusio 
Lenkijos karūną, pradėjusio Ge 
diminaičių dinastiją. Visiškai 
nutylimas Vytauto Didžiojo pa 
grindinysis, visų svarbiausias va 
dovavimo vaidmuo, kurio pa 
sėkmėje vokiškasis imperializ 
mas išlaikytas ant menčių 500 
metų. Komunistišku melagišku 
mu didžiai kultūringi lietuviai 
kariai, visados puikiai ginkluo 
ti, gerų geriausiai išmankštinti, 
turėję dar niekeno nesugebėtą 
pasiekti savo karinę strategiją, 
turėję dabar pavadintinus mul 
ti-vitaminus savo karių jėgoms 
stiprinti, šiame šlykščiai melą 
gingame lenkiškam filme vie 
tomis net aprėdyti kaip bež 
džionės. Vietomis parodo Lie 
tuvos kavaleriją, Lietuvos Vy 
tį vėliavoje, Gedimino stulpus 
lietuvi,škuose pulkuose. Melą 
gingai slepia Lenkijos kara 
liaus Jogailos nešiotus Gedimi 
no stulpus jo karališkam rūbe. 
Ir tt.

Bent keliolika kartų minima 
Lietuva, lietuviai, pagrindime 
ji veikėjai lietuviai. Kas iš to? 
Ar jais galėjo paimti Amerikos 
indėnus, Arabijos arabus, gel

Lietuviams minint Žalgirio 
kautynių 550 metų pergalę pa 
skaitomis, straipsniais, studiji 
niais leidiniais, — lenkai taip 
pat garsinasi su Žalgiriu. Šiuo 
laiku plačiausiai nuskambėjęs 
yra jų pagamintas spalvotas Ci 
^emascope trijųi valandų fil 
xnas. Apie jį jau nekartą buvo 
rašyta mūsų spaudoje jam te 
besant gamyboje. Iš visokiau 
siais būdais trimitavimų, skar 
denimųsų I nuotraukų, aprašy 
mų spėta ir teigta, kad lenkis 
kasis ,,Žalgiris“ bus dar vienas 
lenkiškasis klastojimas istori 
jos.

Filmas pagamintas dabarti 
nės Lenkijos vyriausybės Var 
Šuvoje. Naudoti Lenkijos ka 
riuomenę, artistus, kurių susi 
darė per 5,000; kitokių techniš 
kų, redakcijos asmenų dar 
1,000 žmonių. Skaičiai neišpūs 
ti, nes panašiais ir net kur kas 
gausesniais naudojasi Hollywo 
odas, rengdamas masines kau 
tynęs vaizduojančius filmus. 
Redaktorių, režisierių, viso 
kiaušių specialistų laikai ribos 
nėra. Jų visados būna daug.

„Žalgirį“ paruošė Film Pols 
ki (angliškai Polish Film In 
dustry Production) Varšuvo 
je, Lenkijoj, 1960 metais. Fil 
mo direktorius Alexander 
Ford. Tikrasis autorius — lietu 
viškos kilmės lenkų lileratūros 
klasikas Henrikas Sinkevičius, 
(1846 — 1916). Ekranui pa 
ruošė Jerzy Stawinsky ir A. 
Ford. Angliškai filmas pava 
dintas „The Knights of the 
Teutonic Order“. Skaičiuojam 
dabartiniais Lenkijos pinigais,

MMMMMMMMMMMMMMMMMMtHMMMMMMMMMM

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ h USSR.

Siunčiame ~ _ nncfn Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir OI O | įsipili tus įvairius siuntinius.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

nė
ga

ku

Iš lenkiško filmo apie Žalgirio mūšį.
Atvaizde kryžiuočių magistras Konrad von Jungingen duoda 
įsakymą pulti. Jis Žalgirio mūšyje žuvo.

tonuosius japonus ar kiniečius? 
Bet kur pagrindinioji mūsų, lie 
tuvių galybė, šimtmečiais tvis 
kėjusi Europoje? Kur Vytau 
tas Didysis?

* * *
Filme yra ir neblogų vietų. 

Yra net visai gerų gabalų. Gau 
su vietovaizdžių, tokių lietuviš 
kų. Kai kurie veikėjai turi la 
bai lietuvišką išvaizdą. Geros 
spalvos.

Filminė režisūra silpna: 
ra deramo tęstinumo, ištisi 
balai surankioti, suklijuoti, 
sai be reikalo minimi rusai,
rio Žalgirio kautunėse visiškai 
jokio vaidmens nevaidino.

Dėmesin krito filme vartoja 
mi skaičiai: kryžiuočių ii kitų 
prieš Lietuvą bei Lietuvos są 
jungininkus sutelktos jėgos šie 
kusios 100.000 vyrų.

* *
Kodėl bolševikų valdomi 

lenkai galėjo paruošti tokį „pa 
nstva polska” filmą, o kodėl pa 
triotiškai lietuviško iflmo nega 
h paruošti bolševikų okupuoti 
lietuviai? — Ar todėl, kad Len 
kija gyvena beveik nepriklau 
somų gyvenimu, kai tuo tarpu 
Lietuva visokiausiais būdais 
sovietų smaugiama, dusinama, 
persekiojama, naikinama, alina 
ma, skurdinama, net stengia 
masi ją sukvailinti, lietuviškos 
kultūros kėlėjais keliat burbo 
kus, rusus, visokius lietuvių tau 
tos priešus. Ir lietuviškam fil 
mui pamauti apinasriai su žas 
lais. Bolševikai, komunistai, so 
vietai ar kitaip pavadinti lietu 
vių tautos priešai verčia mū 
sų filmininkus gaminti prieš lie 
tuvių tautą nukreiptus filmus, 
kiršinančius lietuvį prieš lietu 
vį, niekinančius Lietuvą, ypač 
Lietuvos nepriklausomą laiko 
tarpį, niekinantį mūsų tautos

tttttnnnmtttttmttmmntnmtnnmn 
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN 

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce WA 4-9501 

Res. BE 3-0978

x
Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

02 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

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

Tel. EM 41394. EM 4 1305. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

J. A. V. Kanados gydytojų 
TREČIAS SUVAŽIAVIMAS

DR. V. TERCIJONAS
įvyko 1961 m. birželio 24 ir 25 
dd. New Yorke. Programą, 
kun buvo paskelbta, pilnai 
įvykdyta.

Į suvažiavimą atvyko per 
70 gydytojų ir dantų gydytojų. 
Suvažiavimas atidarytas
Starkaus kalba. Po jo kalbą pa 
sakė Dr. A. Montvidas. Mini

sūnų ir dukrų paritzaninį vei 
kimą, o jų vieton kiša komjau 
nuolius ir enkavedistus.

Kaltinu jus, lietuvių vardą 
nešiojančius ir Lietuvoje (kad 
ir sovietų okupuotoje), gami 
nančius lietuviškumą naikinan 
Čius filmus, vietoje to gaminau 
Čius prieš lietuvį, prieš lietuvius 
nukreiptus filmus, leidžiančius 
filminį šlamštą.

•K
Filmą jAV-se leidžia lenkis 

ka bendrovė vardu Amerpol 
Enterpdises, Ine., su kurios sa 
vininku H. Kujtkowski susipa 
žinau ir susikirtau vos po filmo 
seanso. Jis pasisakė gavęs to 
filmo keturias kopijas. Rody 
siąs įvairiuose Amerikos nves 
tuose. Šiuo kart buvo lenkiško 
ji versija, su užrašais angliškai. 
Už kelių mėnesių (minėjo rug 
pjūčio 15) filmas vėl grįšiąs į 
Los Angeles, Calif., tuo laiku 
keliaus kitur.

Jam pasakiau pagrindines is 
torines filmo klaidas, Varšuvos 
lenkų savo noro, savo iniciaty 
va įbruktų filman. Mūsų gana 
skambūs dialogai tuoj sutraukė 

dar nespėjusių išsivaikščioti 
žiūrovų būrį, visiškoje daugu 
moję lenkų. Ponas Kujtkows 
ki, pagaliau, pradėjo sutikti su 
lietuviška tiesa ir netrukus len 
kai pradėjo tiesti rankas lenkis 
kos draugystės vardan. (Taip 
jie sakė). Pasakiau, kad jų 
draugystė yra maloni, bet ar ji 
pakeis mūsų kątik matytą fd 
mą? H. Kujtkowski sakė ruo 
šia anglišką to filmo versiją, t. 
y. įkalbėjimai bus angliškai. 
Ten jisai lietuvius geriau pami 
nėsiąs. Jam pasiunčiau literatu 
ros Žalgirio reikalu, bet atsi 
sveikinant šyptelėjęs paklau 
siau.

— Ar toje angliškoje versi 
joje išvešite Lietuvą ir Vytau 
tą Didįjį deramon vieton?

Aišku, to negalės padaryti. 
Vienas - kitas sakinys reikalo 
neišpirks.

THE FACTS
Tai šeimyninė komediia su 

dviem žinomais juokdariais: 
Lucy Ball ir Bob Hope. Juodi, 
seni šeimos draugai, netikėtai 
atsiranda tokioje padėtyje, 
kad vienas kitą įsimyli ir prade 
da galvoti apie skyrybas nuo 
savo šeimų bei apie antrąsias 
vedybas. Pats įdomumas glūdi 
parinktuose momentuose, ku 
ne juodu vienas su antru suar 
tina ir vėliau perskiria. Visa 
tai įvyksta labai netikėtai ir ne 
kaltai.

OF LIFE

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 SEIMAS

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.

šieji gydytojai pagerbti atsisto 
jimu ir minutės tyla. Sveikini 
mo kalbą pasakė L. Gen. Kon 
sulas J. Budrys);' perskaitytų 
sveikinimai diplomatų: Lozo 
raičio, Rajecko ir Bielskio, 
i'iaternitas L.ituanica _  dr. V.
Ingelevičiaus, Amer. Liet. 
Dantų gydytojų dr-jos Checa 
goję, Balfo, žurnalo „Aidai“, 
kun. St. Ylos, „Ateities” žur 
nalo, „Argentinos Lietuvių 
Balso” redakcijos ir vieno pri 
valaus asmens Igno Kasparo, 
kuris pridėjo 20 dol. ir prašė 
skirti naudingiems reikalams.

Dr. V. Tauras paskelbė, 
kam paskirtos premijos už laik 
raštinius straipsnius apie lietu 
vybės išlaikymą Amerikoje. 
(Pirmą premiją 250 dol. gavo 
dr. Andrius Baltinis, jo straips 
nis „Lietuviškos kultūros kili 
mas ir smukimas išeivijos gj 
venimo sąlygose“ (Aidai, 
1960, Nr. 3ir 4); antra premi 
ja 150 dol. skirta Leonardui 
Dambriūnui už straipsnį „Lie 
tuvybės išlaikymo problema” 
(Draugas, 1960 gruod. 10 kul 
tūr. priedas) ; trečią premiją 
100 dol. gavo J. L. Vaičiūnie 
nė „Bukime turtingi“ (Dirva, 
1961 m. Nr. 8 ir 9).

Suvažiavimo sekretoriais iš 
rinkti dr. V. Tauras ir dr. V. 
Terci jonas.

Po to vyko paskaitos — pra 
nešimai: V. Sidzikauskas, Eu 
ropos pavergtųjų tautų asamb 
lėjos pirmininkas: Tarptautinė 
politinė apžvalga.

Dr. B. Matulionis tema : Gy 
dytojas - visuomenininkas. Pra 
nešėjas teigia, kad lietuvis gy 
dytojas turi būti visuomeninin 
kas, kovoti ir grumtis, kad ap 
saugotų lietuvių kalbą šeimoj. 
Priešai: ineitiškumas ir eportu 
nizmas, stoka lietuviškos aplin 
kos, televizijos žala vaikams, 
kurie dėl jos apleidžia lietuviš 
kų knygų skaitymą.

Lietuvos konsulas New Yor 
ke A. Simutis, darė praneši 
mą: Dr. Alexander Carolus 
Curtius — pirmas lietuvių gy 
dytojas New Yorke, 300 metų 
sukakties minėjimo trumpa 
akademija. Dr. A. Kuršis gyve 
no New Yorko mieste 1659— 
1661 m. ir New Yorko medici 
nos istirijoj jis minimas kaip 
pirmas žymesnis gydytojas n 
mokytojas. Po dvejų metų jis 
grjžo į Europą, Leydeno uni 
versitete, Olandijoj gavo me 
dicinos daktaro laipsnį ir nėra 
tolimesnių žinių kur jis po to 
dingo, baigęs medicinos moks 
lūs.

Dantų gydytoja B. Paproc 
kienė,

papasakojo savo įspūdžius iš 
1960 m. kelionės į Lietuvą 

ir po to pademonstravo filmą. 
Vilnius 60% sugriautas, nauji 
namai niūrūs iš lauko, bet vi 
duj išplanavimas geras. Vilniuj 
daug rusų. Viešbuty, kuriame 
apsistojo, pastebėjo seklius ■ 
šnipus, vyrus ir moteris darbo 
rūbuose. Pragyvenimas b. an 
gus, ypač avalynė ir rūbai. Gy 
dy tojai gyvena neblogai. Vii 
niuj žmonės daug geria ir gir 
tuokliauja. Daugelis nusivylę 
Amerikos Balsu ir jo siunčia 
moin žiniom į Lietuvą ir Ame 
rikos lietuviais. Jų nuomone, 
jie greit nutautėja ir rūpinasi 
tik automabiiiais ir namais. Da 
bartinės Lietuvos vėliavos spal 
vos: raudona, palta ir žalia.

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.

Dr. Erich Baer,
Toronto universiteto profeso 

rius, atvykęs į Kanadą 1937 
m., yra 1961 m. apdovanotas 
Neuberg medaliu, tai plautine 
dovana už originalius darbus 
organinės chemijos srity. Dr. 
Baer‘o darbai pagelbėjo sukur 
ti tam tikras substancijas, ki 
rios turi įtakos kovojant su 

skleroze ir kraujo ligomis.
(Canadian Scene).

Lietuvvių kavinė Neringa, Vii 
niuj, gerai įrengta. Pastebimi 
geri rūbai, kuriuos siunčia iš 
Amerikos giminės ir artimieji. 
Nylon medžiaga yra pageidau 
jama. Paradą gegužės 1 d. pro 
ga leido filmuoti.

Šeštadienį, po pietų pertrau 
kos įvyico Amerikos lietuvių 
gydytojų s-gos atstovų posė 
dis.

Buvo paskirtos kelios komi 
sijos: mandatų, nominacijų, įs 
tatų keitimo, rezoliucijų. Buvc 
išklausyti pianešimai apie S-. 
gos narių — gydytojų draugi 
jų veiklą; stambiausia iš ju II 
linois lietuvių gydytojų dr-ja, 
kurios narių skaičius siekia 140 
ir galėtų dar kilti, bet į dr-jos 
posėdžius lankosi daug mažiau.

Illinois liet. gyd. dr-ja paskyrė 
1,000 dol. išleisti operai „ Jūra 
tė ir Kastytis“ ir kitą 1,000 dol. 
informacinei knygai apie Lietu 

vą anglų kalba.
Ohio Liet. Gyd. Draugija turi 
apie 50 narių ir jau renka penK 
tą tūkstantį kultūros >r švieti 
mo reikalams. New Yorko liet, 
gyd. dr-ja turi narių apie 30; 
metinius posėdžius daro su mo 
ksKnais pranešimais, vasaros, 
metu rengia iškilas į užmiestį, 
su šeimomis ir svečiais. Detioit 
(Michigan) ir Kanados atslo 
vų su pranešimais nebuvo.

Nutarta, kad Amerikos liet, 
gydytojų biuletenis yra A. L. 
G. Sąjungos organas, jį leis ir 
toliau Illinois L. Gyd. Dr-ja. 
Gydytojų dr-jos siųs kasmet 
po 3 dol. nuo kiekvieno nario 
sąjungai ir po 3 dol. nuo nario 
už biuletenį. Nutarta išleisti 
Am. Liet. Gyd. S-gos, anks 
čiau vadintos Ameiikos Lietu 
vių Daktarų Draugija, istoriją 
50 metą sukakčiai paminėti.

Nominacijų komisija prane 
šė, kad į vykdomus organus 
vienbalsiai nominuoti ir po to 
balsavimu patvL tinti: pirm. 
Dr. Stp. Biežis, Chicago, Iii.; 
vicep. Dr. H. Brazaitis, Cleve 
land, Dr. Vyt. Tauras, Chica 
go, Dr. Vac. Paprockas, New 
York, sekr. - ižd. Dr. K. Am 
brazaitis, Chicago; Direktoriai: 
Dr. Ant. Starkus, N. York, V. 
Majauskas, V. Valatka, J. Bal 
čiūnas ir A. Montvidas. Revizi 
jos komisija; dr. Kazys Dran 
gelis, Ferdinandas Kaunas, 
Milda Budrienė. (B. d.)
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HAMILTON/
JAUNIMAS GAMTOJE

NIAGAROS PUSIASALIS
APIE JONINIŲ RENGIMĄ

Skautų vadovybės bei L. S 
R. Dr-jos pastangomis Hamil 
tono jaunimas praleido keletą 
gražių vasaros dienų gamtoj*". 
Liepos 8—9 dd., buvo suicng 
ta iškyla p. Augustinavičiaus ta 
bako ūkin, kur skautiškasis jau 
nimas jau yra praleidęs ir pra 
eityje daugelį stovyklavimo 
dienų. Mielajam tautiečiui, už 
teikiamą mums galimybę pasi 
naudoti jo nuosavybe esame 
be galo dėkingi ir linkime ge 
riausios sėkmės ir šiais metais 
greitai sutvarkyti auginama ta 
baką.

Liepos 15 d., gal būt rnalo 
niausią jaunesniems išvyka tai 
Preston, Ont., „Angel stone“ 
LTD parke, kur buvo sureng 
♦as skautų, bei prijaučiančių 

knikas. Nors iš ryto oras ne 
palankiajai atrodė tai dienai, 
bet jaunimo laimei išsitaisė į 
puikią dieną ir sutraukė nema 
žą būrį jaunimo ir senimo. 
Prie „Speed” upelio, puikioje 
miško aplinkumoje, , Angel’ 
Stone" fabriko įrengtas puikus 
baseinas su žaidimų aikštelė 
mis, sudarė nepapiastai geras 
sąlygas tos dienos programai, 
ne vien jaunimas, bet ir senes 
nio amžiaus skautai - vetera 
nai, entuziastiškai praleido lai 
ką aikštelėse su kamuoliu, at 
sigaivindami po „sunkaus dar 
bo” baseino vandenyje. Vaka 
rop visi puikioje nuotaikoje, su 

asitenkinimu išsiskirstė į na 
aus, širdyje jausdami malonų 

poilsį ir kasdieninio auobo 
daus laiko paįvairinimą, kas 
pasiliks ilgai atmintyje.

Hamiltono L. S. R. D-jos v- 
ba, nuoširdžiai yra dėkinga 
„Angel Stone" savininkui už 
leidimą dovanai pasinaudoti jo 
nuosavj be, suteikiančia tiek 
daug malonaus džiaugsmo ty 
rame ore. Reikia pastebėti, kad 
minėtame fabrike dirba nema 
žai hamiltoriiečių lietuvių, už 
imančių vadovaujančias vietas 
net iki produkcijos direkto 
riaus. Džiugu, kad lietuviai tu 
ri gerą vardą ir pasitikėjimą 
šioje įmonėje. Taip „Angel 
Stone” savininkui, taip jame 
dirbantiems svetingiems lietu 
viams, visi tą dieną pasinaudo 
ję malonią vietove, reiškiame 
nuoširdų lietuvišką ačiū ir lin 
kim sėkmingos ateities jų veda 
mam biznyje. V. P.

VASAROS UŽBAIGAI
Tautos Fondo Hamiltono 

skyriaus v—ba rengia linksmus 
šokius užbaigiant vasaros sezo 
ną, kurie įvyks š. m. rugpjūčio 
7 d., pirmadienį, Civik Day 
šventės proga gražioje ir ro 
mantiškojeaplinkumoje^Bianl 
Inn" Sky Club aikštėje, ant 
pat ežero kranto. (Prie 2 ro 
kelio nuo Hamiltono Toronto 
kryptimi apie 10 mylių, Eur 
lington, Ont.). Pradžia 7 v. v.

Šokiams — Benni Ferri oi

A. LIŪDŽIU S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas n 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai pataliniai.
MorgiČiai 

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų; FU 3-8928.
20 King Street East, 

Hamilton. 

j TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — * vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais i vai. — 8 vai vakuo.

20 King St E. Room 13. Tel. JA 7-5575
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kestras, įvairus bufetas, turtin 
ga loterija, laimės staliukai, }ė 
jimo dovanos ir tt. Esant blo 
gam orui viskas vyks ten pat 
salėje.

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

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

Laukiame visų. Iki nialo 
naus pasimatymo. Valdyba.

LIETUVIŲ NAMAMS 
statyti vajus tęsiamas. Praėju 
šią savaitę vajui gauta 1000 do 
lerių. Nuo vajaus pradžios į L. 
Namų statybos fondą įplaukė 
19,300 dol. Naujais nariais įsto 
jo D. Kriaučiūnas, M. I. ir P. 
Šilinskas. Papildomus įnašus 
padarė: po 100 dol. F. Povi 
lauskienė, A. Povilauskas, R. 
Tirilis ir 400 dol. įneše A. Bui 
nys.

AKCIJA PRIEŠ LIETUVIŲ 
NAMUS

Kažkas pasirašęs Alksninis 
Parausvinis, platina rašinį, nu 
kreiptą prieš Lietuvių Namų 
vajų. Ši akcija nesuprantama, 
nes niekas prievarta Lietuvių 
Namų vajininku neverčia būti, 
— tai yra laisvos valios ir lais 
vo noro reikalas.

NEW YORKO LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBO,

buvusi krepšininkė Asta Endriu 
kaitytė susituokė su Algirdu Če 
soniu. Tęsdami savo povestuvi 
nę kelionę, lankėsi Hamiltone. 
Čia jie turi daug pažįstamu.

Malonu buvo keletą vai. pa 
sikalbėti su p. Algirdu. Jis jau 
ilgokas laikas kaip tarnauja Dė 
dės Šamo karo aviacijos ral e 
tų bazių tarnyboj, užimdamas 
reikšmingas pareigas, keletą 
metų išbuvęs Japonijos, Filpi 
nų ir paskutiniu laiku Formo 
zos raketų bazėse. V. P.

ŠIURPIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

Tautiečiams ateinančios ži 
nios iš Lietuvos darosi vis š,ur 
pesnės. Okupantui, atrodo, rei 
kia naujos vergiškos darbo jė 
gos ir iš gyventojų turto, papil 
dymui ištuštinto iždo vykdant 
gigantiškos karo pramonės vis 
didėjančiam plėtimui. Žiniose 
minima vis didinamas teroras 
prieš lietuvius, ypač gaunan 
čius siuntinius iš Vakarų. Sau 
gurno pareigūnai da&o kratas, 
jieškodami giminių laiškų, bei 
nuotraukų. Vienam laiške rašo 
ma: „Turėjom daug munb 
brangių laiškų, bet turėjome su 
deginti, nes nežinia, kada gali 
krėsti”.

Ypatingai didelis pavojus 
tiems, kurie gaudami daugiau 
siuntinių, įsigijo kokį turtą. 
Okupantai žinodami, kad iš 
esamo uždarbio to įsigyti nega 
įėjo, pakišama sufabrikuota 
kaltė, kad įsigytas turtas yra 
nelegalus, ir daugumoje konfis 
kuojamas. Gyventojai neretai 
išvežami į Sibirą arba viską ai 
ėmus, paliekami jų pačių va 
liai. Iš to atrodo, kad okupan 
tai yra pasiryžę nulupti antrą 
kailį. Viena: gauna milžiniškas 
sumas už apmuituotus siuait 
nius, o antra: dabar už apmui 
tuotas gėrybes lietuvis įsigijęs

LTS-gos Wellando skyrius 
ir VKLS -gos St. Catharines 
skyrius atšventė Jonines, kaip 
teko girdėti, kad abiems pasi 
sekė nebolgai. Jie jau pradeda 
rengtis kitų metų Joninėms, 
bet gaila, kad ta pačią datą ir 
dieną. Ar nebūtų gęriau, kad 
kaip nors susitartų ir baigtų tas 
Joninių peštynes, kurios jau 
tęsiasi kelinti metai ir įneša j 
Niagaros jPusiasalį daug neda.- 
numo. Ir vilniečiai ir tautimn 
kai turėtų tai suprasti ir vieną 
kartą ir ant visados užbaigti tą 
nesantaiką. Kam gi vertos to 
kios tradicijos, kur vienas ki 
tam pasirengę net akis išplėšti, 
kaip tai įvyko vieno pikniko 
metu. Joninės ar tai kitos mūsų 
gražios tradicijos turėtų mus 
jungti, o ne skaldyti. Visiems 
Niagaros Pusiasalio lietuviams 
dabar aišku, kad tokios Joni 
nės mus skaldo, o ne vienija. 
Daug buvo apie tai spaudoje ra 
šyta, daug ginčytasi, bet tas pa 
dėties nepakeitė. Bandė tą rei 
kalą tvarkyti arba patarti net 
iš kitų vietovių žurnalistai ir 
laikraštininkai, bet niekas ne 
pagelbėjo. Vilniečiai su tauti 
ninkai turėtų susėsti prie bend

WELLAND, Ont
KASDIENINIAI MŪSŲ REIKALAI

Visuotinio narių susirinki 
m.o, įvykusio gegužės mėn. 21 
d., išrinkta naujoji valdyba pa 
reigomis pasiskirstė: pirm. J. 
Čepukas, vicepirm. B. Jackevi 
čius, švietimo ir kultūros reika 
lams M. Čepukienė, ižd. A. Ži 
naitis ir sekr. M. Salčiūnas.

Birželio mėn. 18 d. čia įvy 
ko į Sibirą išvežtųjų lietuvių mi 
nėjimas. .Pamaldas atlaikė ir 
dienai pritaikytą pamokslą pa 
sakė kun. B. Mikalauskas. Į 
minėjimą atvyko dauguma vie 
tos lietuvių.

Tautos Fondui aukojo 
Welland kolonijos lietuviai: $ 
5 : A. Stankevičius ir O. J. Sta 
škevičiai; $4: J. Sinkus: $2: P. 
Naiduškevičius, P. Šidlauskas, 
M. Kuzavas, B. Jasiulionis ir 
B. Andrušis; $1: B. Luomą 
nas, A. Pranaitis, J. Baliukas, 
J. JPaužuolis, A. Kalvaitis, J. 
Bieliūnas, A. Ramanauskas, V. 
Žinaitis, V. Vitauskas, Bieliū 
nienė, A. Čepukas ir S. Bo 
gard; 50 et.: J. Bluzas, S. Pi

KELETAS PRAKTIŠKŲ PATARIMŲ NAMUS 
PERKANTIEMS.

Apžiūrėti, kad pamatai ir iū 
šio sienos nebūtų sutrūkusios,

turtą, laikomas nelegaliu „uiz 
nieriu” id be pasigailėjimo bau 
džiamas. O kada gi ateis laikas 
nubausti tuos, kurie taip nele 
galiai apiplėšia savo gyvento 
jus? V. P.

Atkelta iš 2-ro psl.
ANAPUS GELEŽINĖS...

kite gerų vilčių, kaip ir mes 
kad turime.

Jums nežinomas. Iš nežino 
mos vietos Gudijos TSR.

NAMUOSE LAIKO 
KARVES IR OŽKAS

Lenkų valdomo Štelyno 
miesto sveikatos skyriaus dire k 
torius dr. Dabiovskis savo pas 
kutintame raporte pažymėjo 
kad vykdant sanitarinę namų 
kontrolę, viename name rasta 
bute laikoma karvė, o kitame 
name, Boleslavo Smialy gatvė 
je, buvo rasta ožka net antrojo 
augšto bute. E.

PASISEKĘS KONCERTAS
Koncertą rengė Newcastelio 

lietuvių choras savo vardu. 
Choristai ir jų draugai jau prieš 
kelias savaites pradėjo platinti 
biletus. Labai mėgiamas yia ir 
chorvedys St. Žukas, kuris ne 
tik kad jau šeštus metus vado 
vauja chorui, bet ir aktyviai 
reiškiasi visose vietos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo srityse. Ša 
vaime aišku, kad jau iš anl sto 
žinotas faktas, jog atvyksta ir 
A. Pluko vadovaujamas „Ro 
žyčių" oktetas buvo tas akstį 
nas, kuris ir „švytuojančius” at 
vedė į Ansac salę. 

ro stalo ir viską susitvarkyti č.-a 
namie.

Ne tik kad tautiniu atžvilgiu 
ta nesantaika mums kenkia, 
bet ir piniginiu. Juk visiems 
Nia Niagaros Pusiasalio lietu 
viams aišku, kad čia užtektų 
vienų Joninių parengimo ir 
tas atneštų daug naudos. Pa 
imkime tą reikalą ir paskaičiuo 
kime matamatjškai. Salės nuo 
ma 150 dol., muzika apie 100 
dol., skelbimai, įvairūs susiraši 
nėjimai ir važinėjimai. kitas 
100 dol., programos išpildy 
mas mažų mažiausiai 300 dol 
Visa sudėjus krūvon, susidaro 
apie 700 dol., kurie ir vilniečių 
ir tautininkų išmetami visai be 
jokio reikalo. Jie galėtų būti su 
naudojami kultūriniams reika 
lams. Vieni ir kiti sukviečia 
žmonių, surenka pinigų, o re 
zultate pelno nėra arba keli do 
leriai į vieną ar į kitą pusę. 
Tai bereikalingas pinigo rinki 
mas ir jo atidavimas kitiems, o 
rezultate nesantaika ir pešty 
nės.

Nenoriu per daug išsiieikšti 
ir nežinau kaip tokį „kultųrinį“ 
darbą pavadinti. M. S.

voriūnas, J. Mašauskas, J. Parį 
rys; $2: aukojo K. Stankevi 
čius ir vienas neišskaitomas $1. 
Viso suaukota $41. Vaidyba vi 
sieins aukojusiems širdingai dė 
koja.

Serga ir gydosi
The jPort Colborne General 
Hospital J. Paužuolis. Linki 
me sustiprėti ir greit pasveikti. 
Žada tuojau išvykti į USA P. 
Naiduškevičius ir A. Kalvaitis 
su šeimomis. Linkime gerao įsi 
kurti naujose vietose ir nepa 
miršti Wellando, kartais jį ap 
lankant.

Welland industrija, kaip ir 
visoje Kanadoje, šlubuoja su 
darbais. Šioje ne taip didelėje 
kolonijoje yra daug lietuvių be 
darbo, yra tokių, kurie negau 
na darbo jau treti metai.

pavasaris šiais metais Niaga 
ra Pusiasalyje buvo vėlyvas ir 
šaltas, dar ir dabar neateina 
karščiai ir vis dar naktys šal 
tos. M. S.

Maži įtrūkimai tinke — nėra 
reikšmingas dalykas.

Patikrinti, kaip seniai buvo 
dėtas stogas. Ar dar yra garan 
tija? (Garantija dažniausiai 
duodama 10 metų).

Pamatuoti ir j pirkimo - par 
davimo pasižadėjimą pašyti 
tikslų žemės sklypo dydį.

Patikrinti ir į pirkimo parda 
vimo pasižadėjimą įrašyti esą 
mas nuomos sutartis, jų ilgj ii 
mėnesinį mokestį Įrašyti gali 
mybę apsigyventi, jei to nori 
ma.

Žinoti ir į pirkimo - pardavi 
mo pasižadėjimą įrašyti nuosa 
vybės mokesčiai. Labai dažnai 
minima tik už pastatą ir mo 
kykloms, o už gatvę, vanden 
tiekį ir kanalizaciją nutylima.

Turėti pakankamą draudi 
mą nuo ugnies ir kitų nelaimiu 
gų atsitikimų, išeinančių iš na 
mo (namo savininko kaltės).

Žiūrėti, kad dūmtraukiai — 
kaminai būtų nedegamos rre 
džiagos, o jei skardiniai, kad 
jie nesiglaustų prie lengvai de 
gamų medžiagų.

Dažyti namą iš lauko pusės 
kas dveji — treji metai būtinai.

Senuose namuose patikrinti 
elektros vielą?, junginius ir iš 
jungėjus.

Atkreiptį dėmesį į centralinį 
šildymą, ar yra reikalingi prie 
dai A. A. vandens cirkuhaci 
jos pompą.

Duoti pirkimo - pardavimo 
dokumentus peržiūrėti Jūsų no 
tarui - advokatui, ir jei jis sa 
kytų, kad dar vieno kito doku 
men to trūksta — porini turėti 
pilną sąstatą — nesivaržyti dėl 
dešimties ar kitos dolerių.

Apsižiūrėti dvibubai gerai, 
kada Jums yra siūloma labai

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Liepos 16—22 dienomis JA 
V bus minima Pavergtųjų tau 
tų savaitė. New Yorke pamal 
dos šv. .Patricko katedroje lai 
komos kardinolo Spellnianas. 
po pamaldų vėliavų pakėlimo 
apeigos prie PET pastatų (pre. 
Šais Jungtines Tautas). Liepos 
19 ar 20 dd. ruošiami iškilmin 
gi pietūs Vašingtone. Tikimasi, 
kad dalyvaus ir pasakys kalbą 
teisingumo sekretorius Robert 
F. Kennedy. Be to, visų valsti 
jų guberųatoriai paprašyti iš 
leisti proklamacijas. E.

žema kaina (bargain). Gyveni 
me retai kada yra duodama do 
vanai.

P. Adamonis 
Nekilnojamo turto pardavimo 

ir Draudimo Agentas.

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, šutei 
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
Pi. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, rom. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS. .......................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. S1LIJA. Romanas...........................................3.50
Selected Lithuanian. SHORT S'IORIES..............................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. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ..................................................................4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS .............................$ LOO
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...................... $3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................ $ 4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$ 3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas..........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas....................................$ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas.......................$ 5.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota. ..............................................$3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka...................................$ 1 *0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$Z.0j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 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
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.......................................................... $5.00
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 LIBERALIZMAI, 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 . ........ ....... 1.50
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.........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ..... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnai. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................  1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas. .................. .... 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, somanas..........................$ 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.

TAUTIETI, 
Remk „Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbus 
lietuviškas reikalas.

Remdamas „Nepriklausomos 
Lietuvos“ Mašinų Fondo vajų 
kartu paremsi Lietuvos laisvini 

mo ir lietuvybės išlaikymą 
darbą.

MIRĖ ŽYMUS LIETUVIS
Gegužės 22 d. Melburne mi 

lė Jonas Tomas Oertelis, 89 
metų amžiaus. J. Ortelis gimė 
Jonaitiškio dvare, Šiaulių ap. 
1871 m., baigė gimnaziją Mas 
kvoje ir studijavo Žemės Ūkio 
Akademijoje Dublany, prie 
Lvovo. Daug darbavosi ban 
kuose, kooperatyvuose ir jvai 
riose organizacijose Šiaulių 
aprkrityje. Ortelis aktyviai da 
lyvavo Lietuvių bendruomenės 
gyvenime iki pat nelaimingo at 
sitikimo, kuris jį paguldė ir ga 
lutinai pakirto jėgas.
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Programoje :

2XA.OWT iv

RUGPJŪČIO MĖN. 6 DIEN Ą p. P. SKRUIB1O ŪKYJE. PONTE FORTUNE ĮVYKS TA TRADICINĖ

Premijuojamas šaudymas 
Žvejų varžybos.
Komiški sporto žaidimai.

Muzika, šokiai, bufetas,

loterija.

Įžanga 50 et. tik suaugu 

siems. L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos Valdyba.

ATOSTOGOS PAČIAME 
g {KARŠTYJE 
t* Orui visiškai įsibėgėjus j va 
'paros laikotarpį, kaikurios ste 

, inbios Montrealio pnonės,
kaip Canadair, Arborite ir kt. 
nutraukė darbus ir darbininkus 
paleido atostogų. Kadangi to 

,se įmonėse dirba gana daug lie 
tuvių, tai visi jie dabar gave 
atostogas ir vsi kur nors įsvaži 
nėjo. Jaučama, kaip gerokai 
yra patuštėjęs net miestas. Sek 
madienį AV bažnyčia buvo 
apytuštė ir tyli.

BANKAS „LITAS” 
ATOSTOGOSE

Pranešama, kad dėl atosto 
gų bankas „Litas" neveiks pen 
ktadienį, rugpjūčio mėnesio 4 
dieną ir pirmadienį, rugpjūčio 
mėn. 7 dieną.
• „Lito” direktorius, D. Jur 
kus, atostogų įvyksta į Ontario, 
kur lankysis tabako aug.nimo 
srityje, Tillsonburge ir kt.

SVEČIAI Iš JAV IR 
TORONTO

Praėjusią savaitę atostogau 
darni Montrealyje lankėsi pp. 
'Mereckai, iš Brocktono, 
Mass., su pp. Rinkūnais iš To 
ronto, Ont. Aplankė Montrea 
lį, čia turimus pažįstamus, ap 
lankė ir NL redakciją. Pp Me 
rėčkai po to sugrįžo į Brocktr 
ną. o pp. Rinkūnai — tėsti ato 
stogų į Gaspe, Kanados Ryluo 
se

Iš NEW YORKO 
atvyko Kanadon atostogauti 
pianistė S. Levickienė ir Ponia 
Florence, kurios dieną pralei 
dusios Montrealyje, išvyko po 
ilsiauti j St. Donat, pp. Gaulių 
vasarvietėn, prie Ouareau eže 
ro.
• /P. Skardžiuvienė, operuota 
Daktarų ligoninėje, sugrįžo 
mo gerai pasveikusi.

DR. J. ŠEMOGAS 
a t^o slogaus 

liepos 29 — rugpj. 20 d. d.

JAUNIMO ATOSTOGOS 
GAMTOJE

Apie 100 berniukų ir mer, 
gaičių vasaros stovyklą turi Pa 
langos vasarvietėje. Nemalo 
numų daro lietus. Bet kai lie 
taus nėra, vasarojimas augšla 
me slėnio krante, apaugusiame 
gražiu mišku, yra labai maio 
nūs ir gražus. Čia dar ir mau 
dynės, kurios sudaro gerą pra 
mogą, o skautai nemokančius 
plaukyti ir to pamokina.

Sekmadienį pusė stovyklos 
jau pabaigė stovyklavimą. Ta 
proga skautų kepelionas T. St. 
Kulbis popietėje atlaikė pamal 
das.

Į stovyklos užbaigimą buvo 
nuvykę KLB Kr. v-bos pirm. 
Stp. Kęsgailą ir oficialusis sto 
vykios diriguotojas Petras Lu 
koševičius, kurio iniciatyva 
,,Litas“ stovyklai šiemet pasky 
rė 500 dol.

PADĖKA
Visiems dalyvavusiems ūiud 

viejų 25 m. vedybinei gyveni 
mo mnėjime, už pasakytus gra 
žius linkėjimus, brangias dova 
nas, sūnui Jonui už tų vaišių su 
ruošithą. taip gi visiems sveiki 
nusieins raštu, tariam nuošiir 
dų ačiū.

Jūsų gražio sir brangios do 
vanos ir . nuoširdūs linkėjimai 
liks mudviem prisiminimas am 
žinai.

Anelė ir Leonas Grigeliai.
9 Atostogų į Raudeną išvyko 
B. Žemgųlytė ir p. Pelekaus 
kaitė.

na

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,

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

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

HU 1-8437

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

AV Klebonas T. J. Borevi 
čius, S. J., yra išvykęs iš Mont 
realio.

Tėv. St. Kulbis, vienas likęs, 
per vieną dieną praėjusį sek 
madienį.

M. Bernotienė palaidota lie 
pos 25 d. per AV bažnyčią.

ATSIŠAUKIMAS 
LOTERIJOS REIKALU 
Mieli tautiečiai,
8-jai Kanados Lietuvių Die 

nai artėjant, prašome visus pri 
sidėti prie tos dienos loterijos 
pasisekimo. Greitu laikus bus 
pianešta, kur galima sunešti 
fantus. Mielus montrealiečius 
kviečiame ilgai nelaukti ir savo 
auką atnešti.

Apylinkių lietuviai, kurie ne 
galės patys atnešti, prašomi at 
siųsti šiuo adresu: E. Kerbe 
lienė, 2375 Morlaix Str. Duver 
nay co Lavai, P. Q.

Loterijai ruošti komitetas.
9 P. K. Pukteris sekmadienį 
pakrikštijo AV bažnyčioje su 
nu Dovido vardu.
9 Dr. P. Pukterienė, prieš me 
tus atvykusi iš Lenkijos (ji yra 
iš Trakų), dabar atlieka gydy 
tojos praktiką ir ruoiasi valstv 
biniams egzaminams, kurie yra 
privalomi visiems už Kanados 
ribų bagusiems universitetą.
9 Paukštaitis Pr., atostogauda 
inas išvyko j JAV, kur įvainuo 
se miestuose lanko savo gimi 
nes, bičiulius ir gerus pažįsta 
mus. Kaip NL Mašinų Fondo 
vajaus vedėjas, p. Paukštaitis, 
nors ir atostogaudamas, bet »a 
vo pareigas pritaiko ir besilaž' 
9 Solistė J. Pauliūtė savaitę 
atostogų praleido JAV prie Ai 
lanto ir Brocktone.
9 A. Keblys atostogas pralei 
do Pranciškonu vasarvietėje, 
JAV.
nedarnas po JAV.

DVI LIETUVIŲ MIRTYS
Staigiai Bedfotde liepos 21 

d. mirė verdunietė Kristina 
Liokaitienė, 51 metų, kurios 
palaikai palaidoti liepos 24 d.

Po sunkios ligos ir dvieju 
operacijų mirė M. Bernotienė. 
Liko našlys vyras su trim vai 
kais. Nuoširdi užuojauta nelai 
mės ištiktiems.

Kapočius lan 
šv. Kazimiero 
Kazimieio baž

pavyko labai gra 
222 dol. pelno.
EISMO NELAI

uiniiiiiiiiuuiiiiiiiuimumw»MBa> 
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Firmadienj ir | 2—4 p. m. 
k< tvirtadienj 
antradienį ir 
penktadieni 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

7—9 p. m. i; ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D

4 Notre Dame St. E.
Suite 901

UN 1-8933

ARCH Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957 

2415 Paik Row East N. D. G.
LaSalle, 4-rių atskirų kamba 
rių dupleksas. Du kambariai rū 
sy. Aliuminijaus langai, gara 
žas, didelis lotas. $19,000.

Cote St. Paul, labai geras trip 
leksas iš 6 — 4 — 3 kambarių. 
Garažas, dvigubas lotas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Onos draugijos, Šv. Ka 
zimiero parapijoje liepos 30 
dieną 9 vai. ryto bus laikomos 
šventos mišios. Po mišių bus 
bendri pusryčiai. Kviečiami vi 
si dalyvauti.

Kanauninkas 
kėši iš Čikagos 
parapijoje. Šv.
nyčioje atlaikė pamaldas ir pa 
sakė pamokslą. Vieši pas pp. 
Bilevičius.

Piknikas 
žiai ir davė 
DAR DVI

MĖS LIETUVIAMS
Tiktai neseniai. eismo nelai 

rnėje nukentejo pp. Augūnai.
Neilgai trukus nelaimės susi 

laukė Petras Lukoševičius, ku 
riam stovint prie raudonų švie 
sų, ties jų mašina susidūrė ki 
tos dvi mašinos ir viena jų atsj 
trenkė į pp. Lukoševičių mat>i 
na, kuria važiago visa šeima. 
Žmonės sutrenkti, o pp. Luko 
ševičių mašina labai sužalota.

Beveik tuo pačiu laiku TV 
Co. savininkui J. Pakniui iš 
siauro skersgatvio į mašinos šo 
ną įvažiavo neatsargus važiuo 
tojas ir smarkiai sudaužė p. 
Paknio mašiną. Laimei ir šia 
me atsitikime žmonės nedaug 
tenukentėjo.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖS 
INFORMACIJA

Vykstant į šaulių gegužinę, 
rugpjūčio 6 dieną, p. P, Skrui 
bio ūkyje, Ponte Fortune vie 
tovėje, žinotina: vietovė pasie 
kiama Montrealio — Oltawos 
keliu nr. 17, pravažiuojant Do 
rion ir Rigaud miestelius, už Ri 
gaud šeštoje mylioje, priva/ia 
vus kelio kryžkelę, sukti į deši 
nę pagal į Ponte Fortune ro 
dančią rodyklę ir už poros my 
lių stebėti p. 
šą ir iškeltą 
vę.

Oficialus 
mas 12 vai., 
2 vai., žvejų 
Patartina 
ninką pasirūpinti laiveliais. Įž 
anga tik 50 et. ir tik suaugu 
siems.

Plačiau 5-me puslapyje.
9 A. Mylė, sporto reikalų ve 
dejas 8-je Kanados Lietuvių 
dienoje, atostogas praleido be 
sivažinėdamas JAV ir lankyda 
mas bičiulius ir gimines.
9 P. Jonušas, iš Toronto, atos 
togaudamas viešėjo Monttealy 
je pas pusbrolį Augustą Mylę.

P

įP. Skruibio užra 
lietuvišką trispa'

gegužinės atidary 
prizinis šaudymas 
varžybos 11 vai. 

anksčiau pas šeimi

REIKALINGA 
atsakominga moteris ar mergai 
tė nuo rugsėjo mėnesio, kas 
dien (pirmad. — penktad.), 

prižiūrėti 1 metų vaiką. 
Patogios ir trumpos valandos, 
N.D.G. Skambinti HU 6-8324.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MAL1SKA 

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

Namų tel. DO 6-0682

8 Sv i i
I

Raštinė: LE 4-4451

i*
X I
8

Dr. P. MORRIS
DANTŲ

Vakarais
pagal

GYDYTOJAS
ir šeštadieniais 
susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto
(į rytus nuo Dufferin St.}

BALTIC EXPORTING CO.
College St., Toronto, Ont.,849

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

ttmnnmmmmmmtstmmmtmttm

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

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

R esi d.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS

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

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel: AV 8-3115.

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.

GEROJO GANYTOJO 
STOVYKLA

Jau trečiuosius metus veikia 
šv. Jono Kr. bet. parapijos Ge 
rojo Vardo stovykla Spring 
hurste. Šiais metais stovykla 
praplėsta: paruošus didž'iu'p 
aikštę vasarvietės parko žemė 
je, atnaujinant pastatus u įruo 
šiant patogiai virtuve bei sto 
vykios salę, kurioje stovyklau 
tojai valgo, ir kur seicmadie 
niais laikomos pamaldos. 6iais 
metais stovykla veikia keturias 
savaites. Stovyklauja vaikai 
tarp 8—13 metų, mergaitės 
ir berniukai. Stovyklai vado 
vauja kun. B. Pacevičius, talki 
ninkaujamas Pr. Alšeno,
Buračo, D. Pacevičiūtes, V 
Augaičio ir E. Milausko. 
vykios gydytojas — Dr. A. Pa 
cevičius. Stovyklautojų maiti 
nimu rūpinasi penkios šeiminiu 
kės, vadovaujamos P. Matijo 
šaitienės, dauguma jų motinos 
stovyklaujančiųjų vaikų. S.o 
vykioje yra arti šimto asmenų, 
kurių dalis pasikeičia. Stovyk 
lautojai kasdien turi laužus, ’ 
kuriuos susirenka taip pat ne 
maža Springhurste atostogau 
jančių bei vasarojančių lietu 
vių. Stovyklos jaunimo choras 
ruošia du kultūrinius pasirody 
mus—dainų ir vaidinimų mon 
tažus, kurių pirmasis įvyko lie 
pos 23 d., o antrasis — užbai 
giant stovyklą, rugpjūčio 6 d., 
tuojau po 11 vai. pamaldų di 
džiojoje aikštėje. Stovyklos va 
dovybė kviečia stovyklaujan 
čiųjų tėvelius ir visus lietuvius 
aplankyti slovyglą ir kariu pa 
sidžiaugti su 
siais.

KELIONĖ
Midlands, 

kos kankinių šventovėje, ka.. 
met įvairios grupės žmonių, ka 
nadiečių, amerikiečių, o taip 
pat įvairių tautinių mažumų, 
daro maldininkų keliones. Lie 
tuviams Midlandas ypač yra 
artimas, kadangi jame piieš ke 
lėtą metų yra pastatytas gražus 
lietuviškas medinis kryžius kan 
kimų pagerbimui. Ii lietuviai 
kasmet vieną sekmadienį orga 
nizuotai atvyksta į šią Kank- 
nių šventovę. Čia įvyksta 1> tu 
vių grupei specialios pamal 

, dos, laikomos lietuvių dvasiš 
kių, giedamos mūsų tradicinės 
giesmės, vykstama susikaupti 
prie lietuviško kiyžiaus, apVai 
kščiojama už einančią Golgc. 
tos kelius lietuvių tautą, krv 
žiaus keliai gražioje kankinių 
aikštėje atvirame ore.

Šiais metais Midlande lietu 
vių diena įvyksta liepos 30 d., 
sekmadienį, taigi lygiai už sa 
vaitės. Lietuviams skirtos pa 
maldos kankinių bažnyčioje 
įvyks 12 vai.; jų metu giedos 
jaunimo choras. Po trumpos 
pietų pertraukos, vykstama 
prie tautinio mūsų kryžiaus iru 
mpam susikaupimui ir kryžiaus 
keliams.

Kitos kolonijoj sutraukia !a 
bai daug žmonių. Pavyzdžiui,

S te

stovyklaujančiai

Į M1DLANDĄ
Šiaurės Ameri

vasaros atostogoms
uždaryta

liepos 20 — rugpj. 7 d. d.

slovakai, kurių Toronte nėra 
per ddeįis skaičius, buvo suor 
ganizavę per penkis tukstan 
čius. Kaip gražu būtų, kad ši 
sekmadienį daug lietuvių, iš 
Toronto, Hamiltono, Delb 
Oakvilės, o taip pat ir neto, 
se Midlando beatoslogaujan 
čio 
masiškai suvažiuotų j 
dą ir viešai 
mūsų tautos 
kenčiančią

LIETUVIŲ KAPINĖSE 
Toronte melų bėgyje amžino 
noilsio vietą rado trisdešimt še 
si tautiečiai. Kapinėse yra pa 
laidota ne tik iš Toronto, bet 
taip pat keletas pervežta ’Š Po 
rt William, New Yorko ir kitų 
tolimų vietovių. Šiuo melu pa 
statyti jau trys paminklai. Tuo 
oūdu, prieš vienerius melus js 
teigtos vienintelės Kanadoje 
lietuvių tautiškos kapinės, lie 
ka istorini! centru, kuris po dau 
gelio metų liks taip pat mūsų 
tautinio susipratimo bei vienni 
gurno simbolis.

Kapinių taryba primena pa 
laidotųjų visoms giminėms 
daugiau prižiūrėti savo artimų 
jų kapus, apsodinti gėlėmis ir 
ypač karts nuo karto nuravėti 
žoles. Kapų adminstracija nu 
pjauna tik žolę. Pavienių kapų 
puošimas betgi priklauso kapų 
sklypų savininkams.

STREIKAS PASIBAIGĖ
Septynias savaitęs trukęs sta 

tybos darbininkų streikas 
ronte liepos 15 d. pasibaig 
Streiko organizatoriai darbiniu 
kams pranešė, kad streikas lai 
mėtas. Laimėjimai nepaskelbti, 
jie bus aptarti atskirų unijų, mū 
rininkų, dažytojų, elektrikų ir 
kt. susirinkimuose.

Midlando
Wasaros - Springhursto, 

Midlan 
pademonstruotų 

valią. prisiminti 
Lietuvą

P.

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

taisau ir dažau 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

* ■>< —sc------=R
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

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

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

Sekite mūsų skelbimus apu 
paskirus objektus NL. Tž, 

Star, LaPrcss.

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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