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Nuo kapitoliaus padangės
LIETUVOS ATSTOVO ŽO DIS 40 METŲ SUKAKTU 

VŲ PROGA KAI JAV LIETUVĄ PRIPAŽINO 
DE JURE

Ginkluojasi visi-karas artinasi...
JAV PREZIDENTAS TARĖ SI SU KARO VADAIS IR

DIPLOMATINIAIS PATARĖJAIS A. f A.
Prancūzija kuria savo atomines jėgas. —

Egiptas pasistatė fabrikus ir statosi karinius lėktuvus. — 
Nehru karo su Kinijos komunistais nenumato, o šk. su 
Maskva tikisi nesklandumus išlyginti derybomis. — 
Alžyre laimėjo Ben Belą ir pilietinis karas baigiamas. —

Chruščiovas tebesuka senąją katarinką. — 
JAV vyskupai susirūpinę Kennedy politika. —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo „Talka“ 
Valdybos Vice-Pirmininkui

PULKININKUI JUOZUI GIEDRAIČIUI
mirus,

GINKLAVIMASIS piaejasią 
savaitę pasireiškė ypatingu 
ryškumu.

(PRANCŪZIJA NUfAKt. 
KURTI ATOMINĖ JĖGĄ, 

nepriklausomai nuo kitu vals 
tybių. Tuo De Gaulle laimėjo 
dar vieną savo politikes uzsi 
mojimą. Paskirta 50 mil. ciol. 
uranijaus fabriko statybai, ir 
per 5 metus tam ginklavimui 
si bus išleista apie 1000 mil. 
dol.
EGIPTAS pasigyrė ir parodė, 
kad ne tuščiomis: kariniame 
parade priešaky Migų pale.do 
savo sprausminius lėktuvus, 
— tat fabrikai veikia.
CHRUŠČIOV tebesuka aenają 
katarinką, kuri gieda
APIE BERLYNĄ, SEPARA 
TINĘ TAIKA IR A1OMI 

N1US BANDYMUS.
Niekas sovietinės diktatu 

ros nuo imperialistinio veizi 
mosi geruoju nesulaikys, išsky 
rus fizi\ę jėgą, nes diktatūra 
laikosi liktai fizne jėga ir tiktai 
fizinė jėga ją gali paveikti. 
NEHRU bando išlaikyti „net: 
tralumą“ — apšaudęs Kinijos 
komunistų pasienio sargybas, 
pareiškė, kad Kinijos k Jtnunis 
tai dėl pasienio incidenio į ka 
rų nesivels... Bet gi Kinijos ko 
munistai geriau žino, ką jie da 
rys. . .
KINIJOS komunistai n su 
Maskva kariauti dar nesiruo 
šia, bet jų užs. r. ministCris pa 
reiškė, kad tarsis
„KAIP LYGUS SU LYGIU“, 
kas Csruščiovui kol kas dar nė 
ra priimtina, kol Kinija nelu • 
atominių ginklų. Kai įsigys, 
kitaip prakalbės, tikrai „kaip 
lygus su lygiu“, ne tiek dėl 
egzistencijos, kiek dėl vyravi 
mo„
ALŽYRE, kaip buvo spėjama, 
vis dėlto

IPILIETINIS KARAS 
NEIŠVENGTAS.

Pasekmėje — yra užmuštų 
ir sužeistų, bet Ben Cliedda 
pralaimėjo. Ben Bella jau įsi 
stiprino Alžyro sostinėje, nors 

užėmę karo daliniai atsišau 
kime j žmones susipešusių va 
dų vardų t emini, — gal ja 
patys jau turi kokį naują, dar 
neiškilusį vadą.

Mums gal įdomiausia tai 
kas vyksta Amerikoje.

Prezidentas J. Kennedy 
penktadienį buvo sušaukęs ka 
rinius ir diplomatinius patarė 
jus, su kuriais tarėsi. Tame pa 
sitarime dalyvavo iš Europoe 
sugrįžęs užs. r. min. Rusk, ku 
ris ilgai tarėsi su SSSR užs. r. 
min. Gromyka.

Oficialiai buvo pranešta, 
kad

RUSK SU GROMYKA 
NESUSITARĖ JOKIU 

KLAUSIMU.
Bet, galimas dalykas, k«.o 

dėl kaikurių dalykų ii susita 
re, bet apie tai oficialiai ne 
skelbiama.
JAV VYSKUPAI, kaip piane 
ša jų organas „The Tablet“, 
£są labai susirūpinę aaujaja 
JAV užsienio politika. „The 
Tablet“ mato labai daub nuo 
laidų, kurias JAV valdžia da 
do Rusijai ii sovietiniams kr iš 

tams. Susirūpinimas kyla ir 
del to, kad Amerika pati ko 
munistus romia, o šie „atsily 
gindami“, Amerikai ir bendrai 
Vakarams gauna daugiau jėgų 
ne tiktai „kaišioti į ratus kuo 
lūs“, bet ir juos pulti. Šis susi 
rūpinimas pagrįstas, motyvuo 
tęs.
VALSTYBIŲ SANTYKIUO 

SE VYKSTA ŽYMUS 
PERSIORIENTAVIMAS.
Kad tas išeitų į sveikatą Va 

karams, kol kas duomenų ne 
matyti.

Dar nematyti, kaip tie nau 
ji santykiai išsikristalizuos. O 
gal tai pasiruošimas jau ka 
rui?
AMERIKA, pasiruošimų sri 

tyje taip pat nestovi <.etoje.
DIDELIS JAV 
LAIMĖJIMAS

atsiektas su raketa Zeus, n.ui'1 
pasitiko ir sunaikino atominę 
balistinę raketą, lėkusią na. 
kinti Amerikos. Tai — prieš 
raketinė raketa, kuriai sukur 
ti daug dirbta ir daug icšų iš 
leista. Antras astron utiuos 
srityje laimėjimas —■ JAV 
sprausminis lėktuvas su laku 
nu White iškilo 58 mylias į 
augštį. White, kaip GErui, pri 
pažintas astronautu, spurnuo 
toju.
ARGENTINOS prezidentas 
Guido išleido dekretą, kuiiut 
^uždraustos totalistinės paiti 
jos - peronistų ir komunistų. 
AMERIKOS valstybvs aut; 
r.uks svarstyti perversmo Pe 
ru padarinių. Amerika kolek 
tyviškai rūpinasi palaikyti tei 
sėtumą.
KONGO Premjeras Auula pa 
skelbė, kad paruoštu nauja 
Kongo konstitucija, pūgai ku 
na bus sukurta Kongo tedera 
cija.
BULGARIJOJE labai pake, 
tos maisto produktų kai..oi> 
nes pradėjo trukti, kaip ir Ru 
sijoje, maisto.

Macmillanas, pertvarkęs ka 
binetą, pats susirūpinęs savo 
likimu ir galvojąs pasitraukti.

— Tarptautinis teismas nu 
tarė, kad visi Jungtinių Tautų 
nariai turi padengti ši s orga 
nizacijos išlaidas. Ligsiol tik 
tai apie puse narių ten; ka.

— JAV i akėta į Venerą ne 
pasisekė, žuvo 12 mil. dol. 
bet išleižiama nauja raketa.

— 200 mil. žmonių matė 
JAV per Telestar televizijos 
transliaciją ir girdėjo Kennedy 
kalbą.

— SSSR neskubėdama tio 
šia sepaiatinę taiką su javo vo 
kiška rytine marionete n tuo 
pastoviai eizina Vakarus.

— Laoso karalius, nežili 
rint susitarimo, pareiškė, kad 
būsena Laose netvirta.

— Gromyka Genevoje pa 
reiškė, kad Sovietai nivkau ne 
sutiks su nusiginklavimo knnt 
role, kuri būtų šnipų Įvedi
mas į Rusija.
TYRINĖJA NAUJŲ KUROR 

TŲ GALIMYBES
Liepos 4 d. į Baltijos pajū 

rio sritis Lietuvoje ir Kalinin 
grado (Kaialiaučiaus) srityje 
išvyko Mokslinių institutų dar 
buotojų ekspedicija. Joje da

Mielam aktoriui, dailininkui
JUOZUI AKSTINUI 

mirus,
jPONIAI IR ŠEIMAI 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame
M. J. Adcmaič'ai.

mendacijų.

• Muzikos ir šokio ansamblis, 
atvykęs į Stot kholmą drauge 
su švedų laivyną revizituojan 
čiais Rusijos laivais, koncertą 
vo karališkame Stockholmo 
parke.

JO ŽMONAI, DUKROMS, SŪNUMS
IR GIMINĖMS 

sunkioje liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.
„Talkos” Valdyba ir Komitetai.

Mielam Bičiuliui
JUOZUI AKSTINUI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame

NIJOLEUAKSTINIENEI, SŪNUI IR DUKRAI 
Anastazija ir Antanas Tamošaičiai.

Š. m. liepos 28 d. sukanka 
40 metų nuo to laiko, kai JAV 
Vyriausybė pripažino Lietuvą 
de jure.

Tai buvo didelės reikšmės 
aktas. Jį lietuvių tauta su išei 
vija imtinai, sutiko su dide 
liausiu džiaugsmu.

Šios sukakties proga lietu 
vių Tautos ir išeivijos dėme 
sys su dėkingumu nukleiptas 
į JAV, remdamosios laisvo 
tautų apsisprendimo principu 
nripažino Lietuvą de j i.e, Kai 
ant Lietuvos nusileido naktis 
ir Sovietų Sąjunga ją okupa 
vo, JAV pasmerkė tą Sovietų 
smurto aktą. Jos atsisakė pri 
pažinti Lietuvos okupaciją 
Panašiai pasielgė ir eilė kitų 
prietelingų Lietuvai vaisty 
bių. To kilnaus nusistatymo 
dėka, Lietuvos valstybė lig 
šiol tebėra tarptautines vals 
tybių bendruomenės na.ys, 
Lietuvos Diplomatinė Ta.ny 
ba tebeveikia ir Lietuvos tri 
spalvė gali ir garbingai plėve 
suos tos sukakties dieną S.os 
šalies sostinėje, Wash’.igtone.

Lietuvos laisvė ir Neprik 
lausomybė didelės veikios, au 
kų ir ryžto vaisius. Visai tei 
singai Karo Muzėjaus švento 
vėje, Kaune, buvo pažymėta 
k<.d laisvė laimėta pei aiiK<.s 
ir pasišventimą.

Tūkstančiai lietuvių gyvy 
bę paaukojo ant Lietuvos au 
kuro, kad Jinai būtų laisva ir 
Nepriklausoma, kad Ti am 

žiais gyvuotų laisva.
šia sukaktuvine proga, Ei 

kau garbinga pareiga prisiima 
ti ir pareikšti dėkingumą žuvu 
sicms dėl Lietuvos laisvės. Aš 
reiškiu taip pat gilią padėką 
ir visiems gyviems Lietuvos 
ir išeivijos veikėjams bei gera 
širdžiams tautiečiams, kurie, 
vienu ar kitu būdu Krutėju 
dėl Lietuvos. Man ypatingai 
malonu pareikšti padėkos žodį 
lietuvių išeivijai JAV. Ji niu 
ko iš Lietuvis sau nelaukė; ji 
jai besąlyginiai atidavė* savo 
širdį, laiką ir turtą.

Ji ir šiandieną tebetęsia ko 
vą už Tėvų Žemės išiaisvim 
mą.

Dėkoju ir už moralinę para 
mą, kurios iš savo tautiečių 
susilaukiu dabartinėse Lietu 
vos Atstovo pareigose. Jos 
sunkios, bet jas saldina pasi 
Šventėliai tautiečiai. Jų greto 
se, dėl bendro labo, smagu ko 
vot, pavargt ir kentėt.

Lietuvių susiklausyme, vie 
ningume ir ryžte — Tamos ga 
lybė ir šviesesnis rytojaus v,> 
tis. Kova už Lietuvos laisvę— 
garbinga ir dėkinga kova. Tat,

APIE NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
„Naujienose“ ir „Drauge“ 

paskelbta klaidinančių žinių. 
„Naujienose“, 175 nr. A. Na 
kas, rašydamas apie ’įjoninį 
LVL suvažiavimą, be kita ko 
pareiškė: „Mečys Macivevi 
čius, palietęs net keletą temų, 
ilgiausia sustojo prie laikraš 
čio „Nepriklausomos Lietu 
vos“ stiprinimo. Matomai, t? 
tema buvo kalbėta dienos me 
tu, ir tarta N. Lietuvi pada 
ryti savo organu pilna to žo 
džio prasme“. Maip matome, 
A. Nakas visą šį teigimą pa 
grindė spėliojimu „matomai', 
bet padarė savo tikslams kate 
gorišką išvadą.

Šį A. Nako pasisakymą, net 
jau apvalytą nuo spėliojimo. 
Draugas 175 nr., įdėjo tok.a 
kategoriška forma: „tarta Ne 
priklausomą Lietuvą padalyti 
savo (liaud.ninku) orginu pil 
na to žodžio prasme“. .

Dėl šito aš, kaip N. L. Ben 
drovės pirmininkas, dalyvavęs 
minėtame suvažiavime, turiu 
pareikšti, kad A. Nako „mato

KAS NAUJA KANADOJE
GYDYTOJŲ STREIKAS SASKATCHEVANE 

PASIBAIGĖ

lyvauja Vilniaus, Leningrado, 
Kaliningrado mokslininkai. 
Esą, esamų kurortų skaičius 
nebegalįs patenkinti darbo 
žmonių poreikių ir reik.a staty 
ti naujas vasarvietes. Kur ku 
klausys nuo mokslininkų reko 
rortai būsią įrengiami, tai pri

Gydytojai patys pasiūlė
Saskatchevano provincijos 

gydytojų streikas, priešinantis 
provincijos parlamento priim 
tam visuotinės gyventojų svei 
katos apsaugos įstatymui, 
pradėtas liepos į d., pasibaigė 
kompromisu, kurį pasiūlė pa 
tys streikuojantieji gydytojai.

Streikininkai daug laimėjo. 

tęskim pasišvęsti ir ištverti iki 
galo. Neklauskim kaip ilgai. 
Pasišventimo mumyse t m i?ū 
ti daugiau Letuvą išlaisvinti, 
negu okupanto ryžto rnmdžio 
ti Lietuvos žemę ir jos šventą 
sias teises.

J. Kojeckas, 
Lietuvos Atstovas. 

Washington, 1962. VII. 27 d. 
40 METŲ LIETUVOS DE 

JURE PRIPAŽINIMO 
. . 1962 m. liepos 28 d. suėjo 
40 metų, kai JAV, pripažino 
Lietuvą, Estiją ir Latviją de 

jure............................................
Lietuvos Atstovu Washing 

tone tuo metu buvo p. Volde 
maras Čarneckis, o JAV Įga 
liotinis (Commissioner) Pa 

baltijo kraštams buvo Wan E. 
Young, rezidavęs Rygoje. 
1922 m. liepos 28 d. jis ofi 
cialiai pranešė Lietuvos, Lsti 
jos ir Latvijos Užsienių Reika 
lų Ministenams apie JAV Vy 
riausybės de jure pripažinimą 
Valstybes Departamentas 
Washingtone savo keliu prane 
šė Amerikos spaudai apie tą 
įvykį, tos istorinės dienos ry 
tą.

Šis pripažinimo faktas bu 
vo su dideliu džiaugsmu ir pa 
silenkinimu sutiktas Lietuvoje 
ir išeivijoje JAV.

Lietuviai išeivijoje daug pa 
sidarbavo, kad Lietuvi s de ju 
re pripažinimas būtų gautu,*. 
JAV lietuviai, amerikiečių pa 
dedami, veikė į Ęaltuosius Rū 
mus, ypač prezidentų Wood 
row Wilson ir Warren G. Har 
ding laikais.,

1921 m. gegužės 31 d. Pre 
zidentui Harding buvo įteik 
ta peticija su milionu parašų, 
prašant Lietuvą pripažmli de 
jure. Ta peticija buvo įrišta į 
138 knygas, kurias, po vieną 
nešė lietuviai delegatai. |au 
daugelis to meto lietuvių veikė 
jų yra nukeliavę amjinybėn.

JAV pripažinus Lietuvą de 
jure, Lietuvos ir JAV santy 
kiai gražiai vystėsi diploma 
tinėje, politinėje, ekonominėje 
ir kultūrinėje srityse. Apie tai 
buvo įvairiom progom tašyta.

Prisimintina, kad visos JAV 
su Lietuva pasirašytos sutur 
tys tebėra galioje. JAV vy 
riausybė nepakeitė savo nusi 
statymo Lietuvos atžvilgiu 
Šiandieną ji jo tebesilaiko.

JAV pasmerkė Lietuvos 
okupantą ir Lietuvos užgro 
bimo nepripažino ir nepripa 
žįsta. Tai buvo įvairiom skait 
lingom progom pakartotinai 
patvirtinta.

mai“ pagrįstas tiktai jo spčho 
jimu. M. Mackevičius gi ka1 
bėjo po to, kai aš, kaip B-’ ės 
pirmininkas kreipiausi Į šuva 
žiavimo dalyvius ir ^rašiau 
juos pirkti NL Mašinų Ton 
dui šėrų. M. Mackevičius, 
kaip N. L. bendradarbis pa 
laikė mano prašymą ir ^ais pa 
sižadėjo nupirkti šėrų už 100 
dolerių.

NL Bendrovė, vykdydama 
Mašinų Fondo vajų, kreipėsi 
ir pakartotinai kreipiasi į vi 
sas organizacijas ir visus tau 
tiečius ir kviečia juos palai 
kyti NL lietuviškąjį židinį. Vi 
sų įnašai vertinami kaip para 
ma ir pozityvas indelis palai 
kyti lietuviškąją spaudą. Visit 
ms esame ir būsime dėkingi, 
kas „Nepriklausomą Lietuvą" 
parems individualiai arba orga 
nizuotai. Tokia yra tikiovė, 
be spėliojimų.

L. Girinis - Norvaiša.
Nepr. Liet. Bendrovės 

Pirmininkas.

nes dabar jie gavo teisę, tiesa, 
pačios valdžios pasiūlytą, iš Ii 
gonių patiems išsijieškoti atly 
ginimą už vizitus ir gydymą ir 
turėti teisę praktikuoti až įs 
tatymo ribų, bei dalyvauti 
di audimo kompanijose, kai 
pirmykštėje redakcijoje (Staty 
mas numatė visuotinį gydy 

Nukelta į 8-tą psl.
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Kanados Lietuvių Diena!!!
NENAUDOKIM ŠIO VAR DO NETINKAMAI

Nedidelė Windsoro lietuvių 
kolonija jau antrą ka tą ruo 
šiasi Kanados Lietuvių Die 
nai.

Tiesa, ir čia neapsieita be 
„dūmų”, kuriuos „išbioškė * 
KLB Krašto Valdybos nariai, 
nuvykę ir išsiaiškinę vietoje. 
Nesklandumai daugumoj asine 
niško pobūdžio, nereikšmingi, 
bet darnai netarnavo »t nieko 
gera nedavė. Tačiau, dėkui 
Dievui, vežimo ratai rieda iki 
galutinio tikslo — rugsėjo 1 
—3 dd., kada tūkstančiai lie 
tuvių bus svetingai priimti Dėt 
roito kaimyno — Windsoro 
lietuvių. Ir tai tik už mėnesio 
laiko, bėgant dienoms, kaip 
vandeniui Nemune. Ypač ren 
gėjams pačiame darb i įkaršty 
je laikas artėja dideliais žirgs 
niais, besinervinant dėl negau 
tų laiku raštų, nesulaukiant at 
sakymų iš kviestų programos 
atlikėjų ir tt. Taip jau buvo 
ankstyvesnėse L. D-se, taip 
liks sekančių L. D-nų rengė 
jams, kadangi trijų mėnesių 
atostogavimo laikotarpį kiek, 
vienoj LB-nės ap. reikia nura 
syti į nuostolius... Tad ir nėra 
ko stebėtis, kad šiemetinės LD 
rengėjai, dar nedavė galutinio 
programos dalyvių sąstato, ne 
galėjo duoti tikslios LD prog 
ramos. Be abejo jie tai puJ? 
rys, atsižvelgdami į vietos są 
lygas, kurios jiems yra geriau 
žinomos.

Tačiau, kol dar nevelu, nu 
rėčiau grįžti prie savo pas i'y 
mo 1955 m. Montrealiui. Kaip 
tada, ir šį kartą siūlau Wind 
sorui pirmam suruošti „Miss 
Lithuanian Day” rinkimus.

Prieš septynerius metus 
Montrealis mano iškeltą suma 
nymą atmetė. Gal ir teisingai, 
gal ir netesingai. Kas žino .. 
Tačiau, prieš septynetus me 
tus kiek kitaip žiūrėjome į 
gyvenimą, turėjome daugiau 
idealizmo, Kitomis akimis ste 
bėjome priaugančią Kanados 
kartą. Septyneri metai — neil 
gas laikotarpis, bet... „tempo 
rą mutantur et nos mutamui 
in ills”. Vienu žodžiu, gyve 
nimas nestovi vietoje ir be 
abejo vieną dieną teks refer 
muoti ir šias Kanados lietuvių 
iškilmes, įdedant į jų rėmus ir 
naują paveikslą. Drastiškai, štai 
giai tai atlikti neįmanomi. 
Tad ir siūlau palaipuniu' lia 
rant pirmąjį žingsnį „Mitra 
Lithuanian“ rinkimus. O šio 
krašto spauda, radio ir televi 
zija, mėgsta tokius įvykius, 
mielai juos atžymi. Tuo pa 
čiu nematomai būtų nadaryta 
propaganda mūsų kraštui ir 
tautai. Ir šeštadienio pobūvis 
nebūtų toks tuščias, parinkus 
prieš pietus penkias finalistes 
„Miss Lithuanian” karūnavi 
mui. Tas užimtų gal 15—20 
min., tad būtų laiko ir pasišok 
ti, užmegsti pažintis, pasikal 
bėti apie darbą, „karus“ ir 
„katidžius*. Vienu žodžiu, un 
kime rengėjams kuu sėkmin 
giausiai vesti trijų dienų iš 
kilmes, kad suplaukę iš visų 
Kanados kampelių tautiečiai

išsivežtų kuo gražiausius įs 
pūdžius, kadangi Lietuvių Die 
nos tikslas yra ne tik stiliau 
kimas tūkstantinės lietuvių mi 
nios, padalinimas gauto p<J 
no organizacijoms, bet taip 
pat pademonstravimas mūsų 
vienybės, be skirtumu plikiau 
symo vienai ar kitai tikybai, 
vienai ar kibai partijai.

Labai nustebau paskaitęs 
liepos 19 d. Tėviškės Žiburių 
Nr. 29 pranešimą, apie rengia 
mą kitą Lietuvių Dieną Del 
hi. Ir ne tik nustebau, bet kaž 
kaip ir širdį suspaudė, kad 
reikšmingas Lietuvių Dienos 
vardas, savyje jungiąs uek 
daug tikslų, ištremtos tautos 
siekimų ir vilčių, naudojamas 
parapijiniams tikslams. Nesi 
stebėčiau, jeigu tai padarytų 
JAV lietuviai, kurie prie pa 
rapijinio bazaro - mugės, išk'1 
mingai uždeda Lietuvių Die 
nos vardą. Tačiau Kanadoje 
— neįtikėtina! Šiame maste, 
Lietuvių Diena, kaip ligšiol bu 
vo, taip ir turi būti tik viena 
metuose, rengiama LB-nes ap. 
valdybos ar specialiai lai šven 
tei sudaryto komiteto, glau 
dziai bendradarbiaujant su ha 
nados LK Krašto Valdyba, o 
esant reikalui, net su JAV LD. 
(mano pabraukta. — K. B.).

Kodėl Delhi (ar Londono 
vyskupijos) lietuvių katalikų 
suvažiavimui parinktas Lietu 
vių Dienos vardas, nūn taip 
ir liko neaišku. Jeigu vakari 
nės Kanados dalies lietuviai ne 
drįso uždėti tų gražių žodžių 
savo sąskrydžiui, kodėl tai da 
ro kiti? Ar ne tuo tikslu daro 
ma, kad nublankintų ligšiol 
gražų vardą ir puikion tiad’ci 
jon įėjusią Lietuvių Dieną?

Nepriešingas esu lietuvis 
kiems suvažiavimams, nežiū 
rint ar jie būtų religinio ai tau 
tinio pobūdžio. Ne! Tegul jų 
būna kuo daugiausia. Jais tnc 
šama daugiau gyvumo į oi g? 
nizacinę veiklą, pritraukiamus 
jaunimas į darbo gretas, įrode 
mas mūsų organizuotumas n 
atsparumas asimiliacijai. Ta 
čiau griežtai priešingas esu 
Lietuvių Dienos iškabo;; užd® 
jimui kitiems lietuviškiems su 
sibūrimams. Tad ir Londone 
vyskupijos lietuviai, savo Iski. 
mėms galėjo duoti pav., Lietu 
vių katalikų suvažiavimo vai 
dą, arba (priduodami dauginu 
iškilmingumo) pavadindami 
rugsėjo 29 d. iškilmes net ir 
kongresu. Lietuvių Dienus 
vardas čia netiko.

Mano manymu KLB Kraš 
to Valdybai reiktų su rengė 
jais šį reikalą skubiai išsiaiš 
kinti, kad: 1) nesuklaidintų 
mūsų tautiečių su Windsore 
rengiama švente, 2) uždrauati 
naudoti L. Dienos vardą orga 
nizacijoms, nerengiančioms 
tikrosios Lietuvių Dienos, ski 
riamos Krašto Tarybos sava 
žiavime, 3) užkirsti kelią ir ne 
susilaukti po kelių metų, tam 
pačiam mėnesy rengiamų kitų 
„Lietuvių Dienų“.

K. Baronas.

A. A. JUOZUI AKSTINUI 
mirus,

mielai p. NIJOLEI, VAIKUČIAMS ir GIMINĖMS, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Povilas Jocas.

Nuoširdžiam Bendruomenininkui ir darbščiam 
Visuomenininkui b. KLB Krašto Tarybos ir 

Krašto Valdybos nariui, Pulkininkui
JUOZUI GIEDRAIČIUI
po sunkios ligos mirus,

JO DUKTERIMS, SŪNUMS IR ARTIMIESIEMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Vaidyba.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
IX-JI KANADOS LIETU VIŲ DIENA W1NDSORE

Aplinkraštis Nr. 34.

A. A.
PULKININKUI JUOZUI GIEDRAIČIUI 

sunkios ligos iškankintam mirus,
JO ŽMONAI, VAIKAMS, GIMINĖMS Ik

ARTIMIESIEMS
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kl. Prielgauskas.

A. A. 
JUOZUI AKSTINUI 

mirus,
JO ŠEIMĄ IR ARTIMUOSIUS 

šią skaudžią valandą užjaučiame ir liūdime, 
netekę gabaus menininko ir mielo žmogaus..

Augštesnieji Lituanistiniai Kuisai 
ir A. L. K. Seminaras.

Brangiam kolegai 
JUOZUI AKSTINUI, 
netikėtai mus apleidus,

JOJO ŽMONA NIJOLĘ, SŪNŲ, DUKRA 
IR ARTIMUOSIUS,

skausmo valandoje užjaučiame ir drauge liūdime.
Marija ir Algimantas Dikiniai.

Brangiam ir mielam bičiuliui, 
JUOZUI AKSTINUI 

taip netikėtai palikus mus, 
su jo šeima ir artimaisiais kaitų liūdi 

Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje.

Giliai sujaudinti žinios apie
A. A. JUOZO AKSTINO 

mirtį, liūdesio ir skau mo prislėgtiems
ŽMONAI NIJOLEI, Sk NUI. DUKRELEI 

IR ARTIMIESIEMS
reiškiame nuoširdžiausią užu Jautą ii liūdime kartu.

B. ir Z. Stonkai.

A. A. JUOZUI AKSTINUI 
mirus,

PONIĄ NIJOLĘ AI STINIENĘ, 
VAIKUS IR IMINES 

giliai užjaučiame i kartu liūdime.
V. ir A. Daugelavičiai.

Nuoširdžiam tautiečiui menininkui,
JUOZUI AKSTINUI, 

mirus, liūdesio valandoje 
VELIONIO ŠEIMAI IR GIMINĖMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia
J. K. Aniolauskai.

A. A.
JUOZUI AKSTINUI 

mirus, mielus
NIJOLĘ, VUKĄ ir SILVIJĄ 

nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim
Genė Gedvilienė ir Lilė.

A. A.
JUOZUI AKSTINUI 

mirus.
JO ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
J. M. R. ir R. Simai.

A. A.
JUOZUI AKSTINUI

mirus,
JO ŠEIMĄ

giliai užjaučiame.
Kazimieras ir Jonas Nevardauskai.

P. L. B. Kanados Krašto 
Valdyba skelbia, kad IX-ji Ka 
nados Lietuvių Diena Įvyks š. 
m. rugsėjo mėn. 1-2-3 da.no 
mis Windsore, Ont.

Į šią Kanados Lietuvių Dis 
ną jau dabar maloniai yra 
kviečiami visi Kanadoje gy 'e 
nantieji lietuviai, q taip oat 
mieli mūsų tautiečiai iš JAV.

Lietuvių Dienos Kanadoje 
jau yra virtusi s tradicija. Jog 
jo® turi didžią reikšmę, rodo 
tas faktas, kad kas kart vis di 
dėsnis tautiečių skaičius į šias 
lietuvybės demonstraci,us die 
nas suplaukia ne tik iš Kana 
dos, bet ir iš JAV. Windsor^ 
lietuviai šiai iškilmei nradejo 
ruoštis jau prieš gerą pusnie 
tj. Sudarytasis organizacinis 
komitetas vadovaujamas p. 

Mykolo Kizio, planingai vyk 
do visus Lietuvių Dienos pa 
paruošiamuosius darbus. In 
formacinei Tarnybai vado au 
ja Apylinkės Valdybos pirmi 
ninkė p. Eugenija Butavičienė 
— 1249 Elsmere Ave., Wind

8. Diskusijos dėl pranešimų.
9) Lietuvių Fondo Kanadoje 

įstatų priėmimas.
10. Rinkimai:

a) Krašgto Valdybos,
b) Kult. Fondo pnm-ko,
c) Šalpos F-do piim-ko,
d) Kontrolės Komisijos, 
d) Garbės Tesmo.

11. Atstovų į II-jį Pasaulio 
Lietuvių Seimą rinkimai.

12. Sąmatos 1963 m. pnemi 
mas.

13. Sekančios Lietuviu Dienos 
reikalai.

14. Rezoliucijų priėmimas.
15. Sumanymai bei pastabos.
16. Sesijos uždarymas.

Ši sesija yra jubilėjine — 
10 mt. nuo I-sios Kiašto ia 
rybos I-sios sesijos, įvykusi >s 
1952 m. rugpjūčio 30—31 d. 
Montrealyje, todėl ji šaukiama 
Kanados sostinėje — Otta vo 
je-

Sesijai numatytoji Arkivys 
kupijos salė yra miesto centre 
visai netoli geležinkelio sto 
ties. Prie salės kieme yra už

sor, Ont. (Telef. CL 68-598), 
i kurią ir prašoma kreiptis vi 
sais Lietuvių Dienos inform., 
cijos klausimais. Ji mielai V' 
siems suteiks prašomą infer 
macijų.

Dar s. m. gegužės mėnesy 
je 3 Krašto Valdybos nariai 
buvo nuvykę i Windsor^ ir u n 
su Lietuvių Dienos Grganiza 
ciniu Komitetu nuodugniai ap 
tarė visus su Lietuvių Dienos 
susijusius klausimus ir pilnai 
įsitikino, kad šiai iškilmei 
windsorieciai ruošiasi su visu 
atsidėjimu ir pasišventimu, lo 
dėl tenka laukti, kad ir pati 
Lietuvių Diena praeis su Gide 
fiu pasisekimu.

P. L. B. Kanados Krašto 
V-ba laiko sau už malonią pa 
reigą priminti visoms Apylin 
kių Valdyboms, kad jos viso 
mis išgalėmis prisidėtų prie 
Eios Lietuvių Dienos pasise 
kimo. Lietuvių Diena yia ruo 
šlama visos Kanados lietuvių 
mastu, todėl svarbu, k;!d kiek 
galint didesnis tautiečių skai 
čius joje dalyvautų.

Tad iki pasimatymo Lietu 
viu Dienoje Windsore!

KLB Kr. V-ba.
INFORMACN1S PRANEŠI 
MAS SPAUDAI NR. 8 b.
Il-am Kultūros Kongresu: 

pasiruošimo eiga.
Lituanistinių mokslų sekei 

ia, kongreso metu numato 
šias paskaitas: 1. Dievas ir 
Perkūnas mūsų tautosakoje. 
Paskaitininkas prof. Pr. Skar 
džius. 2. Dainų tyrimo klausi 
mai. Paskaitininkas Dr. J. Ba 
lys. 3. Lietuvių kalbos prakti 
niai klausimai. Paskaitininkas 
S. Barzdukas.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
NARIAMS

Krašto Valdyba, rerndama 
si KLB Statuto 30 §, rugsėjo 
15—16 dienomis, Ottawos Ar

tekūnai vietos pasistatyti ?u 
tomobiliams. Salėje atvykusiu 
jų registracija ir informacija 
pradės veikti rugsėjo 15 J. 9 
vai. ryto.

Ottawos Apylinkė nėra sk 
aitlinga nariais, todėl Krašto 
Tarybos nariams, neturintiems 
ten pažįstamų, teks nakvynei 
pasinaudoti viešbučiu. Susitar 
ta su vienu iš didžiausių Otta 
wos viešbučiu — Lord Elgr.i 
— esančiu vos 10 min. p^sč. 
ėjimo nuo Arkivyskupijos sa 
lės, gauti kambarius papigin 
tomis kainomis — vienam as 
meniui 5—6 dol. Krašto 1 a 
rybos nariaų norintieji pas 
naudoti viešbučiu, prašomi iš 
anksto apie tai pranešt; Ctta 
wos Ap. V-bos pirm-kui p. 
Juozui Šinianskiui — 18 7 i 
Wembley St. Ottawa 3, Ont. 
Telef. PA 9-1151. Kr. 1-bos 
nariai, kurie iki rugsėjo 11 U. 
nepareikš noro, kad jiems n a k 
vyne viešbutyje būtų rezer 
vuota, bus laikomi, kad 
nakvynėmis apsirūpina patya

Pirmąją sesijos dieną i vri. 
gretimoje patalpoje bus nerao 
kami užkandžiai sesijos daly 
viams. Vakare (apie 7 vai.) 
ten pat Ottawoje gyvenantis 
ji lietuviai ruošia priėmimą K. 
T-bos nariams.

Rugsėjo 16 d. 9 vai. ryte 
pamaldos numatytos toje pat 
salėje, kur vyksta suvažiavi 
mas. Po pamaldų — tollmen 
n,is posėdis, numatomas už 
baigti ijei 12 vai. 30 min. Ly 
giai 1 vai. vainiko uždėjimas 
prie žuvusiems už Kanados 
laisvę paminklo. Čia pakviesti 
spaudos, radijo ir televizijos 
atstovai. Po iškilmių prie pa 
minklo. norintiems bus sudaiy 
tos sąlygos apžiūrėt; parla 
mento rūmus, muzėjus ir kuas 
žymesnias Ottawos vietas.

Stp. Kęsgailą, 
Krašto Valdybos pirmininkas.

kivyskupijos salėje, St. Eairik 
it Perents gatvių kampas, O t 
tawa, Ont., šaukia Kanados 
Lietuvių Bendruomenės •/- 
sios Krašto Tarybos I-ją sesi 
ją. Posėdžių pradžia — rugsė 
jo mėn. 15 d. 10 vai. ryto.

Sesijai numatyta sekadi 
darbų tvarka:

1. Atidarymas.
2. Invokacija.
3. Prezidiumo sudarymas.
4. Komisijų sudarymas.
5. Sveikinimai.
6. Pereito sesijos protokolo 

tvirtinimas.
7. Pranešimai;

a) Krašto Valdybos,
b) Kitų Centr. organų,
c) Apylinkių.

P. Lukoševičius, sekretorius.
P. S. Atstovai j Pasaulio Lie 
tuvių Seimą gali būti renkami 
ir ne Kragšto Tarybos nariai. 
Norintieji tokius kandidatus 
pasiūlyti, prašomi atsivežti 
kandidatų raštinius sutikimus, 
kad jie sutinka būti senaa 
mai®.

— Per Lenkijos raaio su 
rengta lietuvių kultūros i.eki 
da, Lenkijos radijo klausyto 
jai išgirdo J. Paleckio kaina, 
pranešimą apie lietuvių men’, 
kultūrą, poeziją, laureato E. 
Mieželaičio eilėraščius, pranc 
Šimą apie draugiškus ryšius aU 
lenkų tauta, be lo, įvarių žali 
rų Muzikos kūrinius.

Sunkaus sielvarto valandą

A. A. JUOZO AKSTINO ŠĖMAI IR ARTMIESIEMS 
gilią užuojautą reiškia

Birutė ir Henrikas Nagiai.
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Kas Lietuvoje gyvena 
sunkiausiai

KOLŪKIEČIAI, DARB'ININ KAI, TARNAUTOJAI?
Neseniai atvykęs iš Lietuvos tautietis atsako į N L 

redakcijos klausimus
Blogiausia gyvenančių yra 

visose trijose dirbančiųjų gru 
pese, kurioje grupėje diutsnis 
įjuošimtis blogiausia gj venan 
Č4ų, tiksliai sunku pasa„; ti. 
Esu nuomonės, kad blogiausia 
gyvenančių daugiausia yra Ua 
nautojų (žemesniųjų) iaipe. 
gyvenančių miestuose.

Bendrai paėmus, visi Mi.sk 
vai dirbantieji yra dideli varg 
šai.

PARTIJOS KUMEČIŲ 
GYVENIMO SĄLYGOS 
Atskirai paėmus, Kolūkie 

čiai stovi žymiai blogiau, negu 
anksčiau dvarų kumečiai. Ku 
mečiai, pagal susitariu.ą, 'arė 
jo dvarui atidirbti tam ti«crą 
skaičių darbo dienų it už tai 
gaudavo subartą ir gaianiuotą 
atlyginimą javais, pašarų, pi 
nigais. Likusį laiką galėjo su 
naudoti savo nuožiūra. Be to, 
dvaras kumečiui duodavo ne
griežtai normuota žemės skly 
pą, kuris nebuvo apdedamas 
jokiomis duoklėmis bei mokes 
čiais. Tame sklype galėj. už 
siauginti pakankamą kiek; bul 
vių, daržovių. Kumelio gaiejo 
laikyti neribotą kišk; karvių, 
kiaulių, avių, vištų; gaiejo nau 
dotis dvaro ganyklomis ir pic 
vomis pašarui.

Šiuolaikinis, partijos dvaro 
kumetis, kolūkiečiu vadina 
mas, toli geažu viso to neturi. 
Partijos dvaro kumetis, puiti 
jos dvarui turi dirbti ištisus me 
tus, kad išdirbtų nustatytą me 
tinę darbadienių normą, nes 
ne kiekvieną dieną jis gan įvei 
kti dienos normą, saay^ me 
dėl blog© oro, ligos, silpnės 
nės sveikatos, per didelės roi 
mos arba dėl priverstinės „pra 
vaikštos“ ne iš savo kabės.

Partijos dvaro kumetis turi 
30 arba, geriausiu atveju 60 
arų sklypelį. Už laikomus m 
minius gyvulius privalo mokė 
ti partijos nustatytą duoklę pie 
nu, mėsa, kiaušiniais ir pini 
gaiš. Apsirūpinti pašai u gyvu 
lliams, partijos dvaro kūme 
čiui yra didžiausia problema, 
nes, kaip taisyklė, pats parti 
jos dvaras neįstengia pakanka 
mai paruošti pašarų part’ 
niams gyvuliams.

PAŠARŲ PROBLEMA 
visoje sovietijoje liko neiš 
sprendžiama ir yra viena gy u 
lininkystės atsilikimo pnežas 
cių. Apie pašarų prooLmą ir 

bendrai apie gyvulininkystę, 
net pats Nikiftiška asmeniškai 
nekartą mokino ir davė ,,pii 
kurit“ šios srities specialia 
tams (mokslininkams, agrono 
mams, zooiechinkams ir kt ). 
Tarp kitko, reikia pripaž'.Ii, 
kad Nikituška teisėtai priklau 
so „mokslo korifiejaus Nr. 2“ 
vardas. Juk Nikita šiandien ne 
tik įžymus strategas, pontikas, 
valstybininkas, bet ir ge įau 
sias gaspadorius bei sovietiš 
kos gaspadorystės žinovas. Ne 
veltui lietuviai jam paskyiė 
„kukurūzininko didžiojo ‘ vai 
dą. Be to, Nikita ir karvių mel 
žėjų patronas ir vyriausias pr" 
buvėjas kiaulėms parsiuojan 
tis, nes jeigu kiaulė atsivedė 
12 paršelių, tai nuopelnas pri 
klauso ne tik kuiliui ir kiaul- 
ninkei (kaip neseniai j. C:cė 
nas „Naujienose“ pripažino), 
bet svarbiausias nuope'nas, be 
abejonės, priklauso pačiam Ni 
kitai.

IPARTIJOS KUMETIS 
NEŽINO UŽ KĄ JIS DIRBA

Partijos dvaro kumetis, ne 
žiūrint ar jis pilnai atliko dar 
bo prievolę partijos dvarui ai 
ba net ją viršijo — jis nC'.ino 
savo uždarbio, ką gaus metų 
gale.

Gerai jei pasisekė klek gc 
resnis derlius. Rudenį nuėmus 
visą partijos dvaro derlių, kuo 
skubiausiai, pagal partijos ko 
mandą, turi būti atiduota duok 
lė valstybės aruodui pagal io 
zungą —

„GERIAUSI GRŪDAI — 
VALSTYBEI” ...

ir kolūkiečių džiaugsmui. . . už 
dyką. Bet kad niekas nepagal 
volų, kad už dyką, lai part! 
ja už savo dvaro kasą už vie 
ną centnerį (100 kg) vidutinis 
kai įmoka apie 50 kapeikų. 
Tuo tarpu, kai tas kolų kietis 
už 1 kg juodos, paprastos auo 
nos moka vidutiniokai apie 
septyniolika su puse kapeikos. 
Taip pat „brangiai” mokama 
ir „pigiai“ parduodama kiti 
partijos dvaro kumečių darbo 
vaisiai — pienas, sviestus, mė 
sa. Kas, kada ir kur sugebėjo 
daugiau išnaudoti, tesp.endžia 
skaitytojai. Tai yra žiauri no 
nija.

DUOKLĖS
(teisingiau legalizuoto apiplė 
Šimo) dydis nustatomas ne pa

gal gautą derlių, bet pagal pa 
sėlių plotą. Tokiu būdu išeina, 
kad blogo derliaus metais <o 
derlingų metų nelabai bepusi 
taiko) į partijos aruodą supy
lus geriausius grūdus, vos iž
tenka arba net ir trūksta iek 
lai sekantiems metams. To 
kiais atvejais bėdon patekęs 
partijos dvaras arba skolina 
si iš kito dvaro arba perkasi 
iš partijos aruodo jau žymiai 
brangesne kaina. Tokiu būdu 
partijos dvaro kumečiai gau 
na lik prastą menką liekaną ai 
ba gali visai negauti.

Pagal partijos protą tai reiš 
kia, kad kumečiai blogai d-ir 
bo ir sekančiais metais turi pa 
sispausli, norint, kad n j-.ums 
liktų. Taigi išeina, kad parli 
jos dvaras pačios partijos ali 
ra pajėgus pasirūpinti savo 
baudžiauninkų gerbūviu. Šiuo 
atveju, baudžiauninkų, atžvil 
giu, partija ne darbo žmonių 
j-eikalų gynėja, kaip rckla 

muojasi,, bet žiaurus ir griež 
tas administratorius -r engė 
jas. Už tat nieko stebėtino, 
kad Lietuvoje (it bendiai vi 
soje sovietijoje) yra išsivys 
čiusi vagystė arba sovietiškai

„VISUOMENINIO TURTO 
GROBSTYMAS”.

Kovoti prieš bujojanlį „visu • 
menės turto grobstynų“ par 
tija buvo priversta išleisti spe 
cialų įstatymą ir skirti griež 
tas baudas iki kelių metų ka 
Įėjimo. Ar gali būti dar kur 
nors kitur daugiau suniek.ūtas 
dabo žmogus — partijos dva 
ro baudžiauninkas? Partijos 
dvaro baudžiauninkai yra ki 
tos nuomonės ir didžiausiu vi 
suomeninio turto grobstyto u 
ir plėšiku laiko ne save, bet Ko 
munistų paitiją.

Bus daugiau.

LIETUVIS MOKSLININ 
KAS — J TARPT.

KONGRESĄ
Urbanos universitetą JAV 

baigęs, dr. Algis Avižienis 
nakviestas skaityti mokslinį 
pranešimą rugpjūčio men. 
Muenchene šaukiamame larp 
tautiniame mokslo suvažiavi 
me. Dalyvaus 80 mokslininkų 
iš viso pasaulio. Lietuvis, 30 
m. amž. mokslininkas, skaitys 
pranešimą tema „On a Flexib 
le Interpratation of digital Co 
mputer Arithmetic“. Šį kong 
resą Fed. Vokietijoje šiais" 
metais rengia International Fe 
deration for Information Pro 
cessing. E.

— Kirovo baletas, kuLs • r k 
mingai gastroliavo Amer.k- 
je, dabar turi didelių sunku 
mų, nes esą vakaruose nns.ige 
ręs „buržuazinės dvasio*“ ir, 
„Izvestijų nuomone, turįs būt; 
pertvarkytas.

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

JAV I
Lengvosios atletikos rungty 

nės tarp tos sporto šakos ga 
liūnų JAV ir Sov. S-gOz baigė 
si amerikiečių pergale vyių 
pusėje 128:107, tuo tarpu ru 
sės nugalėjo amerikietes 66: 
41. Rungtynėse atsiekti du 

pasaulio rekordai; kūjo meti 
me Hal Connoly įrankį pastun 
tė 231 pėdą ir 10 inčų, o rusų, 
V. Brumelis, peršoko 7,5 pėdų 
augštį. Dvi dienas rungtynes 
sekė 153 tūkst. žiūrovų, kurie 
sumokėjo už biletus 325 tūkst. 
dol. Pridėjus televizijos paja 
mas, gaunama apvali 550 tū 
kstančių dol. suma. Atsicai 
čius 125 tūkst. išlaidų, pelnas 
bus padalintas tarp Stanfordo 
U-to ir lengvosios atletiiccs s- 
gos. Rungtynėse turėjo daly 
vauti lietuvis Antanas Vaup 
šas (jis buvo įrašytas į pro 
gramą), tačiau paskutiniu mo 
mentu iš sąstato jis buvo iš 
brauktas. Priežastys nenurodo 
mos. i

ŽIEMOS OLIMPIADA
Mūsų redakcijos pastango 

mis, šio sk. vedėjas įtrauktas 
į 1964 m. Žiemis olimpinių žai 
dynių bnnsbrucke užsienio ko 
respondentų sąstatą. 3ia pro 
ga šiomis dienomis gautame 
rengėjų gražiai išleistame Nr.
4— 5 biuletenyje nurodomi at 
likti darbai ir pasirengimai 
šiai didelei sporto šventėn 19 
64 m. sausio 29 — vasario 9 
dd. Kadangi birželio mėn. bu 
vo Tarptautinio Olimpinio k- 
teto posėdis Maskvoje, biulc 
tenyje, šalia vokiečių, anglų 
ir prancūzų kalbos, figūruoja 
ir rusų, nes austrai darė prane 
šuną apie parengiamuosius 
darbus Innsbrucke, palalpm 
darni tą visą medžiagą leiuiny 
je.

IŠ LIETUVOS
— Europos jaunių stalo te 

niso pirmenybėse puikiai žai 
džia keluriolikametė Laimutė 
Balaišytė. Jos motina yra mei 
gaičių komandos treneie, tad 
kaip Sov. S-gos atstove, kar 
tu išvyko su komanda į Jugos 
laviją.

— Lietuvos „Augšėiauiioji 
Taryba” Žalgirio irkluotoju.; 
apdovanojo garbės raštais Be 
abejo, šis Įsakymas gautas iš 
Maskvos už išgarsinimą Sov.
5- gos, sporto rungtynėse Fi 
ladelfijoj.

— Vilniškiame „Spcrte“ Z. 
Jukna aprašo įspūdžius iŠ Fi 
ladelfijos. Tarp kitko jis rašo, 
„kad Amer koj gyvena daug 
lietuvių, mes žinojome pui 

kiai, bet jų tiek daug sutikti 
tikrai nesitikėjome, jau nuo 
pat pirmosios savo buvimo 
Amerikoj dienos pajutome, 
kad esame ių dėmesio centre. 
Negalėdami patekti į bazę, kur 
mes tvarkydavome valtį, jie 
mus tykodavo kiekviename 
žingsnyje, pasitikdavo gatve 
je beeinant į autobusą, lauk 
davo prie viešbučio. P.ladvifi 
joj gyvena apie 3 iūkcl. lietu 
vių ir beveik visi nori paspaus 
ti mums rankas, sužinoti ką 
nors apie Lietuvą.“

— Kačerginėje yra įieng 
tas dviračių lenktynėms 5 km 
ilgio kelias. Čia buvo suvažia 
vę geriausi SS-gos d\ iratinin 
kai, patikrinti prieš Europos 
pirmenybes savo jėgas.

— Dvi lietuvaitės — Jukne 
vičiūtė ir Jocytė žaidė už S. 
S-gos rankinio rinktinę, Euro 
pos pirmenybėse BuKarcšte. 
Sov. S-gos 'inktinė užėmė šeš 
tą vietą.

L. BALAIŠYTĖ EUROPOS 
MEISTERĖ

Jugoslavijoj pasibaigė indi 
vidualinės Europos jaunių sta 
lo teniso pirmenybės. Mergai 
čių grupėje pirmą vietą ir kar 
tu Europos meislerės vardą iš 
kovojo Laimutė Balaišytė, bai 
gmėje nugalėjusi vengrę Pap 
15:21, 21:15, 21:17. Dėka he 
tuvaitei, Sov. S-ga kotnandiš 
kai taip pat laimėjo pumą vie 
tą, nugalėjusi Čekoslovakijos 
rinktinę.

PAŠALINTAS 
GLAZKOVAS

Vilniaus Žalgirio futbolo ko 
mandos trenerio pareiga^ ėjo 
rusas Glazkov. Tačiau koman 
da iki šiol buvo augštosios fui 
bolo lygos lentelės „uodegė
lėj”. Atrodo, kad Žalgirio va 
dovybė suprato Glazkovo pa 
keitimo reikalą ir pereitą sava: 
tę pašalino iš vyr. trenerio pa 
reigų ir pakvietė į jo vietą ži 
nomą N. Lietuvos futboio rink 
tines žaidėją S. Paberžį. Lietu 
vis pirmą „krikštą” gavo Vii 
muje, Sov. S gos futbolo ly 
gos pirmenybėse prieš niLste 
rį Kijevo Dinamo komandą 
Kaip rašo pavergtos Lietuvos 
spauda, prieš rungtynes Žalgi 
rio komandos nusirengim j Kam 
bariuose buvo jaučiamas dide 
lis pagyvėjimas, kadangi Glaz 
kovas įnešdavo daug d.sonan 
so į kolektyvo gyvenimą. Trum 
poj S. Paberžio priežiūroj, Vii 
niaus Žalgnis pralaimėję Sov. 
S-gos futbolo meisteriui 2 ;4.

SPORTAS LIETUVIŲ 
DIENOJ

Lietuvių Dienos proga Wm 
dsore, numatoma įvykdyti fut 
bolo ir lauko teniso židynes. 
Tuo reikalu, sporto klDbai 
gaus pranešimus.

LAIMI AUŠRA
Š. Amerikos lietuvių leng 

vosios atletikos pirmenybės 
baigėsi Toronto Aušros laimė 
jiinu, prieš ligšiolinį -.neisi«į 
Clevelando Žaibą ir 'loionto 
Vytį. Atsiektos pasekmės yra 
silpnokos, išskyrus gal tik A. 
Žaliauską ir daug žadančias 
jaunes.

TRUMPAI 
IŠ LIETUVOS

Sov. S-gos krepšinio pirme 
nybėse, Kauno Politechnikos 
moterys pralaimėjo meisteriui 
Rygos TTT komandai 42 ;t,2, 
tačiau įveikė Tartų 67:49 ir 
Maskvos „Serp i molot“ 55: 
51. Tuo tarpu Kauno Žalgirio 
vyrai laimėjo visas rungtynes 
Leningrade ir Baku, užtikrin 
darni pirmenybių lentelėj try 
liktą vietą iš 24 komandų. Lie 
tuvaitės, blogiausiu atveju, ga 
Ii užimti aštuntą vietą.

— Dviračių pirmenybėse ap 
link Ukraine, Lietuvos koman 
da užėmė aštuntą vieią, estai 
antrą vietą, o individualiai pir 
mą.

— Atvirose Latvijos lengvo 
sios atletikos pirmenybėje pui 
kiai pasirodė Lietuvos atsto 
vai: pirmas vietas 100 ir 
m bėgimuose iškovojo Šido 
nis (atatinkamai — 10,7 sek 
ir 22,8 sek), J. Mozūia šuoly 
je su kartim — 4,30 m. J. Trei 
gienė iššoko į augštį 1.65 m ir 
F. Kaioblienė nubėgo 800 m 
per 2 min. 15,9 sek.

— Lietuvos šachmatininkai 
nugalėjo Baltstogę 8,a. 1,5.

— Sov. S-gos studentų žai 
dynėse Kauno atstovai futbo 
le nugalėjo Almą-Atą 2:0.

— Alytaus rajono sporto 
tarybos būstinė yra miesto vyk 
domojo komiteto patalpose. 
Kambarys — 4 kv. m dydžie, 
todėl ir jpirmiriinkas sėdėda 
mas už stalo, negali priimti di 
dėsnių sporto delegacijų, su 
šaukti bet kokius posėdžius.

— Kaune, Daukanto g-vėje 
N r. 4, prie vieno tiekimo san 
dėlio yra patalpa, kur ant du 
rų auksinėm raidėm atžymė 
tos trys sporto s-gos. Tačiau 
kambaryje nėra elektros, suge 
dusios krosnys, patalpos neva 
lomos.

— Bukarešto Progreso fut 
bolo komanda mūsų sostinėje 
nugalėjo Žalgirį 2 :0. Reikia pa 
žymėti, kad rumunai Lietnvo 
je lankėsi dar prieš karą. 1931 
m. rugpūčio 26 d. Rumunija 

Nukelta į 7-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
24.
Statybos darbininkę, plytų 

nešiotoją Barvainis šiaip taip 
aptvarkė, nors ir primityvio 
mis sąlygomis, perkalęs per 
kojos kulnį plieninį branktą ir 
nuo jo virvagalį permetęs per 
ligonines staliaus padalytą o.o 
ką, o prie virvės pririšęs mci 
šą smėlio ir koją iškėlęs apie 
30 1 kampu. Moteriai ilgai ne 
trukus apsiramino skaasmai, 
nes traukimas ir truputį augš 
tyn iškelta koja jautė gerą pa 
^ėtį, išlygino į kojos ašį lu 
zusius kaulus ir lengvino suli 
nimą. Barvainis, tvarkydamas 
žaizdą, aiškino jauniems kolt 
goms:

— Kai dabai, dar tieišgyven 
tų karo pasekmių akivaizdoje, 
neturime galimybės p.isinau 
doti moderniškomis techniško 
mis priemonėmis, tenka pa 
tiems gydytojams komoinao 
ti priemones, kaip štai, kale 
gos dabar matote.

— Kažin kada turėsime mo 
derniškas priemones, kai vis 
dar stokojame paprasčiausių 
priemonių ir vaistų?... — pa 
stebėjo paitiurmom Kalnėnas.

— Vakaruose, kurie ginasi 
visokiu perteklium, sako, n.am 
prieinama užsieninė mediciniš 
koji spauda, ten daugiau lo 
kiais atvejais naudojamas gip 
savimas. Kai mums nepatinka 
vadinamas komplikuotasis lū 
žis, ten, sako, lūžusiu* Lau 

lūs jungia, kaip anksčiau li
pas mus kaltais darydavo, me
talinių vinių arba vaižtų pa 
galba, kuriam tikslui tenka 
lūžį operuoti. Taip pav., „uvc. 
gydomas generolo Nagio šlau 
nies kaulo lūžis. Tačiau iš sa 
vo patirties esu įsitikinęs, kad 
traukimo būdas, ypač gydant 
ilgųjų kaulų lūžius, yra ge 
riausis, nes jo pagalba ga...na 
visiškai tobulai suauginti kau 
lūs. Reikia tiktai gera, našta 
tyti traukimo jėgą - svoii. Ko 
legos pamatysite iš šio atvejo 
ir įsitikinsite.

— Sakyk tamsta, — Daivai 
ms kreipėsi į ligonę, — kociei 
eini dirbti lokio sunkaus uar 
bo? Ar negalėtum rasti leng 
vesnio moteriai tinkamesnio?

— O kur gi čia lengvo dar 
bo rasi Klaipėdoje arba kur 
kitur? Visur mums tiktai sun 
kūs dalbai. Proforgaz mums 
aiškina, kad Sovietų Sąjungo 
je moterys turi lygias teises 
su vyrais ir lygias pareigas. . . 
Todėl, sako, moterys, Katu ir 
vyrai, gali plytas nešicti. . . 
Kai aš pasakiau, tai kodėl vy 
rai neverčiami gimdyti vaikų, 
kaip moterys, tai profoigas 
sako, kad aš einanti piicš kons 
tituciją ir man grasina Sibi 
ru. .. Tai matote, kokia Čia 
moterų lygybė, — kalbėjo mo 
teris, kuri pasirodė esanti ga 
na sąmojinga.

Barvainj ši moteris suintri 

gavo, ir jis tęsė pokalbį.
— Hm, tai kaip tamsta ma 

nai vyrus priversti, kaip tams 
ta sakei, gimdyti?

— Ogi taip: kai moterys 
gimdo, tai vyrai už jas turi 
dirbti. . . O be to, kai ji nėščia, 
tai vyras už ją taip pat turi 
dirbti. O kadangi normaliai 
moteris turi gimdyti kasmet 
prieš tai devynius mėnesius bū 
dama seščia, tai visai natai a 
lu, kad miteliai iš viso nėra k? 
da plytas nešilti. O mes, „pa 
žangiausios pasaulyje aanlvar 
kos moterys, turėdamos „ly 
gias teises“ su vyiaiu, «.urime 
dirbti tokius sunkius dm bus, 
kaip plytų nešiojimas. . Ir 
dar nėščios būdamos. . . Tokia 
mūsų tikrovė.

— Tamsta drąsi moteris,- 
pastebėjo Barvainis.

— Aš tokia drąsi, kad man 
nėra ko bijoti, nes blogiau įau 
niekur nebus. . .

— Ar ne lengviau būtų dirb 
ti kolūkyje?

— Na ir pasakei, dakta.c! 
Partijos kumete oūti? Kien.uo 
met!

— Tamsta labai griežtų nuo 
monių.

— Kad nebūtume mulkiai 
ir prisitaikėliai ir visi būtume 
griežto nusistatymo, seniai jau 
būtume laisvi!

— Tamsta būk atsargur.c 
vis dėlto su tokiom kainom. . .

— O ko? Ar tamsta mane 
įduosi žvalgybai?

— Aš neįduosiu, bei, kaip 
sakoma, kartais ir „sienos gii 
di“...

z is, bet manydami, kad guzu c 
reikia operuoti, atsiuntė į Kiai 
pėdos ligoninę.

Barvainis tuojau nusiavė, 
kad Petrov serga leuko-grenu 
lioma, ir kad tai jau paskutinė 
ligos stadija; kad nieku ligo
niui jau negalima padėti. — 
Casus letalis. — Barvunis pa 
sakė savo jauniems auejė 
jams.

Šis medicinos bejeg.škumo 
faktas Barvainį sujaudino. 
Žmogus turi mirti geriausiais 
savo gyvenimo metais! Ha 
giška. Bet nėra priemo.nų ugc 
niui padėti. Ir Barvainis gaivo 
jo: „Milionai ir miliaiūai iub 
lių išleidžiami atominiams can 
dymams, ginklavimuisi, k.r’S 
žmonijai teneša tifktai nelai 
mes. Kad taip tos lėšos būtų 
panaudotos sveikatos, geibu 
vio tikslams, ligų tyrimo ban 
dymams, gal jau vises ligos 
būtų išaiškintos ir rasti būda, 
jas sulaikyti ir gydyti. .

Barvainis, žiaurių faktų tr?. 
mdomas, vis ryškiau pradėjo 
atgauti sąmonės aiškumą, su 
prasti tikrovę, ir jį pradėjo 
traukti į normalų gyvenimą. 
Bet priešakyje kabojo, k up 
Damoklo kardas, byla su bule 
tininke. ’. . Ir juo byla artėjo, 
juo Barvainis darėsi nerames 
nis. Paskutiniais laikais jis blo 
gai miegojo. Jo rankos operuo 
jant drebėjo ir jis netikras bu 
vo, kad jam ir operavimas ge 
rai pavyks.

Jis atidžiau pradėjo domė 
tis Viktorija, jos laiuyceua. 
Bet Viktorija, sužinojusi, apie

— Tegul sau girdi. .. K ur 
jie mane dėtų be kojos. , .

— Smarki moteris. . . To 
kiai reikėtų išsikovoti gėrės 
nes darbo sąlygas. . .

— Išsikovoti. . . Lengva pa 
sakyti. O kaip išsikovoti, jei 
ąu h.in’i fusnei.iaS aud ‘seiueu 

gu esi vienas, kaip pnštas?z. 
Režimo pataikūnų gaujos. . . 
O vyrai bailiai ir lepšiai. . . Ma 
sė tamsi ir nieko toliau savo 
nosies nemato. . . Solidarumo 
jokio. . .

— Na, baikime ši pasikal 
bėjimą. — Nutraukė Išarvai 
rus, matydamas, kad einama, 
kaip sakoma — „juo jjilia’- gi 
rion, juo daugiau medžių . . 
Ir ištikrųjų kas gali išgirsti ir 
pridaryti nemalonumų ne tik 
tai ligonei, bet ir gydytojams.

Ir vis dėlto ši plytų nėšio 
toja Barvainį ne tiktai nuste 
bino, bet "r stipriai paveikė, 
net pritrenkė.

„Plytii nešiotoja, - •• galvo 
jo Barvainis, — o kiek turi 
cuąsos, sveiko proto, logikos... 
O aš, gydytojas, ordinatorius 
ir net jaunų gydytojų mokyto 
jas. . . Ko gi aš verta. ? Tąsi 
nėręs erotikon, nesusi valdąs 
„kaip ubago botagas“...

Barvainį dar žiauriau pri 
trenkė tą pačią dieną iš Paian 
gos atvežtas į ligoninę pusam 
žis rusas gydytojas Petrov, ku 
ris sveikatos taisyti buvo ai 
siųstas iš Gorkio į Palangą, o 
Palangoje taip blogai pasiju 
to, ypač kai pažastėse pasiro 
dė guzai, Palangos gydytoja., 
negailėdami nustatyti a.agn« 

jo bylą su bufetininke, pasi 
piktino.

„O dar aš, kvaila, galvojau 
susigrąžinti vyrą. . .

Jis gi paleistuvauja. . . Na, 
vyreli, tai tu toks!.. Tau ir 
žiaurių gyvenimo pamokų n“ 
užteko susiprasti!.. Ii Sarvai 
menė taip pat paleido savo 
vadžias. . .

Tiesa, juk tai nebuvo pir 
mas kartas. Pirmoji nuodėmė 
su Adomėnu, vykstant j Tartu 
gydytojų suvažiavimą, pnve ‘u 
si prie išsiskyrimo su Tomu, 
savaime jau pastūmėjo ją „sli 
džiuoju keliu“. Kasperiunas 
gi ne veltui per lietų ir audią 
veržėsi. Ir tie du dailimnkai, 
kurie ją gynė, nebuvo neutra 
lūs. Tat ir dabar tiktai „sąži 
nės apraminimui“ buvo Bar 
vainio bylos su bufetininke 
priekaištas ir greičiau priežos 
tis laisviau paūžti, negu reikš 
ti nusiminimą.

Mintyje Barvainienei buvo 
įstrigęs ginekologas, kuris ją 
stiliagiškai šokdino, [i ir da 
bar puoselėjo minti su jjo su 
sitikti ir „atsikeršyti“ Barvai 
niui.

Palangoje gi susitikti nesun 
ku, nes restoranas visus suve 
da į krūvą — ir pažįstamus ir 
nepažįstamus, kurie apsilanky 
mų metu susipažįsta. Viktori 
jai gi su ginekologu nereikejo 
susipažinti, nes ji buvo jau gt 
rai pažįstama.

Tiesa, jai kliudė vaikai, ku 
rie augdami ir sąmonėdami, 
geriau suprato metinos būse 
ną ir ją jau tuo varžė.

Bua daugiau. __
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Kas sufalsifikavo Mieželaitį?! 
Maskva ar Vilnius?

„Tėvynės Balsas” 34(513)-me numery rašydamas apie 
Lenino premiją už E. Mieželaičio eilėraSČių knygą „Čeloviek“ 
— „Žmogus“, pastebi: „Spausdinamas eilėraštis paimtas i* 
Leninine premija apdovanotos Ė. Mieželaičio poezijos «.ay 
gos, turinčios tą patį pavadinimą“.

Mes šį eilėraštį čia perspausdiname. Skaitytojai mato, 
kad šis eilėraštis be politikos, be partines tendenoijos, be 
propagandos. Tai poeto eilėraštis, patinka ar nepatinka.

Bet rusiškame vertime jis žymiai kitaip atrodo, nes iš 
verstas labai netiksliai, o kas svarbiausia—pačiame gale, po 
žodžių „Aš žmogus“, padėtas kablelis ir eilėraštis užbaigtas 
žodžiais „JA KOMMUNIST“ — (aš komunistas). Taigi, 
eilėraštis sufalsifikuotas. Klausimas: kas sufalsifikavo E. Mbic 
želaičio eilėraštį „Žmogus“ — Maskva ar Vilnius?

E. MIEŽELAITIS
ŽMOGUS

Mano dvi kojos remiasi į žemės rutulį, 
mano dvi rankos paremia saulės kamuolį, 
o tarp žemės rutulio
ir tarp saulės kamuolio — stoviu aš. . .

Mano galva apskrita — kaip žemės rutulys, 
kurio gelmėse -— kaip rūda ir anglis — 
klodais giliai susiklostę smegenys, 
aš jas kasu ir lydau iš plieno 
didelius daiktus: 
traukinius, žemę apjuosiančius, ir laivus, 
skrodžiančius žemės gilius vandenynus, 
ir lėktuvus, paukščio tolesnį tęsinį, 
ir raketas, greitesnes už žaibą 
ir greitesnes už mano minties siūlą. . .

Mano galva apskrita — kaip saulės kamuoiys 
iš kurio gelmės saulės spindulys 
į visas keturias puses spinduliuoja 
ir žemėje visa gaivina, 
ir įkvepia žemei gyvybę. . .

Kas žemė?
Kas ji be manęs?-------------
Negyvas, raukšlėtas, sunkus kamuolys 
nuliūdęs klajojo po didelę mėlyną erdvę, 
mėnuly kaip veidrody matė seniai 
negražų, rauplėtą, negyvą savo veidą. . .

Iš liūdesio jis ir sukūrė mane, 
ir davė man galvą į saulę ir žemę panašią, 
ir mažas mano galvos kamuolys 
pranoko didelį žemės kamuolį 
ir dabar atstoja jos ašį. . . 
ir aš jam daviau jo grožį.

Žemės rutulys sukūrė mane, 
o aš jį sukūriau — 
naują, jauną ir gražų, 
kokiu jis nebuvo. . .

Dviem kojom tvirtai atsispyręs į žemę 
ir dviem rankom tvirtai įsirėmęs į sauię, 
aš stoviu kaip tiltas 
tarp žemės ir saulės,

Tautinės, demokiatinės minties mėnesinis lietuvių laik- 
raitis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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DAILININKO JUOZO BAG 

DONO PARODOS
Dailininkas Juozas Bagdo 

nas, studijavęs tapybą Kauno 
Meno mokykloje, dalyvavęs 
daugelyje bendrų dailininkų 
sąjungos parodų, savo paiodų 
suruošęs daugelyje L.efcivos 
miestų ir tremtyje, dabar gyve 
nąs Vašingtone, JAV, atvyks 
ta į Kanadą ir savo dailės nar 
bų parodas ruošia pirma To 
ronte, o po to Montrealyje. 
Parodos numatomos šio liepos 
mėnesio pabaigoje ir lugpju 
cio mėnesio pradžioje.

J. Bagdono tapybos darbai 
pasižymi sodria spalvų gama 
ir plačiomis plokštumomis trak 
tuojamu dekoraciniu piešiniu.

GASPARAS VELIČKA, 
režisorius ir rašytojas, kovo pa 
baigoje turėjo sunkią kakle 
operaciją, dar tebeserga, gy 
dosi namie. Iš namų niekur ne 
išeina. Kelerius metus G. v c 
lieka gyveno Los Angeles, C,, 
hiornia, tautosakininko Jono 
Puikūno ir Sofijos Puikūnie 
nės namuose, kurie jam ser 
gant daug gero padarė. Puiku 
nai namą pardavė. Birželio pa 
baigoje Gasparą Veličką gy 
venti pas save pakvietė baleto 
solistas Jaunutis Puodžiūnas. 
Dabartinis G. Veličkos adre 
sas yra: 1518 W. St. Andrews 
Pl., Hollywood 28, Caiif.
O Dailės muzėjus Utenoje su 
rengė dailės parodą. Buvo eks 
ponuoti dailininkų Jučo, Ka 
tino, Kaušinio, Stausko, Sur 
gailio, Tarabildienės ir kt. dar 
bai. Pasirodė ir vietos liau kos 
menininkai Bagočiūnas, Kara 
nauskas, Pajada ir kt.

100 METŲ CLAUDE 
DEBUSSY

Rugpjūčio 22 d. sukanka 
100 metų kai gimė vieem lai 
kotarpiui davęs savo spalvą 
prancūzų kompozitorius Clau 
de Debussy. Šia proga CBC 
duoda eilę jo kūrinių koncer 
tų: Liepos 22 d. koncertavo 
garsus prancūzų pianistas J. 
Casadesus, rugpjūčio 8 d. kon 
certuos pianistas S. Richter 
rugpjūčio 15 dieną buc arntras 
jo koncertas, rugp. 13 d. 3 
vai. po pietų dainuos sopra 
nas E. B. Guy, o sukaktuvių 
vakarą, 8.30, bus didelis De 
bussy kūrinių koncertas, daly 
vaujant Montrealio siiafoni 
niam orkestrui ir chorui.

Debussy — impresionistas 
kovojęs su vokišku klasic'zmu 
ir neoromantizmu; reikalavę 
kūryboje natūralumo, papras 
tumo. Yra parašęs daugybę kū 
rinių — fortepionui, dainų cik 
lūs, solo dainų. Garsi jo ope 
ra Pelleas ir Melisanda, kurio 
je pasireiškė didžiausis jo mei 
striškumas. Debussy žymus 
dar ir tuo, kad muzikoo ha.nio 
nijon įvedė daug naujumo, pa 
naudodamas tam tikslui ligtol 
neįprastus sąskambius, anks 
čiau laikytus kompozic.joje ne 
leistinais.

9 Minske baltarusių kalba iš 
leistas lietuvių liaudies pasakų 
rinkinys. Rusų kalba toks lei 
dinys buVo išspausdintas Kali 
ningrade. Atskiros lietuvių 
liaudies pasakų knygos anks 
čiau pasirodė azerbeidžaniecių 
it gruzinų kalbomis.

kuriuo į žemę ateina saulė 
kuriuo į saulę užkopia žemė. . .

Ir sukas, sukas aplinkui mane 
mano puikių kūrinių, 
mano rankomis nulipintų 
iš motinos žemės, 
marga ir mišri karuselė: 
sukas aplinkui mane 
miestai su daugiaaugšČiais namais, 
gatvių, asfaltu, tiltais, stulpais, 
šliaužiančių mašinų vabalais, 
betono ir plieno gabalais, 
vyniojasi ma» apie kojas ir rankas traukiniai, 
suka ratą aplink galvą lėktuvai, 
plūduriuoja apie kojas didžiuliai laivai, 
sukasi traktoriai, ūžia staklės, 
kyla iš mano rankų palydovai, 
Stoviu gražus, tvirtas, aukštas, petingas — 
tarsi balandžių būrys. . .

Stoviu pačiame žemės viduryje, 
tiltas nuo žemės ligi pačios saulės — 
skleidamas saulėtus šyp enos spindulius 

. į visas keturias žemės puses — -
žmogus — 
aš. . .

VARŠUVOS OPERETĖ 
VILNIUJE

Į Lietuvą su gastrolėmis bu 
vo atvykusi 150 žmonių Var 
šuvos operetės teatro grupė.

Vilniaus operos - baleto te 
atre svečiai parodė tris spėk 
Kaklius. Šalia K. MiĮloekerio 
operetės „Studentas eigeta“ it 
Offenbacho „Paryžiaus gyve 
nimas“, dar pastatyta lenko 
Swiętonovskio operete „Gar 
laivis Undinė“ (Panna wod 
na), vaizduojanti Amerikoje 
gyvenusios milionierės lenkės 
nuotykius sugrįžus į Lenkiją. 
Du spektakliai surengti i. Kau 
no sporto halėje. E.

GRAŽUS PAVYZD'. S
Dr. J. Sakalauskas, Surey 

Centre, B. C., atsiuntė b dole 
rius padengti išlaidoms, už 
siunčiamą Nepr. Lietuvos pre 
numeratą Vokietijoje ligo 
niams. Nuoširdus ačiū.

Vėl gautas naujas pi ašy 
mas: Invalidas iš Vokietijos 
Karl - Olga - Krankenhaus, 
Prano Aleksandravičiaus, pra 
šo taip pat siuntinėti Nepr. 
Lietuvą. Kas galėtų, maloniai 
prašomi paremti Vokietijoje 
gyvenančius ligonius ir inval. 
dus, negalinčius užsimokėti už 
laikraštį.
9 K. Inčiūros eilėraščiai — iš 
traukos iš jo naujosios knygo" 
„Prie Kauno marių“ skaityti 
per Vilniaus radio.

30.000 LIETUVIŠKŲ 
LEIDINIŲ MASKVOJE
Liepos 1 d. visoje Sovietų 

Sąjungoje minėjus V. Lenino 
vardo bibliotekos veiklos šiuit 
mėtį, nurodyta, kad jos fon 
das šiuo metu turi 22 mil. kny
gų, žurnalų, laikraščiu ir Kitos 
medžiagos. Bibliotekos direk 
torius I. Kondakovas pasikal 
bėjime su „Tiesos“ Maskvos 
korespondentu pastebėjo, kad 
lietuviškasis skyrius toje bib 
liotekoje esąs vienas iš di 
džiausiu. Jis susideda is maž 
daug 30,000 leidiniu, prade 
dant iki revoliuciniu laikotai 
piu iki mūsų dienų. Esą ir re 
tų leidinių, daug Lietuvos ku 
nigaikštijų laikų retų rankraš 
čių. Autografų tarpe saugomi 
poeto Jurgio Baltrušaičio laiš 
kai. E.
9 Japonijos varietė teatras, 
dalyvaujant ir džazo orkest 
rui, liepos 3—5 dd. gastrolių 
vo Kaune ir Vilniuje, buvo su 
silaukęs nepaprasto pasiseki 
mo. Buvo atliktos japonų, am 
rikiečių, P. Amerikos kraštų, 
negrų, afrikiečių ir rusą melo 
dijos. Matyt, del nepaprasto 
susidomėjimo, vietoje numaty 
tų spektaklių Vilniaus l’ilhai 
monijos salėje, jie b"vo per 
kelti į Vingio parko estradą.
# J. Marcinkevičiaus poema 
„Kraujas ir pelenai“ buvo m 
scenizuota Estijos ir Maskvos 
teatruose.

Visų dėmesiui!!!
LABAI SVARBOS SPAUDOS BENDROVĖS 

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” NUTARIMAI
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ direktorių 
posėdis nutarė.

Kiek galima, paskubinti Mašinų Fondo vajų, kreipian 
i į Vajaus talkininkus, prašant juos imtis naujų žygių ir krei 
pantis į tautiečius, ypač NL skaitytojus, kad jie skirtų Mašinų 
i'ondui įnašų;

Kol vyksta Mašinų Fondo vajus, pratęsiamas ir naujų 
kaitytojų verbavimo vajus. Visi nauji „Nepriklausomos Lie 
uvos“ prenumeratoriai, o taip pat ir tie, kurie kažkada buvo 
renumeratoriais, bet dabar jau tokiais nėra, — visi „Nepri 
lausomą Lietuvą“ gauna už pusę prenumeratos kainos me 
ams: Kanadoje už 2.50, Amerikoje už 2.75, visur kitur už 3 

dolerius.
Išleisti naujomis mašinomis specialų leidinį, skirtą lie 

uvių įsikūrimui Kanadoje, drauge ir Mašinų Fondo vajaus 
alkininkami ir visiems dalyviams; šiam tikslui medžiagą jau 

dabar prašoma siųsti, su fotografijomis, Neprikl. Lietuvos ad 
resu: 7722 George St., LaSalle — Montreal, Canada.

Jieškomi mecenatai. Yra tautiečių, dėl įvairių priežas 
Čių patekusių į sunkumus, ligų, invalidumo ir kitų nelaimią, 
bet nori „Nepr. Lietuvą” skaityti. NL redakcija nemokamai 
siunčia sanatorijoms, prieglaudoms ir kaikurienis pavieniams 
asmenims, bet visų prašymų negali patenkinti. Ar neatsirastų 
tautiečių, kurie tam tikslui galėtų paaukoti po keletą dolenų? 
Iš tokio fondo už savikainą tiems nepajėgiantiems užsimokėti 
asmenims būtų laikraštis siunčiamas dovanai. Kas galėtų, pra 
šomi atsiliepti.

Mašinų užpirkimas jau pradėtas. Viena jų, paruošia 
moji dalis jau nupirkta, o dėl pagrindinių eina tiesiogės de 
rybos. Todėl yra didelis pia šymas skubiau ir stipriau pa 
remti N L Mašinų Fondą.

Nepr. Lietuvos B-vės Valdyba.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
36.

VALPURGIJOS NAKTIES SAPNAS 
arba

OBERONO IR TITANUOS AUKSINĖS VESTUVĖS
Intermedija 

REŽISIERIUS 
Darbštūs Mydingo vaikai 
Ilsisi šiandieną.
Brokenas ir jo miškai 
Mums atstoja sceną.

ŠAUKLYS 
Švenčiam aukso vestuves! 
Vėl bičiuliais liekam! 
Bartis, peštis tarp savęs 
Nepatarčiau niekam.

OBERONAS 
Jeigu dvasių dar nėrė. 
Jas iškviesti Verta: 
Mūs karališka pora 
Tuokias trečią kartą.

PŪKAS
Apsuptas minios draugų, 
Atpuškuoja Pūkas;
Nesigaili jis jėgų — 
Striuoksi, liuoksi, sukas.

ARIELIS
Angelišku balseliu 
Gieda Arielis, — 
Klausos arijų meilių 
Laumės raganėlės.

OBERONAS
Dėmesio! Kada šeimos 
Santykiai payra, — 
Bent savaitei nuo žmonos 
Reik atskirti vyrą.

TITANIJA
Jeigu juodu nuolatos 
Tarp savęs kariauja, — 
Lai pasėdi ji pietuos 
Jis — aplanko šiaurę.

VISAS ORKESTRAS 
fortisimo

Mašalų, svirplių šimtai 
Laumžirgių komanda, 
Varlės kvaiklės ir uodai 
Savo balsą bando.

SOLO
Štai atplumpina dambra 
Ir pro nosį barbia.
Orkestrante ji gera, 
Gina mūsų garbę!

NESUS1FORMAVUSI 
DVASIA

Rupūžės galva, straublys. 
Snapas, laumės kinka. . . 
Nei gegutė, nei dramblys! 
Bet į posmą tinka.

PORELĖ
Per atolą, per rasas 
Mes tapsenam dviese. 
O kada gi į dausas 
Tu, bernyt, nuskriesi?

SMALSUS PAKELEIVIS
Mano akys niekad dar 
Dyvų tiek nematė. . . 
Negi aš regiu dabar 
Oberoną patį?

ORTODOKSAS
Nei nagų, nei uodegos. 
Ir karalium dtdas.
Bet jis velnias, nėr kalbos,— 
Kaip dievai Elados.
ŠIAURIETIS MENININKAS 
Ligi šiol ne ką paišiau: 
Čia man trūksta oro!
Vykt Italijon greičiau 
Pajutau aš norą.

PURISTAS
Kam patekau aš kaip Kvauys 
Į tą šėtono kūdra?
Iš raganų visų tik trys, 
Mading, vartoja pudrą.

JAUNA RAGANĖLĖ 
Dažai, milteliai, skudurai 
Vien senėms teikia grožio, 
O aš va sėdžiu atvirai 
Nuoga ant savo ožio.

MATRONA 
Vaizduojatės, kad amžinai 
Vis dailios, jaunos būsit i 
Esu tikra, jog būtinai 
Dar gyvos jūs supūsit.

KAPELMEISTERIS
Mašalai, pulkai uodų 
Pas nuogalę skrenda! 
Nusigrįžo nuo gaidų 
Net varlių komanda!

VĖPŪTĖ
pasisukdama į vieną pusę 

Rinktine publika! Pati, 
Sakyčiau, grietinėlė! 
Visi išauklėti, rimti! 
šiurkštumo — nė šešėlio.

Pasisukdama į kitą pusę 
Prasmekit pragaio gelmėn, 
Pasiutę velnio šunes! 
Kitaip aš pulsiu piagarmen 
Nuo kalno šio viršūnės!

KSENIJOS
Atgužėjom mes, vabzdžiai, 
Žnyplėm apginkluoti, 
Norim pagarbą gražiai 
Kipšui atiduoti.

HENINGSAS
Kikena, juokias į akis, 
O mūsų nė negirdi. . . 
Galų gale jie pasakys, 
Kad turi jautrią širdį!

MUSAGETAS
Iš džiaugsmo sau trinu randas. 
Puikiausia laumių šventė!
Su mūzomis yra kur kas 
Kebliau man sugyventi.

BUVĘS SAVO LAIKŲ 
GENIJUS

Be baimės ženk pasku mane. 
Te skverną tau. Laikykis! 
Poetui Brokeno kaine 
Derėtų būt kaip sykis

SMALSUS PAKELEIVIS 
O kas yra tasai stuobrys, 
Status, tiesus kaip mietas? 
Vis jėzuitų jieške jis 
Ir sau neranda vietos.

GERVEI
Žuvauju tvenkiny drumstam 
Ir skaidriame upely.
Bendraut su velniu net 

šventam, 
Man rodos, ne pro šalį.

PASAULIETIS 
Davatkai mūsų planeta — 
Plaukiąs į dangų laivas. 
Kai griaudžia raganų puola, 
Ji meldžiasi ar maivos.

ŠOKĖJAS
Kas ten dudeda pabalėj? 
Kas ten meldyne lala? — 
Tai žaliajame raiste baubliai 
Užgrojo madrigalą!

TANCMEISTER1S
Net ir kupročiai, ir pampliai, 
Net ir šleiviai suklypę 
Suskato šokti. Kaip mikliai 
Jie vartosi ir trypia!

SMUIKININKAS
Visi dalyviai tos rujoį 
Seniai būt sužvėrėję. . . 
Dambros garsai nuramdė juo : 
Lyg muzika Orfėjo.

DOGMATIKAS
Jei kipšas mu^ų buityje
Iš tikro turi svorį, — 
Jį pripažinti teks, deja, 
Ar nori, ar nenori. * 

IDEALISTAS
Tai, kas čia darosi, baisu. 
Matyt, man protas maišos. 
Esmi pradžia daiktų visų, 
Bet vis dėlto aš kvaišas.

REALISTAS
Aš—gan st prus, geros galvos 
Ii ne iš kelmo spirtas.
Tačiau šiandieną vos-ne-vos 
Krutu, lyg būčiau girtas.

SUPERNATŪRAL1STAS
Pažinęs esmę slėpinių,
Bent kartą aš suprasiu, 
Kad, jeigu esama velnių, — 
Yra ir gėrio dvasių.

SKEPTIKAS
Jie lobio įieško, puola ten, 
Kur klystžvckė sutvisko. 
Šėtonas tuo patinka man, 
Kad abejoja viskuo.

KAPELMEISTERIS
Varlės, laumžirgiai, uodai 
Šlykštūs diletantai!
Elgtis prašome rimtai, — 
Jūs gi muzikantai!

APSUKRUOLIAI

Mes, lyg paukšteliai virč lankų, 
Visur laisvai lakiojam.
Kur kojomis praeit sunku, 
Ten einam augštyn kojom.

NEVYKĖLIAI
Mes ponai buvome augšti, 
Užtat mus griebė velnias. 
Kiaurai mūs padai pratrypti, 
Pratrintos visos kelnės!

ŽALTVYKSLĖS
Nors iš pelkėtų raguvų 
Atklydome čionai mes, 
Bet jaučiamės kaip tarp savų 
Ir linkime jums laimės!

KRINTANTI ŽVAIGŽDĖ 
Žemyn aš nučiuožiau žvaliai 
Nuo spindinčių padangių — - 
Ir štai dryksau dabar žolėj. 
Pakilt nebeįstengiu. . .

DRUČKIAI
Suskiai, kūtvėlos jauni, 
Traukitės iš kelio!
Mes, burliungiai, mes, kresni, 
Nūdien turim galią.

PŪKAS
Cit! Laikykitės kukliau, 
Drimbos neraliuoti!
Pūkas nori pagaliau 
Jus nukonkuruoti.

ARIELIS
Jei sparnais dosni gamta 
Šmėklas apdalino 
Skriskit pas kalnelį tą, 
Tūpkit ant gėlyno!

ORKESTRAS 
pianissimo

Gęsta žvaigždės pamaži. 
Dainos nebeaidi.
Tirpsta debesys palši. 
Rūkas išsisklaidė.. .

Bus daugiau.
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/aojvt^real Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės I autų kapinynas Sibiro Tunoroje. 
11.

Filmų menas
LIETUVIAI TELEVIZIJOS FILMUOSE

BANKO „LITO* REIKALAI
Kredito unija nėra vien bankas,

kur galima padėti santaupas efektyviausiai gali jiems pa 
ir, reikalui esant, pasiskolin gelbėti.
ti. Kredito unija kartu yra ir Visų pagalbos rūšių išva- 
savitarpinės pagalbos organi dinimas nėra įmanomas jau 
zacija, tvarkoma prekybin.ais vien dėl vietos stokos. Tačiau 
pagrindais. Ji nesiakia pelno jau ir kiek čia suminėta, ture 
visas pelnas, kuris lieka gale tų įtikinti kiekvieną del kreai

Prisimenu siuos svečius:

1, apmokėjus isiaiaas, 
’"dinamas dividendais už

. santaupas.
Kredito unijų pagalba na 

riams labai įvairi:
1) Ji sutelkia vienos tauty 

bės ar vienos grupės žmonių 
santaupas į vieną vietą, tikslu 
padėti tiems nariams, kurie 
reikalingi paskolų;

2. Lengvomis sąlygomis tei 
kiamos paskolos įgalina na 
rius pirktis už grynus pinigus 
ir tuo būdu sutaupyti ant kai 
nų ir išvengti daug augštesnių 
palūkanų už skolon paimtas 
piekes;

3) Turinčius daug smulkių 
skolų narius įgalina jas kon 
soliduoti į vieną vietą išduoua 
ma vieną didesnę paskolą jų

^mokėjimui ir tuo būdu labai 
palengvina išsimokėjimą;

4) Duoda atvirus „morgy 
čius“ iki 60% turto vertės ge 
resnėmis sąlygomis, kaip bet 
kurios kitos skolinimo institu 
cijos;

5) Teikia paskolų draudimą 
irki $10,000 ir tuo būdu skoli 
ninko mirties arba visiško ne 
darbingumo atveju labai paien 
gvina įpėdinių ir žiramų pa 
dėtį.

6) Teikia nemokamą gyvy 
bės draudimą taupytojoms iki 
$2000 santaupų, kurios taupy 
tojo mirties atveju išmokamos 
dviguba suma;

7) Geriausiai pažįsta savo 
narius ir dėlto greičiausiai ir

is to unijų naudingumo j. avie 
niam asmeniui ir savajai bend 
ruomenei. Tačiau Montreal} ;e 
Ii gšiol „Litui” tepriklauso tik 
695 nariai, taigi vos v’enas iš 
dešimties lituvų. Ar nevertė 
tų susigalvoti ir kitiems devy 
niems?

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Pašalpinės draugijos narių 
susirinkimai visą vasaros laika 
bus kiekvieną pirmąjį mėnesio 
penktadienį 8 vai. vakaio.

Klubo pašalpinė dr-ja vyk 
do narių vajų ir priima naujus 
narius be įsi o j amo mokesčio. 
Pagal klubo statutą tik išbu 
vus pusę metų pašalpinės dr- 
jos nariu, įsigyji teisę pirkti šė 
rus. Dividendus už nupirktus 
Šerus klubas moka tik už sekan 
čius prekybinius metus.

LAIKRODININKAS 
A. ŽUKAS

įsikūrė Wellingtono gatvėje, 
1855 nr., kur turi juvelyrinę 
krautuvę, parduoda laikro 
džius, papuošalus ir laikrodžius 
taiso. Verčiasi gerai, ics turi 
ir CPR geležinkelių užsaky 
mus bei tikrina jų laikiodžlus 
specialia elektroniška mašina, 
ir nustato tikrą laikrodžių eigą. 
A. Žuko juvelyrinė krautuvėj 
yra vis-a-vis Dom polski. Tau 
tiečiai atsimena šūkį: oavi pas 
savus. Susižinoti galima tele 
fonu: 932:0644.

KULTŪRINĖ KRONIKA
Atkelta iš 4-ro psl.

STASYS ČAIKAUSKAS
Anksčiau buvęs Kauno dra 

mos teatro aktorius, vėliau 
Jaunojo žiūrovo teatro rezisie 
rius, o dabar Kauno rnuziki 
nio dramos teatro režisierius. 
Stasys Čaikauskas minėjo 50 
metų ir 30 aktoriaus darbo me 
tų sukaktuves. Jis Glinskio no 
kinys. Muzikiniame dramos 
teatre pastatė apie 20 veikalų.
• Vilniuje ištisą mėnesj gastro 
liavo Moldavijos vakilybmis 
diamos teatras. Surengta 30 
spektaklių.
• Zapkų Kęstutį, jauną dai.i 
ninką, labai gerai įvertino am>- 
rikiečių spauda.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
GIMTOJI KALBA, 1962 

m. Nr. 2(16) — Bendnnės 
kalbos laikraštis, Lietuvių kai 
bos draugijos organas, leidžia 
mas JAV ir LB Kultūios Fon 
do. Laikraštį redaguoja žyra., 
ji mūsų kalbos žinovai — me 
kslininkai: L. Dambriūnas, P. 
Jonikas, A. Salys ir P. Skai 
džius. Kaina metams tiktai 1 
'doleris. Adresai: Redakciios 
— 4314, 4Gth St., Brentwood, 
Maryland, USA; admiuslraci 
jos — 717 West 18th St., Chi 
cago 16, Illinois, USA.

JAUNIMO ŽYGIAI Nr. 1 
-2(26—27). 1962 m. Visuo

vyriausias NKGB (vaistyoės 
(saugumo) viršininkas, tokio 
pat laipsnio NKVD (vidaus 
reikalų m-jos) atstovas, žve 
jįybos įmonės direktorius su 
savo padėjėju, sandėlių prižiū 
rėtojas, prekybos žvejybos 
įmonių vyresnieji buhalteriai 
vyriausias žvejybos instrukto 
rius, tinklų dirbtuvės vedėjas 
(mažai raštingas, bet augalas 
|>arelgūnas komunistų par u 

joje, mane be jokio pagrindo 
pavaręs iš tinklų dirbtuvės), 
žvejybos inžinieriai, rparior 
gai (išmokslinti komunistai-or 
ganizatoriai), mūsų dantų gy 
dytoja, įvairūs technikai, Tro 
fimovsko ir kitų salų žvejybos 
skyrių vedėjai, planuotojrs, 
du mokytojai, visi su žinono

meninio auklėjimosi ir krikš 
čioniškos - demokratiškos po 
litikos jaunimo laikraštis. h.ei 
džia Lietuvių Krikščionių de 
mokratų s-gos Jaunimo sekei 
ja. Metinė prenumerata 2 dol. 
Šio nr. kaina 1 dol. Numerio 
turinyje: Maironis ir politika; 
Enciklika Mater et Magistrą; 
Milašiaus dešifruotoji apoka 
lipsė; „Proto valstybė“. Ad 
resas: 1227 E. 84lh St., Jie 
veland 3, Ohio, USA..

SĖJA. 1962 m. Nr. 2(76). 
Metinė prenumerata 3 dol. 
Adresas: Sėja, 1649 N. Broad 
way, Melrose Park, Illinois, 
USA.

Turinyje: Sėjai įžengus į 
dešimtuosius metus — J. Šal 
na; Prasilenkimai su iitsū — 
P. Čepėnas; Paminklas Di. 
V. Kudirkai pagerbti — j. Ka 
teiva; Vatikanas ir gimtoji kai 
ba — E. Gerulis; Žvilgsnis į 
naująjį JAV ūkio planą — 
Dr. K. Karvelis; Lietuva auti 
hitlerinės opozicijos pianuose 
— A. Ragas; Vivat Akade 
mija; apžvalga ir kt.

MOTERIS 1962 m. Ni. 3 
(28). Žursalas gražiai, kultu 
ringai leidžiamas, iliustruotas.

MARIA, SALVACi! Prcg 
hiere composte da prigiomere 
lituane nelle Ciberia de. Nord. 
Edicioni Paoline, Roma, i ai 
lietuvių tremtinių Sibire mal 
daknygč, išleista jau keliomis 
kalbomis, dabar ir Halų kai 
ba. Leidinys gražus ii iiigi 
nalus. Viršelį puošia lietuvis 
ki kryžiai ir vidurį Aušros v u. 
tų paveikslas su ttiksliu Įrašu. 
...della Madoną nella poita 
dell’Aurora a Vilnius (Lilua 
nia). Tekste daugelį puslapių 
žymi pačių tremtinių įrašyti 
lietuviški sakiniai, kai jų ver 
timai padalyti itališkai. Leidi

mis bei sužadėtinėmis, visi, 
kaip vienas, partijos nariai. 
Svečiai - vyrai visi nusiskutę, 
tik Mavrin ir planuotojas barz 
doti. Lietuvis siuvėjas 1 amu 
lionis tuo metu dar state 1 ioli 
movską (jo vaikai tuomet gu 
Įėjo ant narų nusilpę, ir dar ne 
buvo pradėjęs jiems sitūi). To 
dėl visi musu ponai kol Kas 
dėvėjo nublukusius švaimis su 
stalinine apikakle arba žals 
vos spalvos „gimnastiorKas“.

Ir moterys buvo labui pap 
rastai apsirengusios. Kai ku 
rios ant pečių buvo užsimetu 
sios lietuvių moterų silkines 
skareles ir ant rankų užsimo 
vusios šveicariškus laikrodė
lius. Bet pirmąją žiemą iš ver 
gų įsigytus daiktus tos mole 
rys kita nuo kitos slėpdavo.

Iškilmių aktas buvo atlik 
tas vergų stovyklos raštinėje, 
o čia vyko

„iškilmingas priėmimas“.
Pirmąjį tostą — spirito pripil 
tą arbatinę stiklinę — pake 
lūs, visi sukilo, nes buvo ge 
riama „už Staliną ir gimtinę** 
(Vypjem za Stalina, za rodi 
nu!). „Ir vėl įsipilsim ir išger 
sim“ (Vypjom i snova 
naljom). Svečiai gražiai vaiši 
nosi prie skanėstais apkiautų 
stalų. Rusų papročiu, gerda 
vo gryną spiritą iš arbatinių 
stiklinių; šio skysčio užgėru 
šieji tuojau užgerdavo gurkšnį 
vandens ir pauostydavo duo 
ną.

Po antros išgertos arbaii 
nės stiklinės spirito iš galingų 
jų krūtinių išsiveržė neiauai 
sklandžiai! sudainuotas Inter 
naaionalas. Tai buvo ciniškas 
pasityčiojimas iš šios proieta 
rų giesmės:
„Sukilk, pasmerktas prakeiki 
mui, pasauli bado ir vargų!
Tiesa ugningai veržtis ima iš 
tamsumos žiaurių nasrų;
Iš kelio traukitės skriaudėjai, 
vergų kariuomene pabusk!..’-

Jiems nei į galvą neatėjo, 
kad Internacionalą gidojusie 
ji patys buvo čia sutemtų ver 
gų skriaudėjai ir didžiausi jų 
išnaudotojai.

Po to buvo dainuojama „Ka 
da draugas Stalinas ir pirma 
sis maršalas į kovą mus pa 
šauks“) (Kogda tovarišč Sta 
lin i pervyj maršai v boj nas 
pozioviot).

Nors patalpose vietos buv- 
ne perdaugiausia, bet kai ku 
rie iš svečių pasileido šokti 
„trepaką“. Duslus buvo šokikų 
trepsėjimas. Mat, dėl uidelio 
šalčio, šokėjai avėjo v-iltiniais. 
Nedidelio ūgio storoka krau 
tu vės vedėjo žmona, užsirausi

Labai malonu, kad filrrruo 
se, o televizijai besivystant ir 
televizijos filmuose vis daž 
niau galima matyti lietuvių ir 
dažniau išgirsti lietuvio var 
das.

Prieš kiek laiko televizijoje 
buvo parodytas filmas iš tiem 
ties gyvenimo, kuriame pagnn 
dinę rolę vaidino moteris, nu 
rodžiusi savo gimtine Lietuvą. 
Ji ištekėjo už australo žvejo 
ir iš tremtinių stovyklos, ten 

darni duonos: buvome sušalę, 
nuplyšę, dvokią, mieguistų nu 
vargę; tuo laiku atsidarė ant 
rosios durys } krautuvę, ku 
riose pasirodė tos „ponios" 
tarnaitė, norėjusi su krautuves 
vedėjo žmona pasitarti del pie 
tų gaminimo. Ši „ponia“, lyg 
pasityčiodama ir lokalius ei 
zindama, kad visi gridėtą, -įsi 
kė: „Pridėk svogūnų, pridėk 
jų daugiau“. Tai buvo aiškus 
pasididžiavimas iš mūsų - nu 
skurdelių. Mes tų Amerikos 
daržovių negavome, nois cin 
ga jau siautėjo vergų baiakuo 
se, o šiai bado ligai; gydyti, 
.svogūnas yra tikras vaisias.

Gerdami spiritą arbatinėm: •_ 
stiklinėmis, svečiai greit į,kau 
šę išvirto, kaip pakirsti; vieni 
čia pat ant grindų, kil. suvir 
to į lovas. Todėl balius neil 
gai tęsėsi.

1947 m. man atkeltai iš Sa 
gilacho į Trofimovską, lar kai 
tą teko stebėti

pirmosios gegužės šventės 
iškilmes.

Tuomet J., kaip reikalingas ir 
nagingas meistras, buvo ga 
vęs kambariūkštį mediniame 
pastate. Jo sūnus dirbo Kolcho 
ze „Rybak“ Bobrovsko saloje. 
Į šventės iškilmes (už įžangos 
mokestį) buvo pakviesti visi 
„ponams“ reikalingi ir stip 
riausi vyrai. Kviestųjų tarpe 
buvo ir J., bet jis greit iš iš 
kilmių grįžo. Mes, moterys, 
apipylėine jį įvaiiiausiais klau 
Simais, kaip mūsų ponai linkt 
minasi.

„Kai aš įėjau į šventes pa 
talpas ir pamačiau už stalų sė 
dinčius mūsų viešpačius, man 
kažinkodėl pasivaideno, kad 
aš čia matau NKVDslus. Vic 
nas jų pasakojo, kad mes (t. 
v. varu čia atgrūstieji vergai), 
esą, padėję frontui ir Raudoną 
jai Armijai. Visi čia buvusieji 
partiečiai vilkėjo minkštos vii 
nos puikaus Amerikos išdirbi 
nio juodos spalvos, mūsų Ta 
mulionfb pasiūtas ilgiausias 
„gimnastiorkas“ ir buvo su 
„galifė“ kelnėmis.

Bus daugiau.

susituokusi, su australu pers’ 
kėlė gyventi j Australiją. Jos 
gyveni|mas, baigėsi tragiškai. 
J ragedija buvo paremta tuo, 
kad ji, DP, sąlygų priversta 
ištekėjo už ne sau lygaus inte 
lektualiniu požiūriu vyro, ku 
rio negalėjo sukultūrinti ir, ne 
galėdama pakelti tokio vegeta 
tyvinio gyvenimo, žuvo, i‘gė 
damasi kitokio gyvenimo, r.u 
kį turėjo Lietuvoje.

Liepos 17 d. buvo pared) 
tas filmas „Paskutinis spren 
dimas“, kuriame pagrind.aę 
rolę vaidino filmų aktorius 
Šernas. Labai malonu buvo, 
kad didelėmis raidėmis per v; 
są ekraną buvo parodyta ufc 
tuviška pavardė Šernas. Maio 
nu buvo ir stebėti jo vaidybą. 
Jis geras, gabus aktorius. Kei 
kia pažymėti, kad jis ir geras 
pianistas, puikiai skambinęs 
nelengvus modernios muzikos 
gabalus.

Šernas gali būti pavyzdžiu 
visiems, kurie bijo lietuvio va. 
do ir keičia savo pavardes, iš 
sižadėdami savo tautos: Šer 
nas liko Šernu ir turi pinkų 
vardą filmų pasaulyje. Tegy 
vuoja Šernas!

ADVISE AND CONSENT
Tai daugiau „savos pirkios“ 

dūmų parodymas, su tiagiš 
kais užtroškimais.

Iš pradžių filmas atrodo 
nuobodokas, nes daugybė mo 
nologinių ir politinio ginčo 
kalbų. Vis tie patys vaizdai, 
stalas, posėdžių salė, Kondo 
riai, laiptai. Bet netrUKUS iii 
mo žiūrėtoją pagauna suma 
niai užmegzta intriga: seniu 
senatoriaus ir jauno senato 
riaus, kylančios politinės iigū 
ros, tyli skirtingų pažiūrų ko 
va. Vienas jų neigia kandida 
tą į valstybės sekretorius (pre 
zidentas tą kandidatą remia, 
nors žino jo ne per balčiausią 
praeitį), kitas energingai re 
mia. Senas senatorius išknis ■» 
to kandidato politines praei
ties dėmes, išknisa ir kaadida 
to rėmėjo silpnybes bei nenoi

Nukelta į 6-tą pu.

i
 Įvairus ?
DRAUDIMAI
Vacys Zižys I

Įstaigos VI 2-1427. y 
Namų LA 3-1084. §

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

nys pasitarnauja ne tiktai nral 
dai, bet ir propagandai už Lie 
tuvą ir prieš Lietuvos okupaci 
ją bei bolševikinį smurtą ir ne 
žmoniškumą.

lietuvės šilko skarelę ant. p< 
kaušio, viena pati šoko „lez 
ginką“. Šią moterį gerai paži 
nojau. Kartą stovėjome krau 
tuvėje ilgiausioje eilėje, lauk

UN 1-6687

PORTRAiy

1STUVĖS-SUKAKTUVĖS g 
PIRMOJI KOMUNIJA

i

j Dr. Roman Pniewski I
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.

$ Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. lį;

BELLAZZI-LAMY, INC J
C DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
$ Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

| DRUMMOND AUTO y

į REPAIRS ;
1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Jj Tel.: UN 1-6608 T

§ LATVIŠKA ĮMONĖ
$ Taisomi visų rūšių automobiliai.

I
 Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas. < ■
Prieinamos kainos. U

j ME7-6727 I
DE LUXE CLEANERS

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

ĮĮ A. INORKELIŪNAS |
g Commissioner of the Superior Court of Montreal g
$ MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
& X

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
t, 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique)

4 Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. g

M. MAČIUKAS |
VYRIŠKŲ IR |

MOTERIŠKŲ RŪBŲ I

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS |

RANKŲ DARBAS r

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS ( (

79 ir 81 St. Zotique St. E. j (
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. ;

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. i

į LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE 1

9 AlTtC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
į SAV. K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika j 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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SUDBURY, Ont.
GRAŽIAI PAVYKUSI JAUNIMO STOVYKLA

Kanados vakarų lietuvių veikla
French River gražioje Lėtu 

vių vasarvietėje, tarp liepoj 1 
—14 d. buvo vasaros otovyka 
lietuvių jaunimui. Stovy rdavie 
tės vieta romantiška. Pasitaikė 
gražios šiltos ir saulėtos Jie 
nos, todėl viskas buvo ’”yl: 
dyta pagal iš anksto pamestą 
dienotvarkę, be jokių susmuk 
dymų. Vadovės mok. Man j? 
Venskevičienė. mok. Jadvyga 
Gabrėnienė ir dainų, šukių pa 
sirodymų organizatorė Lionė 
jRemeikienė, nors ir pervar 
gę, bet su meile ir pasiaukoji 
mu jaunimui, natūralios ii gi
žios gamtos vaizdais vasarvie 
tėję, aiškino pavergtos Lietu 
vos grožį, jos kalbą, istoriją 
dainas ir tautinius šokius, žui 
dė, plaukiojo, ruošė kon'cur 
sus. Nenuostabu, kad pt. tą 
laiką jaunuoliai, taip susigyve 
no ir iš jų didelio būrio, mpo 
vi&na giaži lietuviška sein.a.

Linksmai prabėgo pirmoji 
savaitė. Liepos aštuntoji — 
Svečių lankymosi ir pamaidą 
diena. Stovykla pasipuošė. 
Prie vasarnamių lysveles pa 
puoštos akmenėlių, samanų n 
pušų konkorėžių tautiniais že. 
nklais ir ornamentais. Vėliavų 
aikštėje didelis stilizuotas v y 
tis, apačioje Gedimino stulpai 
apsupti tautinių juostų orna 
mentais iš samanų ir pušų kon 
korėžių. Didelių pušų pavėsv 
je paruoštas gražus altorius. 
Iškilmingas pamaldas laikė <r 
pamokslą sakė kun. Antinas 
Sabas. Per pamaldas gieu ’jo 
stovyklautojų choras vadovių 
jamas L. Remeikienės.

Vėliau b^ndrij užkandžiai. 
LBV P-kas Stasys Krivickas 
svečius pavaišino rūkyta žai i 
mi - sturgeon, kurią jis paga 
vo stovyklos rajono vandeny 
se ir svėrė 40 svarų. Stovy uos 
vadovybė padarė daug įvairių 
konkursų. Už geriausj rašinį 
„Mūsų stovykla“, LBV pinigi 
nes premijas laimėjo: 1 — Ir. 
Glizickaitė, II — St. \ enske 
vičius, III — Rita ZleiKUtc.

Jungtines premijas LBV ir 
kun. Antano S a So laimėjo už 
didžiausią pagautą žu\į — Lt. 
Venskevičius, geriausį plauki 
mą — Kęst. Remeikis, geriau 
sį žinojimą Lietuvos isteiijoS 
— Saulutė Poderytė, Danguo 
lė Remeikaitė ir St. Venskevi 
čius, sportą ir lietuvių kai bos 
pažangą — Lidija Rukšyte. 
Už geriausį ir gražiausj SKas 
tymą lietuviškai: Danguolė Re 
meikyte, Kęst. Remciki.-. Zita 
tė Griškonytė, Dana Kušini 
kytė, Janina Lukšytė, Ir. GL 
zickaitė ir Edv. GhzicKur. 
Mandagiausi buvo: Vilius bE u 
čas, Ir. Glizickaitė, J, Lukšy 
tė, R. Zlatkutė, Krist. Zlatkų 
tė, Dang. Remeikytė. Už Jai 
navimą: Ir. Glizickaitė. Ivai 
kingiausiai kambarius ir ršor? 
laikė: „Liūtai“, II — „Zui 
kiai ir Rūtos“, III — ,,Mazie 
ji“.

Lietuviai advokatai
i NEIMAN, BIS5ETT 
į A SEGUIN

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bloor ir Yonge), 

Toronto 5, Ont.
Tel. OI ce WA 4-9501

Rea. BE 3-0978

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

Tel. EM 4-1394, EM 4 1395.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

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 
vintas nemokamas, nes reikalas

tautinis ir patriotin*s.

Stovyklą suorganizavo, 11 

širdiems lietuviams padedant, 
LB V-ba. Ūkiniais bei sport® 
reikalais rūpinosi LBV a«ęfa> 
vai: Pr. Gabrėnas ir St. Kr-; 
viekas (spec, paaukoję, dar b-.' 
savaitę), jiems talkininkavo 
P. Venskevičius ir Juozas P*u 
laitis. Savaitgaliais padėjo LL 
V nariai: P. Ju telis. A. j u c 
zapavičius ir J. Kručai.

A. Pranskūnienė — Mot yk 
los šeimininkė — parodė uv« 
puikų meną taip gerai ir skr 
niai paruošti maistą.

Stovykla baigėsi. Saulės <š 
bučiuotas jaunimas AvyLc, 
kartu išsinešdamas gražių s.e 
vykios vaizdų, maloruaj yra 
leistų dienų prisiminimais ir 
viltį dai kartą čia sug-ffta.

Vasarvietė tuščia. Tyliai 
ošia augštos pušys, margas gc 
nelis tuksi į medį, miško ežiu 
kas ir voveraitės rytais aplan 
ko vasarnamius, lyg ilgėdami^ 
si jaunimo krikštavimų Tyka 
me įlankos vandenyje Šokine 
ja dideles žuvys ir klykta b<*. 
tos žuvėdros. O visgi, ten ou 
vo tautiškai naudinga ir labai 
gražu. J. Ki.
9 Lietuvių jaunimo stovykla 
aukojo: $15 Ant. Lukšys, ž
10 Kazimieras Poderys, po $ 
5: Aug. Jasiūnas i* Leonas 
Baltutis, $1 Kazimieras Švic 
žikas.

Už aukas LBV širdingai jė 
koja.

LB Valdyba.

DĖL MIRUSIŲJŲ 
PAGERBIMO

Laiko laiptais į ainž.nybę 
nužengia daugelis tautiečių. 
Mes gi likusieji, juos išlyuėda 
mi į paskutinę poilsio vietą 
pareiškiame pagalbą.

Vieni pe.'ka gėles, vainikus 
kiti užprašo religinius patai na 
vimus, šv. mišias. Atrodo, Kad 
tai visai natūralu. Bet ..TŽ n 
„Draugas“ žinutėje Iš Suėbu 
rio p. Sudburiškis pazisaKt la 
bai griežtai, prieš mirusių pa 
gerbimui naudojimą gėlių ir 
vainikų. Atseit, tuo atveju, 
greit vystančioms gėlėms n 
vainikams vieta šiukšlyns, cet 
geriausia ir naudingiausia esą 
užprašyti Šv. mišios. Visi ia 
bai gerai tą supranta m tuo 
naudojasi. Yra, gi asmenų i.- 
kitaip galvojančių, jiems p» 
tinka gelėe ir vainikai. Dar ki 
tiems patinka religiniai palm 
navimai ir gėlės, ir jais naudo 
jasi. Tai kam toks griežtas 
kraštutinumas?

Be to, mes tremtys, kaip 
tik ir norime išlaikyti lietuvis 
kas tradicijas ir papročius.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĖKMĖ MAINZE

Minint Vokietijos miesto 
Mainzo 2.000 m. įkūrimo su 
kaktį, liepos 3 d. Kurfiurstų 
pilyje Mainze įvyko platus 
„susitikimo vakaras“, Jalyau 
jant lietuvių, austrų, suksu ir 
pačių Maino gyventojų liau 
dies meno grupėms. Ypatingą 
pasisekimą turėjo Vasario 16 
Gimnazijos lietuvių tautinių 

šokių grupėj dalyviai. Mainze 
išeinąs „Allg. Zeitung“ liepos 
4 d. laidoje paskelbė vienint* 
lę lietuvių šokėjų grupės auo 
trauką ir labai teigiamai įvei 
tino liet, atliktus šokus, spal 
vingus tautinius rūbus.
pats dienr. liepos 5 d. paaky 
rė liet, jaunimui atskirą sferai 
psnį. Patiektas laikmšiio at3 
tovo pasikalbėjimas su grupės 
vadove E. Tamošaitiene - Gal 
dikaite ir mok. Fr. Skėriu. Al 
pasakota Gimnazijos paskirtis, 
jos išlaikymas, faktas, kad vie

as

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Buitinė: 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 morgičiui — 7%.

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

Kasos valandose
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

I1I-Č4ASIS VAKARŲ KAN ADOS LIETUVIŲ 
ISTORNIS SĄSKRYDIS

Birželio mėn. 30 d. 7.30 v. 
vakaro Edmontono Lietuvių 
Namuose, 11629-83 g-vt, *vv 
ko III čioju Vakarų Kanados 
Sąskrydžio iškilminguo pusė 
dip. Vakarų Kanados Sąskry 
džio idėja įskilo ir įgyvendina 
naa dėka glaudžiam bendradar 
biavimui P. L. B. Kam J is 
Krašto Valdybos su vietine 
»i*« lietuvių bendru umcaii; 
v-bomis. Taip ir šis lil-ciasi; 
Sąskrydis, nežiūrint į mažą Ed 
mintone gyvenančių lietuvių 
skaičių, įvyko nenu.lstamai 
Edmontono Lietuvių Bendrao 
menei dirbant ir dedant pastan 
gas suburti Vakarų Kanados 
lietuvius j vieną, vietą, pasn’.a 
kn ii mintimis, atsiminti pra 
eitį ir lietovškas tradicija^. UI 
-jo Vakarų Kanados Lietuvių 
Sąskrydžio pasisekimas s^a 
bins ir ateityje glaudesnį vei 
Mhną taip išblaškytų \ ak. K a 
nados lietuvių bendruomenių 
ir kels Lietuvos vardą ponti 
nėję arenoje.

Reikia pažymėti, kad K” 
nados visuomenė su įdomumu

Kanadoje, užjausdama mūsų 
kovą dėl mūsų tėvynės išlais 
vinimo iš komunistin’o koro 
nializmo ir agiesoriaui jungo, 
kas buvo ne vieną kaitą pa 
brėžta paties Kanados minis 
terio pirmininko J< hn Dieiei, 
bakeno kalbose, ypač paskuti 
nėse U. N. sepijos diskus j . 
se, atremiant visus agieso..ų 
užmetimus Vakarų demokrau 
nėms valstybėms, prie kui»,' 
priklauso nuo amžių ii mūs, 
tėvyn. Kiekvienam lietuviui 
yra aišku, 1 ad mūsų išvai.in 
tos tėvynės laisvinimo 1 ova 
nuolatos reikalauja iš visų lr- 
tuvių gyvenančių laisvam-* 
Vakarų pasaulyje nenuilstami: 
pastangų įgyvendinti mūsų 
tautos idealizmą už laisvę u 
žmogaus teisę apsispręsti, f <1 
įiešia ypatingai visus išen rjc 
je gyvenančius lietuvius, ku 
rie gavo progą pasinaudoti n;ū 
sų tautos dosnumu baigti mū 
k&lus, ir jų pirmaeile užduo 
tis būtų atsilyginti savo tau 
tai prisidedant besąlygiškai 
prie tautinio kultūrinio daruo.

Grįžtant prie Lietuvos uio 
rijos XIX šimtmečio laikoiar 
pio, kai mūsų knygnešiai rizi 
kavo savo gyvybe ir laisve ga 
bendami lietuvišką spaudų iš 
Prūsų tam, kad sekanti i.ar 
ta galėtų naudotis laisvos tau 
tos privilegijomis, atrodo, .kad 
mūsų kartos moralinė pareiga 
būtų parodyti daugiau inciaty 
vos, vadovaujant kasdienine 
je kovoje prieš nutautinimą. 
Vadovaujantis šia idėja, III- 
sis Vakarų Kanados Lietuvių 
Sąskrydis praėjo šioje kūnio 
je dvasioje. Šio sąskrydžiu pir 
moji užduotis buvo pastiprin 
ti viešąją nuomonę apie lietu 
vių išeivijos esančią nenugali 
mą stiprybę kovoti už demo 
kratines teises, kurios priklau 
so broliams ir seserims, gy ve 
nantiems pavergtoje Lietuvo 
je. Taip pat suartinti ir supa 
žindinti visus po plačiąją Va 
karų Kanadą išblaškytus lie 
tuvius su pareiga ir meile tė 
vynei, ir stiprinti lietuvių vie 
ningumą ir solidarumą, skati 
nant aktyviai prisidėti visomis 
jėgomis prie lietuvių bendia 
darbiavimo kiekvienam reika 
lui iįbkus, nes vieningumas 

noje vietoje subūrus didsnį iau 
nimo skaičių įmanoma puošė 
lėti tautinius lietuvių papro 
čius. E.

ir pasiaukojimas šiai idėjrfi yra 
gražiausis ir kilniauais tikslas 
kiekvieno nusirpanančio 4 š 
tikimo savo kultūrai lietu' io.

Reikia pabrėžti, kad ir vie 
tinė spauda apibūdino palan 
kiais straipsniais lietuvių gyve 
nimą Albertos provincijoj* n 
supažindino savo skaitytojus 
su Lietuvos istorija ir rietuvių 
tautos praeities kovoms už 
laisvę.

III-sis iškilmingas VaKarų 
Kanados Lietuvių Sąskrydis 
Edmontono Lietuvių Namuo 
se prasidėjo pripildytoje salė 
je vietos ir iš toliau atvykusių 
lietuvių, iš U. A. V. Seattle ir 
Čikagos ir iš Toronto svečių, 
vėliavos įnešimu ir tautas Irim 
no sugiedojimu. Garbės prezi 
diuman buvo pakviesti Jo liks 
Vyskupas Vincentas Erizgys, 
p. Ališauskas iš Calgario, ku'i. 
I etras Cinikas iš Čikagos, B 
įauga iš Calgario, kun. levas 
S. Kulbis iš Montrealio, pp. 
Dovydėnai iš Edmontono ir 
Liet. Katalikų Misijos Kelinėm 
tone kleb. kun. I. Grigaitis. 
Prezidiumą pristatė ir svečius 
pakvietė kalbėti PLB Krašto 
V-bos Įgaliotinis, Edmontono 
Liet. B-nės pirm. Alg. Dūda 
ravičius. Atidarymo žodį tarė 
Jo Eksc. Vyskupas V. Briz 
gys, kuris ragino visu.; lietu 
vius ir toliau pasilikti iši.lci 
mais savo tautai ir religijai ir 
laikytis vieningumo. Taip pat 
savo kalboje pasidžiaugė to 
kiu gausiu skaičiumi dalyvau 
jančių tautiečių ir paėmėjo, 
kad nėra jokių kliūčių, kad K? 
nados Ministeriu Pirmininku 
ateityje galėtų būti ir lėtu vie 
Jo Ekscelencija taip pat pasi 
dalino savo kelionės įspū 
džiais, kurie apibūdina lietu 
vių išsisklaidžiusių visame pa 
šaulyje gyvenimą. Baigde, 
mas savo kalbą Jo Ekoceienc. 
ja padėkojo už suteiktą gaibę 
atidaryti šį svarbų istorinį Sg 
skrydį. Čikagos lietuvių vardu 
kun. Petras Cinikas ragino iš 
laikyti lietuvius savo tikrą lie 
tuvišką veidą ir tikybą, i oliau 
kalbėjo kun. tėvas S. Kulbis, 
kuris perdavė sveikinimus lie 
tuvių torontiečių vardu. Po io 
Edmontono L. B-nės pfrm. A. 
Dudaravičius perskaitė gautus 
pasveikinimus iš P. L. B. 
Krašto V-bos pirmininko, Lie 
tuvos Konsulo Kanadai, Cal 
gario L. B. pirmininko ii Fort 
Williams Apyl. B-nės phm. 
Dr. A. Jasevičiūtės.

Edmontono Liet. B-nes pir 
n ininko A. Dudaravič.aus pa 
s Tymu buvo priimta lezoliu 
ta Kanados Ministerial r ir 
i ..ninkui John Diefentiaker, 
kurios tekstas ir p. Minisrerio 
Pirmininko atsakymas į r-Zo 
liuciją perduodama žemiau pii 
nai: Rezoliucija buvo puimti 
ir po vėliavos išnešimo lil-sis 
Vakarų Kanados Lietuvių Są 
skrydžio posėdis oficialiai bu 
vo uždarytas.

Pasibaigus oficialiai Są 
skrydžio daliai, Lietu vų bea 
druomenės rūpesčiu buvo pa 
ruošta programa, kurią reiera 
vo pranešėja M. Fedusciak.

Scenos vaizdai
Daina „Lietuva brangi“ 

Maironio, Klėraštis „Lietuva* 
Antano Wškinio, pritamnt 
dainai „Neliūdėk- Sese“. De 
klamacijas atliko pp. Šešeile 
nė, M. Fedusciak, A. Šiugždi 
nienė. Dainavo pp. Zaleskie 
nė, Pilipavičienė su dukra ir 
Šapkienė. Paruošė vaizdą A. 
Dūdonienė. Po to seke tauti 
niai šokiai. „Kalvelis“, „Šus 
tas“, „Lenciūgėlis“ ir „Kubi 
las“. Šokius išpildė Lina t iii 
pavičiūtė, Vanda Šapkauskai 
tė, Daina Dovydėnaitė, Elena 
Augytė, Algis, Romas ir Ka 
zys Sadauskai ir Romas Pili 
pavičius. Šokiai buvo paruoš 
ti Adolfo ir Onutės Šmitų, 
akomponuojant akordeonistui 
Jonui Balsiui. Dainų progra 
mą išpildė vietos soliste O. 
Šmitienė - Rimkūnaitė, akom 
ponuojant E. Schuller. Solis 
te O. Šmitienė padainavo dai 
nas: Kur bakūžė samanota, 
Plaukia sau laivelis ir Grana 
da. Po programos sekė šo 
kiai, grojant orkestrui.

Sekančią dieną, liepos 1 d.

Filmų menas
Atkelta iš 5-to puslapio.

ntjumus, kurių iki šiol me 
kas nežinojo. Į filmą įvedama 
poros senatorių šeimų gyve n 
mas. Psichologinė, ne vien p.'- 
litinė atmosfera tirštėja, žiūru 
vas įtempiamas iki d’užiaus. ■> 
susidomėjimo, kol filmas bai 
giamas netikėta, žmogiškai tra 
giška atomazga. Filmas ' o 
mus ir suaugusiems, besido 
mintiems politika ar psichoiu 
gija-

LAD: A DOG
Lengvas, gražus filmas vai 

kame ar šeimoms su Vaikais. 
Tai įdomaus šuniuko, vaidu 
Lad, gyvenimo istorija, kūno 
je, žinoma, veikia ir geri bei 
blogi žmonės. Meilė t„m šu 
niukui net pagydo luošą mer
gaitę, net suminkština šiidį už 
kietėjusio materialisto, biznie 
riaus. Gražūs, spalvoti proviu. 
m jos gamtos vaizdai, iv ėmus, 
gyvulius mylį žmonės. Bet 
filmas nebūtų filmu be mil y 
gos. Čia supinama gana įdomi

Vysk- V. Brizgio iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą, dalyvau 
jant gausingam skaičiui lieta 
vių, atvykusių iš visos Aloe, 
bos provincijos.

Pamaldos ir Jo Eksc. Vys 
kupo V. Brizgio pamokslas 
paiiko gilų įspūdį visiems su 
atrinkusiems. Po pamaldų Jo 
(Ekscelencija suteikė svrtv’.tU 
nimo sakramentą dviem mažu 
tėm lietuvaitėm.

Iškilfni-ngoms pamaldoms 
oasibaigus, lietuviai nuvyko į 
Šapkų ūkio miškelį, Calmar 
apylinkėj*, praleisti laiką. Dai 
lininko A. Šepečio suprojek 
tuoti bartai, jLietu/os vėlia 
vai plevėsuojant, pasveikinu 
atvykusius į šią Vakarų Kana 
dos Lietuvių gegužynę. Lietu 
viškų dainų muzika skamoėjo 
per miškelį ir suteikė šven 
tišką nuotaiką. Padėka priklau 
so pp. Šapkams už malonų lei 
dimą pasinaudoti jų ūkio gam 
tos grožiu ir taip pat visoms 
ponioms, prisidėjusioms pa 
ruošiant turtingą bufetą. Taip 
pat padėka priklauso Edinon 
tono Lietuvių Namų direkto 
riams ir visiems kitiems lietu 
viams, kurie šiokiu ar tekiu t?ū 
du prisidėjo prie šio Sąskry 
džio parengimo ir pasisekimo.

Šis sąskrydis parodė, jog 
lietuvių išeiviu dvasia yra ne 
palaužiama ir kad vieningai 
kovojant už lietuvių teises, vi 
sos kliūtys bus nugalėtos.

V. K. L.
Bus daugiau.

® Muz. St. Gailevičius persi 
kėlė į kitą Lutą. Dabartinis ad 
resas yra: 722a Anncdc Si. 
Toronto 9, Ont. Tel. RO 3- 
4885. 

Jose Poieira ka ssavailę paai rodo per CBC-TV su 15-muiu 
čių muzikaline programa.

intrigėlė tarp tų švelnių jų žmc 
nių ir pikto pavyduolio, neken 
čiančio žmonių nei gvvulių. 
Pavydas pritvinsta iki kerši' , 
kuris išsilieja baisiu gaisru. Sis 
Warner Brothers studijos iii 
mas labai panašus į Wait Ė ,5 
ncy filmą „The Big Red“, ku 
riame taip pat vaizduojamas 
dviejų draugų, šuns ir bernui 
ko, gyvenimas. Tai yra taip 
pat maloni pramoga jauniems 
žiūrovams ir šeimoms. Pran 
ga maloni ir auklėjant,.

THAT TOUCH OF MINK
Linksma, bet moraliniu at 

žvilgiu kontroversinė koin'-di 
ja, labai panaši į „Laver, C ■> 
me Back“, kur taip pat pu, 
kiai vaidina Doris Day. Su Du 
ris Day šį kartą, vietoj Rock 
Hudson, pasirodo Cary Gra 
nt, puikus artistas. Tik gaila, 
kad puikieji artistai sutinka 
vaidinti tokiose pernelyg tuš 
čiose, be jokios idėjos ir įdo 
mesnės minties komcuij >SC. 
Tai tik juokas juokui, vaikučio 
jant slidžių sekso takų pakraš 
tėliais. Mergaitė, tiesa, paro 
doma naivi ir dora, o vyi3' 
kilnus, turtingas, dosnus i, 
gal būt, doras, bet charukie 
riai negyvenimiški, situacijos 
juokingos, noris kartais gia 
žios, bet netikros, nepikinaa 
Čios ir nepavyzdingos.

HELL IS FOR HEROES
Tai yra karo meto pac’.fisti 

nis filmas, parodas sukreėian 
čius vaizdus. lai nepamiršta 
ma antrojo pasaulinio karo ptr 
gyvenimų iškarpa. Pavaizdcc 
jamas mažas amerikiečių ka.ną 
būrelis (kurių puikius indiv, 
dualius charakterius oukuna 
Bobby Darin, Steve McQuo 
en* James Coburn ir kiti) jų 
baisi psichinė ir fizinė pampa, 
kovojant Belgijos miškuose 
(prie Ziegfried'o linijos) sa 
šimteriopai gausesniu priešu 
— vokiečiais, atsilaikant, nors 
pusei ir žūvant, kol ateina pa 
galba. Filmas gerai paganam 
tas, įdomus suaugusiems, me 
gstantiems karo filmus.
EXPERIMENT IN TERROR

Psichologiškai dramatinis 
filmas, didelės Įtampos it. try 
ga, gyvenimiškas ir gerai pa 
ruoštas. Vaidina Gleun Fo 
rd, kylanti Lee Remiuic, oie 
fanie Powers, i ai šių ia.kų ^aa 
dito Amerikoje bandymas pn 
versti jauną mergaitę, banko 
tarnautoją, pavogti jam šimtą 
tūkstančių dolerių, kitaip — 
jis nužudysiąs ją ir joa sesutę, 
gimnazistę. Bandito teroras h 
abiejų mergaičių kova, pade 
dant policijai, sudaro {domų 
turinį iki laimingos pabaigei.

(LL).
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 ML,

haaaiAltom L. V. L. Sąjungos
RAJONI NĮ SUVAŽIAVIMĄ 

APLANKIUS

Be knygos nėra kultūros

MIRE EULK1MNKAS JUOZAS GIEDRAITIS
Ilgai sirgęs ir daug skaus 

mų patyręs, liepos 25 dieną 
mirė visuomenininkas n Lend tuose. Kas 
ruomenininkas Juozas Giedrai 
tis, sulaukęs 70 metų.

J. Giedraitis buvo Lieluvo. 
artilerijos pulkininkas, savc.no 
ris-kūrėjas. Išėjęs atsargon, jis 

rį laiką buvo apskrities virši
...nku.

Atsikėlęs į Kanadą, apsigy 
veno Hamiltone, Ont. ir čia 
daug dirbo Bendruimenės or 
ganizacijoje, ypač daug šal 
pos srityje ir buvo KlB 6al 
pos fondo Hamiltone ilgame 
tis pirmininkas. Velionis, kaip 
patriotas, buvo veiklus vise j.- 
visuomeninės veiklos srityse 
— skaitė paskaitas, ruošė pa 
rengimus ir tt.

J. Giedraitis paliko žmoną, 
dvi dukteris ir du sūnus.

Jiems nuoširdi užuojauta.

HAMILTONO 
GYVENTOJAI

Hamiltono m. paskutiniais 
cistiniais daviniais skaito 

Z73.991 gyventojų, t. y. 65, 
670 daugiau kaip 1951 m. 1 au 
lybėmis jis skirstomas: Britų 
salų — 161,350, italų x.J,2''3, 
vokiečiui 14,171, prancūzų 
11,493, ukrainiečių 8,559, len 
kų 11,412, olandų 6,916, skan 
dinavų 2,210, žydų 1,881, ru 
sų 1,354. Nenurodomas skal 
čius vengrų, lietuvių, latvių 
ir kt. tautybių.

LIETUVAITĖ ORKESTRE 
KONCERTUOJA

EUROPOJE
Netoli Hamiltono esanti 

Stoney Creek vidurinė mokyk 
la, pasiuntė savo orkestrą į Eu 
ropą, kur jis labai sėkmingai 
koncertuoja Anglijoj. Orkest 
ro sąstate yra ir viena lietuvai 
tė, 16 m., Regina Teninkaity 
tė. Vietos dienraščio korespo 
ndentas liepos 14 d. ilgame re 
porlaže aprišo orkestro kelio 
nę ir koncertus ir įdeda lietu 
vaitės nuot;auką. Šia proga, 
Rėgjna Teninkaitytė nuošii 

džiai dėkoja tėveliams ir savo 
pažįstamiems už sveikinimus, 
linkėjimus, išleidžiant ją su 
Saltfleel High Schoo) orkest 
ru į Angliją, bei siunčia iš 
Londono visiems sveikinimus, 
pranešdama, kad laiką leidžia 
labai puikiai, šalia koncertų, 
lankydama įžymesnes vieto 
ves. Reginos tėveliai yra šio 
laikraščio skaitytojai.

PASKUTINIS GYVENTŲJŲ 
surašymas Kanadoj parodė, 
kad R. Katalikai Hamiltone, 
sudaro didžiausią konfesinę 
grupę. Jų šiame mieste rasta 

563 (1951 m. buvo 47, 
>->o). Toliau seka Jungtine Ka 
nados bažnyčia — 56,918 an 
glikonai — 54,456, p.cabiten 
jonai — 28,579, baptistą, — 
11,918 ir iziaelilai 3,3.8.

ATOSTOGŲ LAIKAS 
palietė ir vietos lietuvių ko 
loniją. Daugumas mūsų tau 
tiečių išvažinėjo į savo vasar 
namius prie Ontario ežeių, ki 
ti pasuko į JAV, lankydami sa 
vo pažįstamus ir gimines.

ŠIO LAIKRAŠČIO 
bendradarbis, K. Baronas, ice

lias dienas bus Vokietijoj — 
Augsburgo ir Miuncheno mies 

norėtų, kad jis ap 
lankytų giminių ar pažįstamu 
kapus, ligonius tų miestų sar.a 
torijose, prašomi rašyti: 131 
Kensington Ave. N., Hamit 
ton. Pagal išgales jis visiems 
mielai patarnaus. K. 3.

DARBAI LIETUVIŠKAM 
KAIME »

Liepos 14 d., Hamiltono ko 
lonijos skautų rėmėjai turėjo 
dvigubai pasispausti, kad ivy*, 
džius planus vasarom sto vyk 
lai. Sutartą laiką nesulaukda 
mi kaimyninės kolonijos laki 
ninku, hamiltoniečių grupė pa 
siskirstė darbais. Vieni paliko 
stovyklavietėje, kiti pasinau 
dodami p. St. Aug istinav' 
čiaus (sen.) pagalba ir sunkve 
žirniu atsidūrėme 1 illsonbur 
go, Ont. lentpjūvėje, km vic 
tos lietuvių tabako augintojų 
paaukota medžiaga buvo pa 
leista per obliavimo mašiną i.’ 
p. Augustinavičiaus suukveži 
miu paruošta statybai medžią 
ga buvo pristatyta į vietą. Čia 
griebtasi nuo pamatų sta.ylios. 
Intensyviai pasidarbavus, va 
karop rėminė struktūra jau 
buvo atlikta. Talkininkavo: 
S tu kas, Kaušpėdas. Pašllys ir 
Stosius P., Paukštys, Var 
nas ir Steponavičius. Nuoširdi 
padėka p. 1 reigiui, kuris pauė 
jo prie statybos. Ačiū St. Au 
gustinavičiui už paukotą Oran 
gų laiką ir transporto piiemo 
nes, ponioms: Stosier.ei ir Pa 
šilienei už pagaminimą kavų 
tės ir užkandžių. Hamiltono 
rėmėjų v-ba dėkoja Tillson 
burg, Ont. W. E. Lanibdtn & 
Son. Ltd., uz padarytą nuolai 
dą medžiagos apdirbimui, i ar 
p. St. Augustinavičiaus nuo 
pelnas, kad ir kanadiškos įmo 
nės remia mus.

Kadangi stovyklavimo pra 
džioje, darbų dar bus, vis dvi 
to prašome tėvelius vežant i 
stovyklą savo jaunuosius įpė 
dinius, pasiimti plaktuką ar 
pjūklą ir bent tą dieną prisi 
dėti darbų užbaigimui.

V-ba, atlikusi šį darbą, ta 
na nuoširdų ačiū už išlinkima 
ir pasitikėjimą. V. P.
SUSITIK1M LIETUVIŠKA 

ME PUŠYNĖLYJE.
Rugpjūčio pradžioje skautų 
stovykloj. Tai dienai, apylin 
kės tabako augintojai leidžia 
skautams gegužinę, sudarymui 
lėšų, statybos išlaidoms pa 
dengti. Orkestrą, mieli Laba 
ko augintojai duoda nemoka

PADĖKOS
Mano artimiesiems ir prie 

teliams už man suruoštą gim 
tadienio staigmeną; Rengė 
jams A. J. Zubrickams, J. L 
Geniams, A. Kairiui, j. »arū 
nui, už skaniai paruoštą mais 
tą Pūslienei, J. Zubrickienei, 
Kvedarienei už puikų tortą; vi 
siems dalyvavusiems a priside 
jusiems, bet nedalyvavus.e 
ms(, už sveikinimus, iinkėji. 
mus ir brangias dovanas, reiš 
kiu nuoširdžiausią padėką.

St. Kukta.

Ontario trikampyje—Wind 
sor, London, Welland — de» 
hngoš žemės plotuose plačiai 
pasiskirstęs gyvena gana elide 
lis skaičius gerai įsikūiusių ne 
tuvių ūkininkų. Sodybos pia 
čios, švarios, erdvios. Pievos, 
daržai, sodai, na ir pagundi 
nis pajamų šltinis — tabakas. 
Tokias sodybas Lietuvoje va 
dindavome dvareliais.

Šį kartą mūsų tikslas buvo 
aplankyti LVL sąjungos ’ajo 
ninį suvažiavimą, kuris vyko 
viename iš šių ūkių. Bičiulio 
Juozo Bersenc vienkicm’s pue 
pat didelio kelio. Be varge įsi 
jungiame mašinų virtinėn ir 
netrukus pasiparkmar-re ola 
taus kiemo didelių medžių pa 
vėsyje. Šeimininkas ii jo km 
mynas, lokio pat ūkiu sav.nin 
kas bič. Diaguiievičius priimi 
nėjo svečius ir davinėjo toli 
mesnius nurodymus.

Kaip ir buvo skelbta, erdvio 
je, tautinėmis spalvomis iš 
puoštoje salėje prasidėjo posė 
džiai. Trumpas bič. J. Kerše 
no sveikinimo žodis, tautos 
himnas, pagerbimas pi.i liaunų 
ir visų žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę ir Sibiran ištremtus lie 
tuvius.

Pirmosios sesijos piezldiu 
man išremtarni kanadiečiai: 
bič. V. Vaidotas, Dragflnevi 
čius ir P. Januška. Rezoliucijų 
komisijon: bič. prof. Macncvi 
čius, dr. Karvelis ir L. Gir1 
nis - Norvaiša. LVL S-gos p- 
kas adv. L Šmulkštys sveiki 
nimo žodyje kiek plačiau api 
būdina Dr. V. Kudirkas ir ki 
tų ano meto veikėjų atliktus 
darbus lietuvybei ir siūlo juos 
sekti. LVL S-gos gen. sekr. 
bič. Dailitka išsamiai nušvie 
čia s-gos vidaus reikalus, san 
tykius su kitomis organizacijc 
mis, JAV vidaus ir užsienio p01 
litiką. Iš pranešimo buvo gali 
ma jausti, kad pranešėjas V. 
sus klausimus yra gerai isslu 
dijavęs.

Vėliau seke gan gyvos ir 
įdomios diskusijos, kuriose 
tarp eilės kalbėtojų buvo. Dr. 
Brundza, Agr. Valuckas. Dr. 
Karvelis, Agr. Bertašius ir 
kt.

Po vakarienės visi savažia 
vimo dalyviai pakviečiami i 
kaimyninį bič. Dragunevi 
čiaus ūkį, dalyvauti ten vyku

sios skautų stovyklos „Žalg' 
ris“ uždarymo iškilmėse. Sto 
vykia įsikūrusi gražiame, tar 
turn lietuviškos gamtos kampe 
lyje. Skautiška parodėle, iš 
puošimai, ornamentai liudija, 
kad čia daug dirbta. Vėliava 
leidžiantis, gražiai ir sutarti 
nai nuskamba Tautos himnas. 
Iš svečių skautus pasveikino 
Adv. Šmulkštys. Vėliau sekė 
laužas, vaidinimas, šokiai, dai 
nos ir žaidimai.

Vakaro miglota sutema deri 
gė bič. Berseno ūkio trobė 
sius, kada svečiai, sugrįžę, sė 
do prie kavutei paruoštų bia.ų. 
Šeimininko trumpas žodis ir 
Dr. Karvelis pakviečiamas ves 
ti vakaro programą.

Šių dienų aktualiais klausi 
mais plačiau kalbėjo: Prof. 
M. Mackevičius, Cnicago; 
ekon. J. Strazdas, T oromo; 
p. Dragunevičius, vielos ūki 
ninkas; agr. Bertašius, Chica 
go ir eilė kitų.

Perskaitytas bič. Cicėno 
laiškas, kuris iššaukė gausius 
plojimus ir eilę gražią ąasilie 
pimų. Bič. Bersenas, daug me 
tų sekęs Cicėno patriotinį, zur 
nalistinį darbą išeivijoje, siu 
lo jį lyginti su Dr. V. Kudir 
ka, kur nei vienas nei kitas ne 
dirbo „dėl trupinio aukso ar 
geresnio valgio šaukšto . Cicė 
nas išeivijoje — naujasis ža 
dintojas. Jo vedamos'os , Die 
nos skeveldros“ tartum var 
pas, kas tavaitę nuskambą; 
Kelkite. j

Žurnalistas Algirdas Anta 
naitis paskaitė savo kūrybos 
eilėraščius, kuriais humoristi 
ne forma gražiai paįvairino va 
karo programą.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikraščio vardu suvažiavimą 
sveikino L. Girinis, paxviesdi 
mas visus bičiulius aktyviai re 
mti dabar vedamąjį mašinų įsi 
gijimo fondą.

Bendlrai, suvažiavimo pi o 
grama buvo pravesta r.aošir 
daus, augšto kultūrinio lygio 
ženkle. Visi klausimai buvo na 
grinėjami, kaip prideru Šių 
dienų lietuviui, tautiškai denio 
kratinių minčių skleidėjui. 
Kad visa tai buvo atsiekta, di 
dėlė padėka priklauso visie 
ms, kurie dirbo šio daibo oi 
ganizacinėje srityje.

L. Girinis,

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.

St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
K.Bielinis. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00

NOTARAS/ ■T—i 
ANTANAS LIUDŽIUS, B.l.
savo įstaigą nuo liepos m. 1 J. 
perkėlė į naujas patalpas — 

TURNER BUILDING
(suite 203)

21 Main Str. East, Hamilton 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA 7-55/ii; 
namų — FU 3-892o.

PAJ1ESK0JIMAI
Antanas Motuzas, gyv. 

5625 S. Maplewood Ave., 
Chicago 29, Ill. USA, prašo 
atsiliepti: 1. Praną Augaitį, 
kilusį iš Kuisių kaimi, laurag 
ės vai. ir apskr., Vokietijoje 
gyvenusį Hanau stovykloje ir 
emigravusį į Kanadą 1949 — 
1950 m. 2. Teisininką Petiaus 
ką (vardo neprisimena), kili 
sį iš Šiaulių miesto.

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS |

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

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. i i

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. ; J

Pilnas čekių patarnavimas. ; [

Darbo dienos: ; ’

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p- P- Į [
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vaksro. ; ’21, MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511 j;

mai, kuriam jie moka 400 dol. 
į metus. Orkestras labai geras 
ii turi savo garsintuvus, tad 
girdėti labai gerai. Renkimės 
tą dieną aplankyti skautus ir 
prisiminti dainuojančios Lie 
tuvos kampelį. V. P.

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

įveikė Lietuvo srinktinę 4 ,2 
kurią tuomet sudarė šie žu'de 
jai: Abramikas, Nopensas, 
Gvildys, Tepferis, a. a. Mar 
cinkus (žuvo Vokietijoj), Ži r 
denikas, Brazauskas, Račiaus 
kas, Lingis, Tiumpjonas (jvur 
čiai Radausko ir Trumjono). 
Antrą kartą j Kauną 193b m. 
atvyko Bukarešto Umvcrsite 
to komanda. Pirmą dieną lai 
mėjo svečiai 2:1, antrą — tie 
tuviai 4:1. Ir paskutinės ritmu 
nų gastrolės nepnklausomy 
bės metais buvo 193 7 m. Ru 
munijos rinktinė ir vėi žaidė 
prieš Lietuvą, laimėdama 2. 
0. Paskutinėse rungtynėse N. 
Lietuvos spalvas gynė: Jan 
kauskas, Grabažius (D. Ilgu 
nas), Geležiūnas, Vilimavi 
čius, a. a. Marcinkus Nevins 
kas, Normantas, Pabeižis, x au 
lionis, a. a. Šopys (tragiškai 
žuvęs Freiburge), Aoomavi 
čius, Gudelis.

PASIŽYMI LIETUVIS
Toronto spauda atžynė Joną 

Vilūną, kaip puikų busimąjį fu* 
bolininką, gražiai besiieiškian 
tį Toronto Argonauts ptofe 
sionalų komandoj.

IŠ VISUR
— JAV prezidentas J. Ktn 

nedy Brazilijai nusiuntė svei 
kinimo telegramą, jai laimėjus 
pasaulio futbolo meiste .o var 
dą. Visai teisingai vakc ų Vj 
kietijos spauda pažymėjo, kad

sveikinimas brazilams yra ver 
tingesnis, už milioninę amen 
kiečių ekonominę paramą, ka 
dangi jie yra „futbolo“ tauta. 
Naujagimio tėvų svajone yra 
viena — kad užaugęs sūn.$, 
taptų lik futbolininku, nes jo 
laukia „karališkas“ gyveni 
mas. Ir jeigu toks Pele (ge 
riausias pasaulio futboiinin 
kas, kurio kaina yra beveik pu 
sė mil. dol.) sutiktų kandida 
tuoti valstybės prezidento kė 
dėn, be jokių abejonių jis bū 
tų ir išrinktas.

— Kanados Grey taures fut 
bolo pirmenybės bus ne Van 
couveryje (pereitam nr. Klai 
dingai buvo pažymėta), bet 
Toronte gruodžio 1 d.

Didelę staigmeną padarė Ja 
ponijos gimnastai pasaulio pu 
menybėse Prahoje, nugalėda 
mi taškais favoritą SS-gą.

„Sportivnaja žizn Rosiji“-• 
S S-gos sporto laikrašti^, at 
spausdino plačią lengvosios a‘ 
letikos apžvalgą, ilgiau susto 
damos prie SS-gos meisterio 
lietuvio J. Pipynės, kuris ant 
ri metai, kaip negali atsiekti 
buvusios geros formos Tūias 
A. Boiko visą kaltę veičia lie 
tuvio treneriui S. Vakurovui, 
kuris po puikaus J. Pipynes pa 
sirodymo 1957 m., (150J m jis 
tuomet nubėgo per 3; 41.1 
min.) blogu žinių perdavimu, 
blogom treniruotėm, visiškai 
„užkasė * lietuvio talentą. Ky 
la įtarimas — gal rusas ..ai są 
moningai darė?

KOKIŲ KEISTENYBIŲ 
PASITAIKO PREKYBOS 

SRITYJE,
geriausiai liudija toks pavyz 
dys: Telšių „Masčio“ fabri 
kas produkciją siunčia į Kiu 
no didmeninę drabužių bazę, 
o Telšių ir gretimų rajonų kg 
operatyvai važiuoja šios pro 
dukcijos atsivežti iš. . . Kau 
no.

K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų 
revoliuciją........................................................... $6.00

H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO
TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 

Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................ $2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ.......................... $1.00
S. Gira. BUENOS AIRES...................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA..................................$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas......................$3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50 
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 60 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ........................$ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI..........................$4.00
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.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.....................5.00
Fr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS..........................1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas................................... $3.00
Selected Lithuanian. SHORT S'iORlES..............................5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ.........$1.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po......................... $2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS. . ................................$1.50
Dr. A\ šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 4.0C
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS .............................$ 1.00
TV. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas................. $3.00
Kazys Jakubėnas. ŪHA MELSVAS ŠILAS ................$ 4.0J
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas........... $3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA J SLĖNĮ. Romanas.........$1.00

£5t. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka............................... $ 1.40
\. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................. $ 2.0u
. Ignatonis. IR NEVESK J PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................$3.00
*A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA, 

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

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

ironys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.......................................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................. 1.75
\. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI .......................... 2.00
-evinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ................................................................................ 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2.00

S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... 1.5P
5. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ...........................0.50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ....1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................  L00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas........................$ 2.—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, ROTA,

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

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS......................$2.50
B. Sruoja. DIEVŲ MIŠKAS..........................................$5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS.................... $2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ..................................................$3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias....................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS........................$ 3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI......................... $2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.......................$3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ................ $ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS.....................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS..................................$2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS............................................$5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS.......................................$3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ..............................$ 2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖS. . ..'............. $5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI........................................... $2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS...............................$2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOBIS.......................................... $4.00

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

savc.no
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RUGPJŪČIO MĖN. 5 D. P. P. SKRUIB1O ŪKYJE PORTE FORTUNE RENGIAMA

TRADICINE SAULIŲ GEGUŽINE
'PROGRAMOJE: Prizinis šaudymas, bufetas, loterija, šokiai ir žaidimai. Įžanga 50 et. tik suaugusiems.

(Esant blogam orui, paiengimas nukeliamas į sekantį sekmadienį, rugpj. 12 d.).

L. K. Mindaugo Saulių Kuopos Valdyba.

Mon'tsJrealHAAAI^LTOM tot^^nto
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS j ĮEISI 

NIMO
reikalu, būtent — gauti oficie 
1ų čarterį, — byla užvesta jau 
prieš dvejus beveik metus, bet 
ligšiol įteisinimo dokumentai 
dar nėra gauti. Dabar, kaip at 
rodo, atėjo paskutinis mornen 
tas sutvarkyti visus lormaiu 
mus.

Kanados Lietuvių Bendruo 
menės įteisinimo reikalu bylą 
veda montrealietis lielu< is ad 
vokatas, buvęs Kr. V uos na 
rys, Juozas Mileris. Paskuti 
niu laiku į talką atėjo ..inoraa 
sis lietuvių bičiulis, Federali 
nio parlamento narys advoka 
tas p. Maloney, tarpininkau 
jant Šv. Jono Kr. parapijos 
Klebonui Petrui Ažubaliui.

(Galutinio Išsiaiškinimo re: 
kalais praėjusį savaitgalį į To 
rontą susitikti su adv. Male 
ney buvo išvykę KLB Kraš 
to Valdybos pirmininkas Stp. 
Kęsgailą ir sekretorius P. Lu 
koševičius.

Pasirodė, kad siųstieji įre 
gistravimo raštai kažkodėl bu 
vo patekę į Užs. reik, m-ją, ku 
ri juos buvo padėjusi bylon ir 
užmiršusi... Todėl dabar teko 
viskas daryti iš naujo. Bet 
Adv. Maloney įstaiga pažade 
jo, kad įstatai iki Kr. Tary 
/bos i sesijos sušaukimo bus 
įregistruoti.

PIRMOJI ŠIŲ MELŲ GE 
GUŽINĖ, ŠAULIŲ 

GEGUŽINĖ
Kaip kiekvienais piaėju 

siais metais, taip ir šį karta, 
gegužinės programa yra plati 
ir įvairi.

Didžiausias dėmesys skiria 
mas priziniam šaudymui. Vai 
žybose bus galima dalyvauti 
ir su savais šautuvais, su sąiy 
ga leidžiant jais pasinaudoti ir 
kitiems dalyviams.

Žaidynių laimėtojams yra 
paskirtos dovanos.

,P. Skruibio sodyba ous pa 
ženklinta lietuviška trispalve.
LASALĖJE BUS LIETUVIS

KA GATVĖ
KLB Montrealio Seimelio 

prezidiumas LaSallėje miesto 
savivaldybei įteikė prašymą ry 
šium su miesto 50-ties metų 
sukaktuvėmis vieną gatvę pa 
vadinti Lietuvos vardu. Per 
savivaldybei gerai žinomą vi

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

mPirmadienį ir I
ketvirtadienį Į ^"4 » 7—9 j
antradienį ir I
penktadienį Į * * P* m*
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MAL1SKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 
Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958 

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

suomenininką Joną LckiucKą 
gautas atsakymas, kad šis pra 
šymas miesto tarybos bus rim 
tai svarstomas ir tikimasi, kad 
LaSallėje gatvė, pavadinta 
Lietuvos vardu, bus. (Jkrai 
mečiai sau tokią gatvę gavo.

SVEČIAI IŠ AMERIKOS
Montrealyje viešėjo iš Bos 

tono, Mass, pp. A. ir M. Ku 
dokai, būdami P. ir E. Janus 
kų svečiais, kaip šių giminės. 
Bostoniečiai, lydimi jjp. Ja 
nuškų ir Povilo Jogo, aplan 
kė ir NL redakciją. Ta pi >ga 
pp. Januškai pratęsė, o pp. Ru 
dokai užsisakė NL-vą.

KURIAMA ANTRJi 
DAINAVA

Ties St. Agathe, aplink eže 
rą Lake Castor, Dainavos si 
vininkai pradėjo kurti antrąją 
vasarvietę, kurioje ir viena gar 
vė pavadinta Dainavos vardu 
Naujoje vasarvietėje jau kelio 
lika lietuvių įsigijo sklypus sta 
tytis vasarnamiams. Č a eže 
ras didelis ir gražus.
MONTREALIO SKAUTAI 

pabaigė stovyklą ir sugrįžo iš 
Dainavos į Montreal;. Šešta 
dienį buvo paskutinis tauzas, 
o sekmadienį, prieš išsiskirs 
tymą, turėjo ir paskutines pa 
maldas, kurias laikė T. j. Bo 
revičius. Į pabaigtuves buvo 
suvažiavę daug tėvų. Skautai 
išmoko naujų dainų ir atsigi 
vo miško atmosferoje.
• Ponia Linkonienė, nuoširdi 
NL talkininkė, turi augštą tem 
peratūrą ir priversta oūti na 
mie. Mielai bendradarbei lin 
kime greičiau pasveikti.
• P-lė Atraitytė atostogas pra 
leis Bermudų salose.
• K. Andruškeviėius su šeima 
buvo išvykęs į JAV, New 
Yorką ir kt.

SIŪLOMAS DARBAS
New Yorke lietuviškai še i 

mai reiktlinga moteris pile 3- 
jų metų vaiKo. Tuo re kalu tei 
rautis telef. DO 7-7220.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.,
168 Notre Dama East,

Suite 206
Tel.: UN 6-2065

Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. ii

4 Notre Dame St. E.
Suite 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

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

Redd.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570

1 ...... f
▼ Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir 
y visų kitų vietevių lietuvius atsilankyti į

. į paskutinius linksnius j
I šokius! / ♦
y . . . 0
B*! kurie įvyks Civic Holiday proga, rupjučio 6 d., pirmadienį 

romantiškoje Brant Inn Sky Club aikštėje,
d ant ežero kranto, Burlington, Ont. |
* Šokiams gras Benny Ferri orkestras,

įvairus bufetas, turtinga loterija. |
* laimės staliukai,

įėjimo dovanos ir t. t. |
Pradžia 7 v. v. pr '• . . į (Esant blogam orui, viskas vyks ten pat salėje.

▼ T. F. Hamdtono skyr. Valdyba.
R M*->©©©®©©©©®©©©©®©©&®®©®©®&®©©©®®®®®®©®®®©®®®©©

A. A. PULK. JUOZAS GIEDRAITIS,
didelis visuomenės veikėjas, 
KLB-nės Krašto 1 arybos i’ 
Bu v. Krašto Valdybos nt-rys 
palaidotas. Nuliūdime paliko

ATOSTOGOS VISOJE 
EIGOJE

Mieste daug iš toli atvyku 
šių turistų, ypač daug ameri 
kiečių. Atvyksta ir iš Europos 
bei kitų kraštų, nes turizmas 
nuolatos darosi vis gausesnis.

Montrealiečių daugumas va 
sąrą leidžia savo vasa^ naniiuo 
se, kurių daugumas turi. Bet 
žymi dalis išvyksta | JAV, 
ypač prie šiltųjų Atlanto sro 
vių.
• Ambrasas Ch. išvyko atos 
togų į JAV ir lankysis kelio 
se vietose.
• Lukoševičius Juozas su ž»no 
na atostogas praleido pne At 
lanto; sugrįžo įdegę saule.
• Muziko K. Smilgevičiaus vi 
sa šeima atostogauja Ocean 
city, JAV.
• K. Toliušiui, 50-ties am 
žiaus metų sukakties proga, 
buvo suruoštas pagcibimas -
- staigmena. K. Toliušis Ji’io 
metu s’avo atostogas leidžia 
pp. Leknickų vasarvietėje, prie 
Golden Lake.

H ■> . M-----------r-į

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Verdune 16 butų, daugumoje 
po 4 atskirus kambarius, nau 
jas pastatas, šildymą apmoka 
nuomininkai. Pajamų $14,000.

Kaina $96,000.
Įmokėti $30,000.

Pastatai — Žemė
Draudimas — Paskolos

Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.
P. Adamonis, RA 2-247;

gtssssssssssssssssssssssssssssssssss'

Arch Realties R'd.
Pr. Ručinskas, HU 1-2957.

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybos ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje. 
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai;
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957.

Pina. J. Bernotas, UN 6-2065. 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 Aveuue

Lachine. Tel. 631-0882.

žmoną, sūnus — Juozą ir Ro 
mualdą, dukrą Alvyrą Bajc 
raitienę (visi Hamnltone), du 
krą Ireną Šernaitienę ęivolum 
bijoj), brolį Joną — Pitts 
burghe, dvi seseris Lietuvoje 
ir šešis anūkus. Palaidotas i» 
Vilniaus Aušros Vartų, parapi 
įjos |Hami|žtone, lietuv'škose 
šv. Jono Kr. kapinėse, liepos 
28 d. Plačiau apie velionį se 
kančiam nr.

J. Giedraičio laidotuvės bu 
vo gražios. Jas vedė Klebonas 
Dr. J. Tadarauskas. Lietuvių 
kapuose pamokslą pasakė 
kun. dr. Gutauskas. Po *o at 
sisveikimmo kalbas pasuke k.i 
rių vardu mjr. Zabuliorus, Ha 
miltono KLB ap. vardu K. 
Mikšys. Laidotuvėse daly va 
vo KLB Kr. V-bos piim. Stp. 
čius. Pirmininkas prie kap 
Kęsgailą ir sekr. P. Luteošev'. 
taip pat pasakė atsisveikinimo 
žodį. Ilgesnę kalbą pasakė J. 
Matulionis. Banko 1 alnos var 
du kalbėjo adv. Sudikas, Nia 
geros pusiasalio Ramoves var 
du p. Alonderis. Geduango 
sies iškilmės baigtos Tautos 
H mnu.

PASKUTINIAI ŠAKIAI, 
rengiami Tautos Fondo Ha 
miltono skyi. v-bos įvyks „Ci 
ve Haliday” proga, rugpjū 
č > 6 d., pirmadienį, Brant 
I n, romantiškoje Sky Club 
u ištėje, ant pat ežero kranto, 
Burlington, Ont.

Šokiams gros Benny Ferri 
orkestras, veiks loterija, lai 
mės staliukai, įėjimo dovanos, 
įvairus bufetas ir tt.

Pradžia 7 v. v. Pelnas ski 
riamas tėvynės laisvini.no rei 
kalams.

Maloniai kviečiame^ visus 
Hamiltono, Toronto ir visų ki

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

LANKĖSI KLB KRAŠTO 
VALDYBOS 

PREZIDIUMAS
^į savaitgalį, liepos 28 die 

ną, Toronte lankėsi KL3 Kr 
Valdybos pirm. Stp. Kęsgailą 
ir sekr. Dr. P. Lukoševičius. 
Jie čia lankėsi FederaVnio par 
lamento nario Advokato Mr.lo 
ney įstaigoje. Adv. Mulo.iey. 
tarpininkaujant Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonui kun. P. 
įAžubaHiuiį, perėmė Bendruo 
menės įteisinimo bylą KLB 
Kr. V-bos prezidiumo liana 
aptarė reikalą ir padarė žygių, 
kad Kanados Lietuviu Bene' 
rtiomenė juo greičiau būtų }tei 
sinta.

tų vietovių lietuvius gausia; ai 
silankyti į sį parengiu ą.

Gražioje aplinkumose su 
savo artimaisiais, draugais ii 
pažįstamais atsilankiusieji tik 
rai turės gražiausią progą kuo 
linksmiausiai praleisti laiką ir 
kartu pasilinksminti, tuo lab 
jau, kad šie šokiai šiais me 
tais toje vietoje yra paskuti 
niai.

Savo atsilankymu kartu pu 
sidėsite lėšų teikimo darbe mi 
netam reikalui.

Laukiame visų. Ačiū!
Valdyba.

BANKO „LITO“ REIKALAI
„Lito“ atostogų metu visos 

bankinės operacijos vyksta 
įprastu laiku, sekmadieniais po 
10 vai. pamaldų Aušros Var 
tų parapijos salėje.

Bankinių operacijų nebus: 
1451 Crawford Bridge Ave, 

Verdun, nuo liepos mėn. 2j d. 
iki rugpjūčio mėn. 5 d.

3907 Rosemount Blvd., Ro 
semount, nuo rugpjūčio mėi.. 
6 d. iki 19 d.

Visi nariai turintieji skubių 
reikalų tuo laiku, prašomi 
kreiptis į veikiantį skyrių.

Pavienių asmenų gyvybės 
draudimas kooperatinėje CU 
NA benndrovėje praeitais me 
tais pasiekė 116 mil. d d. Kas 
diaudžiasi gyvybę, pravirtu 
draudimo premijos dydį palik 
rinti pas CUNA agentą ir pa 
lyginti su kitų kompanijų kai 
nomis. CUNA atstovas Mont 
realyje yra Lachapelle, tel. 
681-9535.

CUNA kooperatinė draudi 
mo b-vė dabar užima 18-ją 
vietą dydžio atžvilgiu visoje 
Šiaurės Amerikoje ir turi už 
6.4 bil. dol. draudimų. Vien 
per praeitus metus ji padidėjo 
604 mil. dol., o 1955 m. iš vi 
soį turėjo vos 2,35 bil. dol

~ draudimų, taigi per 6 metus 
padidėjo beveik 3 kartus.

Didieji bankai per dienraš 
čius ir laiškus siūlo įvairius pa 
pigintus paskolų planui Nova 
Scotia bankas siūlo $500 pas 
kolos 18-kai mėnesių mokant 
po $30 19 kas mėnesį, o i o 
ronto — Dominion bankas ta 
pačią sumą po $30.04 j mė 
nesi. Kadangi mokant kas mė

_ nes}, tikrumoje ištisai per vi 
sus 18 mėn. būni skolingas tik

PASIRUOŠIMAI ANTRAM 
/PASAULIO LIETUVIŲ 

SEIMUI
Kaip žinoma, PLB Valdy 

ba yra nutarusi Pasaulio Lietu 
vių Seimą šaukti 1963 m. To 
ronto mieste, Kanadoje. Š<«m 
seimui jau nuo dabar pradeda 
ma ruoštis.

KLB Kr. V-ba yra patiekti 
si PLB Valdybai klausimų, 
kaip tas Seimas būtų tobuliau 

suorganizuotas, nes praėju 
sis seimas, kiek jis lietė orga 
nizacinį reikalą, buvo nukėlęs 
tūlo nepasitenkinimo.

BANKAS„PARAMA“ 
AUGA.

Nežiūrint užsimojimo steig 
ti parapijinį banką, ku .s ve 
tų ir šventomis dienomis, 1 
rama laikosi gerai. Gal net ge 
riau pradės veikti, kai prade 
da reikštis skaldymo pašiau 
gos.

pusę pasiskolintos sumos, tai 
nesunku išskaičiuoti, kad pa 
gal tą planą išeina viii 11% 
palūkanų. „Litas“ ima už as 
menines paskolas tik 8,4% ir 
todėl klysta, kas mano, kad 
'bankuose imamos mažesnės 
palūkanos.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Antradienį šv. Ignaco sveri 
tė. Šv. Ignacas yra Jėzaus dr- 
jos — jėzuitų vienuolyno įs 
teigėjas. Šia proga mūsų baž 
nyčioje bus mišios ir vakare 8 
valandą. Ši šventė tai didieji 
atlaidai mūsų bažnyčioje. Nuo 
šio pirmadienio vidudit.iio iki 
antradienio vakaro mūsų baz 
nyčioje visi gali laimėti atlai 
dus.

Penktadienis yra pirmasis 
mėnesio penktadienis, skirias 
Kristaus Dieviškosios Širdies 
garbei. Mišios ir vakare 8 v.

Tuokiasi Romanas Sinkevi 
čius Sinkus, Prisikėlimo para 
pijos, Toronte, su Marija i ru 
teraite, A. V. parapijos.

Šliūbas Romo Siniaus su 
Dalia Dargyte, rugp. 4 d. 11 
vai.
• Ališauskas Antanas su žmo 
na lankėsi NL redakcijoje, pra 
tęsė NL, o Ponia Ališauskiene 
ta proga įdavė ir aukų. Pp. 
Ališauskai, turį savo narnu?
je Avė, nuo pavasari- p. 
kėlė gyventi į naująją LaSaile 
miesto dalį, už Golfo lauko, 
kur naujus namus pasistatė 
jau daugelis lietuvių.
• Dr. H. Nagys su šeima įsto 
jo j SLA savišalpinę draugi 
ją. Sveikiname.

GYDYTOJŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ...

'Atkelta iš 1-mo psl.

mą įstatymo ribose.
Galima spėti, kad šis g} dy 

tojų laimėjimas bus tiktai lai 
kinis, nes visuotinio gydyto 
jų gydymo (Sveikatos apc^u 
gos) reikalas kyla visu r .i 
mu visose provincijose.

Saska tesevano provincijos
premjeras W. Lloyd, kalbeda 
mas šia tema, pabrėžė, kad ši 
kova už visuotinę sveikatos 
apsaugą yra tiktai dalis ko 
vos už valdymo perėmimą iš 
mažumos daugumai.

EUROPIETĖ SPĖJĖJa!

Spėja iš kortų ir delno. 
Kalba įvairiomis kalbomis.

Pataria ir gelbsti visuose 
klausimuose: meilėje, 

vedybose, biznyje ir t. t.
Paslaptys išlaikomos.
Nepraleiskite progos ir 

kreipkitės tel. VI 9-6654, 
nuo ryto 9 iki vakaro 9 vaL

laisvini.no
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