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Skelbiama pavergtųjų savaitė
KAS NAUJA KANADOJE

PASAULINĖS PARODOS KANADOJE VIETA 
GALUTINAI NUSPRĘSTA

Montrealio meras Jean Drapeau išsikovojo ne tiktai paro 
dą, bet jai vietą.

Rusijos diktatorius sudrumstas 
JAV ir Vatikano taikos planai 
Slaptingos derybos Maskvoje 
Popiežiaus vainikavimas

Pavergtiesiems reikšminga, 
kad JAV prezidentas ir šie 
met, sugrįžęs iš Europos,

PASKELBĖ PAVERGTŲJŲ 
SAVAITĘ,

kuri tęsis nuo liepos 14 iki 20 
dienos. Tai savaitei preziden 
tas paskelbė specialų pareiški 
mą,‘ pasisakantį už tautų teisę 
apsispręsti. Ta tradicija, kaip 
matome, tęsiama. Kad tiktai 
pavergtieji patys tęstų tą tra 
diciją ir tinkamai tą savaitę 
paminėtų.

VISI PAVERGTIEJI, 
VIENYKIMĖS!

Nes tiktai vienybėje galy 
bė! Pagerbkime ir JAV prezi 
dento gražią iniciatyvą.

Drumsta tarptautine nuotai 
ka praskubėjo praėjusi savai 
tė, nežiūrint to, kad

JAV PREZIDENTO KE 
LIONĖ PER EUROPĄ 

VYKO TRIUMFALIŠKAI 
ir sėkmingai buvo užbaigta, 
sugrįžus į JAV.

Kennedy, sugrįžęs pasidžia 
ugė, kad Amerikos ryšis su Eu 
ropa yra tikras ir nuoširdus. 
Europos žmonės vertina JAV, 
pasitiki, laukia net pagalbos 
išlaikyti laisvei.

Nors JAV prezidento kai 
bos Europoje daugiausia suko 
si apie apsiginimą nuo agresi 
jos ir

APIE VIENINGĄ 
VAKARŲ GYNIMĄSI, 

bet esmėje jų taikinys buvo: 
kaip išvengti karo ir išlaikyti 
taiką. Toks didelis susirūpini 
mas taika sudarė matomą ke 
lionės ir pareiškimų silpnumo 
faktą, dėl ko ir de Gaulle abe 
joja JAV ryžtingumu Europą 
ginti.

De Gaulle todėl, ir ne be 
pagrindo, sako:

EUROPAI PAČIAI REI 
KIA TURĖTI DIDŽIOSIOS 

JĖGOS PRIEMONES, 
kuriomis yra nealbejotinai ato 
minė energija. Atrodo, kad 
Amerika turi suprasti tokį de 
Gaulle nusistatymą, kuriam 
be abejojimų yra pritarimo ir 
Anglijoje ir V. Vokietijoje, 
nors šios ir pritaria JAV poli 
tikai. Tačiau pritaria su tam 
tikrais rezervais.

Anglija sutinka, kad JAV 
apginkluoja jos laivus Poliaris 
raketomis, bet nesutinka, kad 
laivų įgulos būtų įvairiatautės.

V. Vokietija reikalauja tvir 
tesnio nusistatymo reikalaujant 
Vokietijos sujungimo.

Prancūzija, kuri buvo išjun 
gta iš Kennedy kelionės, su 
tinka su daugtautiniu atomi 
niu apsiginklavimu, bet, greta 
to, siekia sudaryti ir savo ato 
minę jėgą.

Chruščiovas ir jo mielas 
draugas Ulbrechtas nors ir 
glamonėjosi, bet

PERGYVENO VISIŠKĄ 
NESĖKMĘ.

Nenuostabu, kad Nikita nu 
sivylė Kennedžio stipriu pa 
reiškimu, jog JAV gins Euro 

pą nuo agresijos. Nieko kito 
jam nebeliko, kai eiti į nuolai 
das, todėl Berlyne jis pareiš 
kė, nors ir nenuoširdžiai, kad

RUSIJA SUTINKA 
SUSTABDYTI

ATOMINIUS BANDYMUS.
Bendrai Rusijos būsena te 

beeina sunkyn. Prie Kinijos 
komunistų, be Albanijos, Šiau 
rinės Korėjos dedasi jau ir R u 
munija, kuri paskelbė Kinijos 
komunistų laišką rusams ir ne 
buvo pakviesta į Chruščiovo 
„viršūnių“ pasitarimą Berly 
ne.

DERYBOS SU KINAIS 
MASKVOJE

sklandžiai neina. Chruščiovas 
nuo jų pabėgo į Kijevą. Blo 
gos ir perspektyvos, nes kinai 
tebetęsia rusų kritiką, kuri dru 
mščia susitarimo atmosferą. 
Kad derybos gerai nevyksta, 
matyti jau iš to, jog apie jų ei 
gą Maskvos spauda nieko ne 
rašo, nors Komkinijos užs. r. 
min. Čen-Li, kalbėdamas Pei 
pine apie 5 kinų pavarymą iš 
Maskvos sakė, kad kinai ne 
padarys nepataisomo žygio.

Šviesesniu momentu savai 
tės įvykiuose spauda vertina 
Popiežiauus Povilo VI vaini 
kavimo kalbą, kurioje jis pa 
sisakė

TĘSIĄS JONO XXIII 
POLITIKĄ,

siekiančią taikos ir sugyveni 
mo.

Popiežius, priėmęs Kenne 
dy 36 minučių spec, audienci 
joje, taip pat kalbėjo apie tai 
ką ir pabrėžė koegzistencijos 
būtinumą.

Svyravimų atmosferoje rei 
kšmingas buvo

DE GAULLE VIZITAS 
VAKARŲ VOKIETIJAI, 

vykdomas pagal sutarties nuo 
status.

De Gaulle tarėsi su Adena 
ueriu ir pasimatė su jo įpėdi 
niu, L. Erhardtu.

Nesklandumams tebesitęsi 
ant dėl Bendrosios rinkos: 
Vokietija sutinka Angliją pri 
imti, o jos sąjungininkė Pran 
cūzija nesutinka Tai yra ne 
mažas kliuvinys į Europos 
vienybę, kai

MASINIS EUROPOS 
ŽMOGUS REIKALAUJA 
JUNGTINIŲ EUROPOS 

VALSTYBIŲ.
Vokietijos Bendrosios rink 

os sąjūdžio susirinkime, kur 
dalyvavo per 2500 atstovų, pa 
sisakyta už Europos Jungtines 
Valstybes tokios formos, kaip 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
Šitą įdėją palaiko ir Prancūzai, 
Prancūzijos - Vokietijos sąjun 
gą laikydami Europos vieny 
bės 'branduoliu.

Portugalija, kovodama už 
kolonijas, susilaukia vis dau 
giau sunkumų.
RYŠIUS SU PORTUGALI 

JA NUTRAUKĖ EGIPTAS 
IR ETIOPIJA.

Bet painiavų ir be to ne 
trūksta.

Ilgai užtruko 1967 metų Pa 
siaulinės parodos Montrealyje 
vietos parinkimo klausimas. II 
gai ir karštai jis svarstytas. Tai 
buvo greičiau biznierių intere 
sų susidūrimas, nes pasaulinė 
paroda daug nulems biznio rei 
kalų.

Montrealis turi daug gerų 
parodai vietų, bet miesto me 
ras, J. Drapeau, iškovojęs ne 
tiktai tarptautine prasme 1967 
metų parodai Kanadą, iškovo 
jo ir Kanadoje tą vietą Montre 
aliui, žinoma, turėjo noro lai 
mėti tą vietą ir pačiam Mont 
realio centrui. Ir ją laimėjo.

1967 metų pasaulinė paroda 
bust Montrealio Šv. Lauryno 
upės Šv. Elenos saloje, kuri 
bus padidinta, sukuriant Notre 
Dame salą. Šios vietos klausi 
mas buvo užkliuvęs, nes prieš 
ją buvo argumentas, kad salos 
padidinimas sukliudys pavasa 
rinei ledų eigai. Tačiau eks 
pertai Įrodė, kad ši baimė be 
pagrindo. Perdaug plati Šv. 
Lauryno upė, kad nežymus 
jos užblokavimas, koks numa 
tytas parodos reikalams, padi 
dinant Šv. Elenos salą, dide 
lės reikšmės negali turėti.

Federalinis ministerių kabi 
netas todėl mero J. Drapeau 
planą galutinai patvirtino. Da 
bar užvirs darbai, nes projek 
tas numato čia ypatingus įren 
gimus: bus atvestas požemi 
nis traukinys; čia bus atvestas 
ore kabantis traukinys, kuris 
ne tiktai atveš žmones į paro 
dą, bet apvežtos visą parodą; 
čia bus privesta ir geležinkelio 
šaka; čia taip pat bus ir heli 
kopterių stotis, kuri keleivius 
veš į aerostotį; čia upės pa 
krantėj bus padaryta vieta ke 
liasdešimčiai tūkstančių maši 
nų pasistatyti.

Darbų pradžiai Federalinė 
valdžia paskyrė 100 milionų, 
Quebeco — 20 milionų, mieą 
tas taip pat skiria dideles su 
mas. Per ketverius metus ši

Belgijoje, kaip ir Kanadoje 
iškilo dviejų kalbų klausimas: 
prancūzai laikosi prancūzų kai 
bos, bet flamandai reikalauja 
flamandų kalbai teisių. Dėl to 
įvyko kabineto krizė. Einama 
prie susitarimo.

Venezueloje komunistų grė 
smė pradeda reikštis organi 
zuotai ir atvirai, pataikaujant 
venezualiečių nacionalizmui: 
komunistai sprogdina JAV b- 
vių įmones ir daro didžiulius 
nuostolius ne tiktai įmonėms, 
bet ir valstybei.

Drumsčia atmosferą gausė 
jančios soyietinių šnipų gaujos 
— JAV, DB ir kitur.

KITOS ŽINIOS
— Lenkijos kardinolas Wy 

szynski Varšuvos katedroje pa 
sakė vyskupus ginančią kalbą 
nuo Gomulkos užpuolimų. Kai 
bos klausytis susirinko masės 
žmonių, užtvindžiusios gatves. 
Gomulkai smogta, kad kiekvie 
nas žmogus pats turi teisę sprę 
sti savo nusistatymus.

— Naujas Italijos min. kabi 
netas gavo pasitikėjimą.

— JAV iškilmingai atšven 
tė 187 sukaktuves, kurių metu 

Montrealio dalis bus pakeista 
neatpažįstamai. O Montrealio 
meras Jean Drapeau istorijon 
įeis kaip vienas sumaniausių, 
energingiausių ir veikliausių 
miesto tvarkytojų, miestui da 
vęs naują veidą ir paskatinęs 
jo augimą ir pažangą.

QUEBECAS SUSIRŪPINO 
ŠVIETIMU

Kad nacionalistų, Duples 
sies vadovaujama, Quebeco 
vyriausybė buvo visiškai trum 
paregė ir žiauriai savanaudiš 
ka, įrodė ne tiktai liberalų, Le 
sage vadovaujamos, valdžios 
atidengti visokios korupcijos 
faktai, bet ypač žiaurus kultu 
rinis Quebeco provincijos nu 
alinimas, privedęs prie to, kad 
prancūziškoji gyventojų dalis, 
kuri čia turi daugumą, pasiju 
to .neturinti žmonių, paruoštų 
svarbesnėms pareigoms.

Tą patvirtina ir tas faktas, 
kad ligšiol Quebecas neturėjo 
vienos svarbiausių pažangai 
daryti planuotojos ir tvarkyto 
jos — švietimo ministerijos. 
Tiktai dabar Quebecas susipra 
to įsteigti švietimo ministeriją.

Tačiau paklusnaus nieko ne 
veikimo ir žiūrėjimo, kad kas 
kitas padarys, tradicija ir da 
bar dar laibai stipriai laikosi 
Quebeco parlamente. Jeigu 
Kanada bendrai, tai Quebecas 
ypatingai nesiryžta pats sava 
rankiškai tvarkyti švietimo rei 
kalų, todėl reiškiasi jaudinan 
tis atsilikimas, dėl kurio kyla 
vis didesnis nepasitenkinimas.

BUS PLEČIAMI IR 
GERINAMI KANADOS 

KELIAI
Ministeris B. Pinard paskel 

bė, kad iki 1967 .m. pasaulinės 
parodos bus išplėsti ir pagerin 
ti keliai, ypač vedą į Montrea 
lį: į vakarus iki 401 kelio, į 
pietus iki JAV sienos, iki Que 
beco miesto bus plačiakeliai 
su žaliu ruožu viduryje. Bus 
gerinami ir kiti keliai.

keliuose žuvo per 670 asmenų.
— JAV geležinkeliečiai at 

metė valdžios pasiūlymą ir sk 
elbia streiką, nes geležinkeliai 
naikina atgyventas įmones bei 
įrengimus.

— Graikijos karalių pora 
viešėjo Prancūzijoje.

— Prancūzijoje viešėjo Ma 
roko karalius ir de Gaulle pa 
kvietė atsilankyti Maroke.

— Madride sustojęs Maro 
ko karalius pakvietė Franco į 
Marocą.

— Belgijos užs. r. min. Sp 
aak lankosi pas Chruščiovą ir 
tęsia 1961 metais pradėtus pa 
sitarimus daugeliu klausimu.

— Argentinoje sekmadienį 
įvyko prezidento ir kongreso 
rinkimai.

— Du Kanados profesoriai, 
Kinijoje išbuvę apie mėnesį lai 
ko, sako, kad Kinijos komunis 
tai nepaprastai atsilikę kultūriš 
kai ir jiems nėra vilčių greitu 
laikų pasivyti Vakarus.

— Albanijos sostinėje, Tirą 
noje, vyko sporto čempioną 
tas, kuriame dalyvavo albanai, 
kinai, šiaurkorejiečiai ir rumu 
nai.

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
ruošia filmą iš PLB premijuotojo jos 

veikalo „Auksinė žąsis“. Žiūr. 8 pusi.

CHKAGOS NAUJIENOS
JAV IR KANADOS TAUTI 

NIŲ ŠOKIŲ DIENA
pasisekė. Žmonių šokių šventė 
je buvo labai daug. Šokiai vy 
ko sklandžiai. Šokių šventė bu 
vo žymi ir tuo, kad šioje šven 
tėję dalyvavo daugiau Kana 
dos kolonijų. Iškilmė buvo di 
dėlė. Plačiau sekančiame NL 
nr.

PLEČIAMAS TORONTO 
UNIVERSITETAS

Įvykdžius kai kurias staty 
bas, panaikintas naujų studen 
tų stojimo varžymas į 14 sky 
rių. Varžymas paliktas tiktai 
stojant į medicinos, terapijos 
ir architektūros skyrius, kur te 
beveikia konkursinis priėmi 
mas, su geriausiais vidurinio 
mokslo baigimo pažymiais.

Dėl .suvaržymų panaikini 
mo į universitetą įstojo žymiai 
daugiau naujų studentų: per 
nai buvo 7,402, o šiemet jau 
įstojo 7,772.

KYLA NEDARBO KLAUSI 
MAS ŽEMĖS ŪKYJE

Reiškiantis nedarbo klausi 
mui žemės ūkyje, iškyla ir ne 
darbo atveju aprūpinimo klau 
simas, nes ligšiol Kanadoje be 
darbių aprūpinimo žemės ūkiu 
ose nėra, o tas juk turi būti.

PRAPLEČIA HAMILTONO 
LIEJYKLĄ

Steel Co. of Canada paskel 
bė įmonių išplėtimo planą, ku 
riam paskirta 118 mil. dolerių, 
vystant plėtimą iki 1965 metų. 
Hamiltono įmonėms paskirta 
98 milionai, už kuriuos bus 
įrengtas naujas valcavimo sky 
rius, galįs išvalcuoti 140 colių 
pločio plokštes. Kita dalis ka 
pitalo skirta Edmontonui, kur 
bus pastatyta nauja elektrinė 
krosnis.

NELEGALI SPIRITO 
GAMYBA KANADOJE, 

kaip pranešama oficialiai, per 
nai įvertinta vienu milijonu do 
lerių. Susekta 187 „bravorai“, 
kurie kasdien pagamindavę 
po 200 galionų spirito.

KANADAI NE 100 metų...

Paskelbus, kad 1967 metais 
Kanada švęs 100 sukaktuves, 
Quebeco pirm. Lesage užpro 
testavo ir, kadangi Diefenba 
ker buvo atmetęs bet kokį 
kompromisą, tai Quebecas at

VILNIEČIAI UŽ AUŠROS 
VARTUS, NE ŠILUVĄ
Po ilgesnių pasitarimų Vii 

niaus Krašto Lietuvių S-ga J. 
A. V-se ir Kanadoj parašė ben 
drą pro memoria J. E. vysk. 
V. Brizgiui, prašydama koply 
čios vardą Vašingtone pakeis 
ti į Vilniaus Aušros Vartų ir 
tuo pačiu JAV sostinėj užants 
pauduoti Vilniaus priklausomu 
mą Lietuvai, nes VA V yra mū 
sų sostinės simbolis, surištas su 
visa Lietuva, kai tuo tarpu Ši 
luva, pažįstama tik vakarinėje 
Lietuvos dalyje, beveik negir 
dėta Vilniaus krašte, nekal 
bant apie kitas Europos valsty 
bes ir tautas.

Galima būtų ilgai ir plačiai 
diskutuoti 320 tūkst. dol. rin 
kliavą, ar juos panaudojus kop 
lyčios statybai, ar lietuviškie 
ms, tautiniams ir kultūriniams 
tikslams. Tačiau kada padary 
tas sprendimas — jis turi būti 
bekompromisinis: tikėjimas sti 
priai surištas su tautiškumu, lie 
tuvybe, ypač tremties gyveni 
me. To pasimokyti galime iš 
lenkų.

O gal kai kurie asmenys ro 
do per didelįį nuolankumą mū 
sų pietų kaimynui?.. Tokiu at 
veju atsakymas būtų labai tru 
mpas: bereikalingai! Nes vi 
sai teisingai rašytojas a. a. Ig. 
Šeinius pasakė : eidamas su len 
ku į pasitarimus, pastatyk ir 
šautuvą į kampą.

Pro memoria numato įteikti 
delegacija iš Čikagos ir Toron 
to atstovų. K. B.

qT,gįViUiTdlįY

sisakė dalyvauti, bet dabar mi 
nisteriui pirm. Pearsonui pada 
rius kitokių patvarkymų ir 
Quebecas dalyvaus ir tai šven 
tei paskyrė milioną dolerių.

GROBIMAS VANCOUVE 
RY ATGAUNAAMAS

Geg. 18 d. Vancouver pa 
vogta pusė miliono dol. Pusė 
tos sumos rasta automobily 
prie aerodromo, nes grobikas 
lėktuvu pabėgo į JAV. Kita 
pusė pavogtų pinigų rasta la 
gaminuose restorane, kur juos 
atnešė nežinomas asmuo, pa 
prašęs palaikyti, kol juos atsi 
ims kažkoks asmuo. Savinin 
kas gi, iš spaudos sužinojęs 
apie plėšimą, paskambino po 
licijai, kuri pinigus rado. Poli 
cija suėmė ir dalį grobikų.
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Principinis susitarimas
TETAMPA REALIU VISŲ LIETUVIŲ VIENYBĖS 

FAKTU
Birželio 22 diena mums, vi 

siems lietuviams, bus istorinė, 
jeigu politinių srovių bei kito 
kių susibūrimų principinis susi 
tarimas taps realizuotas, kaip 
visų lietuvių vienybės sudary 
mas.

Susitarimas, dėl kurio arba 
dar tylima, arba reiškiamas 
lyg ir nepasitenkinimas, lyg 
abejojimas, lyg priešinimą 
sis, esmėje yra didelis ir svar 
bus mūsų gyvenime įvykis.

Žinoma, reikalas labai opus. 
Ypač opus tiems, kurie jaučia 
si netaip pasielgę, kaip derėtų 
elgtis lietuviams, kurie žino, 
kad jų kova yra žūtbūtinė, rei 
kalinga visų jėgų panaudoji 
mo ir jų įtempimo iki maksi 
malinio pajėgumo.

Kita vertus, žmonės ryžtin 
gi, jaučiasi esą pajėgūs, nie 
kad nesibijo ne tiktai objekty 
vios tiesos, bet ir prisipažinti 
padarė klaidų. O kas šiandien 
turėtų drąsos pasakyti — ne 
klydęs? Mūsų klaidomis nusė 
ti mūsų veiklos keliai. Tat nie 
kas didžiuotis negali nekly 
dęs.

Girdėti, bijomasi žodžio su 
grįžo. Žinoma, ir čia perdėta 
baimė, ypač, kad sugrįžimas 
neturi savyje nieko bloga.

Bet ar reikia tokiais termi 
nais operuoti? Jie juk esmės 
reikalo nebūdina. Reikalo gi 
esmė — lietuvių jėgų vieny 
bė.

Vienybės siekiant, prasmin 
ga rasti ir atatinkamą termino 
logiją, kuri niekam nebadytų 
akių.

Bet kalbant apie vienybę, 
yra vertos dėmesio tam tikros 
sąlygos.

Visi mes kalbame apie Lie 
tuvos valstybinį tęstinumą. 
Tuo tikslu puoselėjame Nepri 
klausomos Lietuvos atstovy 
bes, konsulatus ir tam tikras 
tradicijas, kurios Lietuvos res 
publikos tęstinumą žymi. Ir 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi

Spaudos apžvalga
„PRISTIGO KVAPO?”

Australijos Lietuvių Bend 
ruomenės savaitraštis, ,,Mū 
sų“ Pastogė”, 18(732) nu 
meryje susirūpino ir rašo ve 
damąjį „Pristigome kvapo?", 
kuriame sako:

„Žvelgiant į mūsąjį gyveni 
mą iš perspektyvos, reikia su 
tikti su mintimi, kad tasai gy 
venimas gerokai prigęsęs: be 
veik visose srityse jaučiamas 
kažkoks abuojumas, gal būt 
nuovargis, gal išsisėmimas, o 
gal tik laikinas apsnūdimas. 
Mūsų parengimai be polėkio 
— dažnai prie jų dar prideda 
mas labai daug ką šia pras 
me pasakantis žodis „tradici 
nis“, kuris reiškia, kad atėję 
beveik kiekvienu atveju rasi 
me tai, kas jau buvo sureng 
ta, daryta, matyta; mūsų mi 
nėjimai be entuziazmo — ša 
bloniški iš rengėjų pusės ir 
pareiginiai iš lankytojų pu 
sės. Organizacijų veikla snū
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nimo Komitetas, sukurtas Lie 
tuvoje, tęstas tremtyje, kai 
po toks persekiotas ir da;bar 
tebepūdamas Lietuvos oku 
panto, nes jis, nežiūrint nie 
ko, veikia ir taip pat yra tęsti 
numu pažymėtas.

Dar daugiau, nes jis minia 
tiuroje vaizduoja visą Nepri 
klausomą Lietuvą, nes jame 
apsijungia visa buvusi Nepri 
klausoma Lietuva. VLIKas 
yra Lietuvos srovių, veikusių 
nepriklausomybės laikais ir 
Lietuvos laisvinimo sąjūdžių, 
kovojusių už Lietuvos laisvę 
visuma. VLIKo esmė ir pras 
mė, kaip matome, labai dide 
lė ir labai svarbi.

Vyriausis Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetas, arba VLIK 
as, yra lygiagretė Diplomat! 
nei ir Konsuliarinei Nepriklau 
somos Lietuvos tarnybai. Es 
mėje, VLIKo prasmė ir esmė 
nemažesnė, negu Nepriklauso 
mos Lietuvos Diplomatinės ir 
Konsuliarinės tarnybos. Tai 
du lygiagretūs veiksniai, ku 
rie vienas kitą papildo. Su 
griovus VLIKą, ką besukurtu 
me, bus tiktai emigrantinė 
organizacija. Lygiai taip gi 
negalima griauti Diplomat! 
nės bei Konsuliarinės Neprik 
lausomos Lietuvos tarnybos, 
nes ir tai negalima pakeisti 
emigrantiniu kokiu organu.

Visa tai mus visus įpareigo 
ja visu rimtumu, atmetus vi 
sokias ambicjas ir visokius 
skrupulus, — sudaryti visų lie 
tuvių vienybę, kaip kad prin 
cipe susitarta birželio 22 die 
ną New Yorke.

Visi būkime protingi, rimti 
bei ryžtingi ir sudarykime vi 
sų lietuvių vienybę, kuri nepa 
prastai svarbi didžių tautai pa 
vojų akivaizdoje ir taip pat 
svarbi mūsų kovoje už Lietu 
vos laisvę ir nepriklausomybę.

Visu rimtumu reikalą svars 
tykime, pagerbdami vieni ki 
tų gerą valią siekiant vieny 
bės.

J. Kardelis.

duriavimo taške, kurios, šaky 
tumei, pasiekė tokią būse 
ną, kad, atrodo, viskas pasiek 
ta ir belieka tik rutininiu ke 
liu išlaikyti savo buvimą; atsi 
dūrėme palaimintoje tobulu 
mo būsenoje, pasiekėme ribą, 
kad toliau nėr kur žengti, nė 
ra ko jieškoti. Šitą sustingimą 
dar labjau paryškina ir tai, 
kad mes jau pradėjome žvelg 
ti ne pirmyn, bet atgal: tai liu 
dija kaip iš gausybės rago pa 
sipylę sukaktuviniai minėji 
mai, jubiliejai, penkmečiai ar 
dešimtmečio šventės. Visa tai 
yra senatvės arba išsisėmimo 
ženklai, nes pačiame kūrybi 
niame gajume neatsisukama 
atgal gėrėtis, kiek kelio nuei 
ta ir kas padaryta, bet kaupia 
mos jėgos naujiems planams 
ir uždaviniams.

Tuo tarpu mūsų gyveni 
mas nesiveržia sriautu: jis pri 
mena išsekusias upes, kur ma

Birželio mėn. 18 d. K. L.
B. Kultūros Fondo Valdybos 
posėdyje:

1. Buvo patvirtinti, jau 
prieš kiek laiko paruošti, ap 
linkraščiai, kurie bus išsiunti 
nėti Kultūros Fondo įgalioti 
niams bei apylinkių valdybų 
pirmininkams. Šių aplinkraš 
čių bendri bruožai yra sekan 
tys:

a) Fondo įgaliotinių reikalai,

b) Mokytojų Dienų reikalai,

c) Lietuvių mokyklų proble 
mos,

d) Lietuviškų knygų ir spau 
dos reikalai.

2. Numatyta išryškinti 
įvairių Kanados vietovių svar 
besnių įvykių pobūdį ir reikš 
mę lietuvių tarpe.

Laiškai Redakcijai
Atviras laiškas Vilniečių S-gai, Toronto sk.

Gerbiamieji

gavęs ir perskaitęs Jūsų spaus 
dintą laišką, aš susilaikiau nuo 
aukos, siuntimo (esu aukojęs 
tam reikalui anksčiau $5), bet 
noriu parašyti savo nuomonę. 
Manau, kad nesupyksite.

96 pusi. 1000 egz. knygelės 
išleidimas negalėjo kainuoti 
daugiau 1000 dol. Už jos para 
šymą Dr. Šapokai nemokėjo 
te, tik už vertimą Harisonui 
šiek tiek mokėjote. Bet gi iš 
anksto buvote surinkę pinigus 
tos knygelės išleidimui, tai iš 
kur atsirado ta skola, 2,000 
dol. (spaustuvei)?

Ta knygelė nėra reprezenta 
cine ir be gero skonio (ypač 
iliustracijos menkos), kad ji 
galėtų suįdominti angliškus po 
litikus ir istorikus, o lietuviams 
skaityti angliškai savo istoriją 
nieko nepadės.

Mano nuomone, vilniečių 
S-ga ėmėsi darbo, kurio nesu 
gebėjo atlikti, panašiai kaip ir 
Vingela su savo knyga apie 
kun. Miluką. Ubagavimas au

■J 

tosi gilios vagos, bet neliko 
veržlios srovės, kuri suktų ma 
lūnus ir plukdytų laivus.

Liūdniausia yra tai, kad vi 
si tie reiškiniai liudija, jog 
mes išsisėmę kūrybiškai. Jei 
gu anksčiau pas mus virė no 
ras organizuoti, tverti, rengti, 
statyti, tai šiandien to pulso 
nejaučiame: mūsų pastangos 
ribojasi tik tuo, kas turima.

Atbukimas ir išsekimas aki 
vaizdus, bet kodėl? Atsaky 
mo toli nereikia jieškoti: nuo 
pat įsikūrimo Australijoje 
mūsų bendruomeninįį ir orga 
nizacinį gyvenimą stumia vis 
tie patys žmonės: valdybose 
tie patys, suvažiavimuose tie 
patys, parengimuose, progra 
mose, paskaitose pakaitų be 
veik nėra. Ir visai nenuosta 
bu: naujų papildymų neatsi 
randa, dalis atkrinta arba įvai 
rių pareigų verčiami išvyksta, 
o likusiųjų tarpe nuoširdaus 
solidarumo nesijaučia, nes 
kiekvienas tik džiaugiasi nuo 
savęs atstūmęs bet kokį įsipa 
reigojimą —. tegu kas kitas, 
tik ne aš! Štai ir gaunasi liūd 
nos pasakos galas: dirbantie 
ji pavargo ir išsisėmė, o jie 
ms pavaduotojų taip ir neatsi 
randa. Baisu net pagalvoti 
pirmyn: ar neatsistosime ant 
liepto galo, kai šiandie dir 
bantiesiems galutinai pritruks 
kvapo?

Vienintelė viltis — jauni 
mas, tačiau ir jo labai nedaug 
bepalieka lietuviškose greto 
se: dalį absorbavo gyvenamo 
ji aplinka, dalis kad ir labai 
sąmoningų jaunų lietuvių , bai 
gę mokslus išklydo po pašau 
lį arba tarnybinių pareigų ver 
čiami pasitraukė į tokias vie 
tas, iš kur neįmanoma turėti 
tiesioginio kontakto su lietu 
viška visuomene ir visuomeni 
niu darbu. Dar kiti pasekė pa 
vyzdžiu kaikurių vyresniųjų 
ir laikosi pasyviai“.

Ar ne panašiai dedasi ir 
pas mus?

3. Pramatant Kanados šim
tmečio jubiliejų, buvo nutarta 
paskatinti apylinkes sudaryti 
tautodailės inventorizaciją. 
Šiuo reikalu neužilgo visiems 
Kultūros Fondo įgaliotiniams 
bus išsiuntinėtas aplinkraštis.

4. Nežiūrint, kad Mokyto 
jų Dienų data dar nėra numa 
tyta (atsiklausta apylinkių), 
buvo svarstoma, kokia turėtų 
būti pagrindinė šių dienų te 
ma ir programa.

5. Pasidalinta nuomonėmis 
apie galimybes inkorporuoti 
lituanistikos skyrius Kanados 
akademinėse įstaigose.

A. B. Pusarauskas,
K. L. B. Kultūros Fondo

Spaudos ir Informacijos

Atstovas.

kų menkam dalykui tik erzi 
na visuomenę ir ji pasilieka 
abejinga parėmimui svarbes 
nių reikalų. Jeigu knyga gra 
žiai išleista ir imponuojanti, tai 
ji greit išgaudoma ir nereikia 
verkšlenti. . . aukų, aukų.

Dabar Tamstos to biznio pa 
simokinote, o kadangi mokslas 
kainuoja pinigą, tai turėtumėt 
savo skolą už mokslą patys ap 
simokėti.

Su pagarba

Knygos mėgėjas.

Viešas 
pareiškimas
„Vienybė” birželio mėn. 22 

d. numeryje paskelbė prama 
nytas žinias apie .mano prieš 
trejus metus lankymąsi Vilnių 
je. Kadangi to laikraščio re 
daktorės klaidina skaitytojus, 
jaučiu pareigą viešai pareikšti:

1. Netiesa, kad savo būvi 
mą uždelsiau Vilniuje. Uždels 
ti galima laisvame krašte, bet 
ne okupuotame. Mano grįži 
mas nebuvo uždelstas, bet su 
laikytas, paaiškinant, kad ne 
galiu išvykti „dėl vietos sto 
kos lėktuve“. Po kelių dienų 
„atsiradus vietai", tik lipant į 
lėktuvą, man buvo grąžintas 
užsienio pasas, kuris iš manęs 
buvo paimtas nusileidus aero 
drome.

2. Netiesa, kad gegužės 1 
d. aš kartu su Paleckiu ir Snieč 
kum stovėjau tribūnoje ir fil 
mavau paradą. Kaip įrodymą 
turiu filmą. Į ją pažiūrėjus, aiš 
kiai matyti, kad filmuota bu 
vo ne iš tribūnos.

3. Netiesa, kad mano drau 
gai vėliau kai kuriems newyor 
kiečiams privačiai rašė, kad 
„stebėjęsi ir kartu negalėję su 
prasti, kaip p. P. B. galėjusi 
stovėti tribūnoje gegužės 1 d.“ 
Šiai tariamojo laiško citatai la 
bai tiktų „made in Vienybė” 
fabrikato vardas.

4. Netiesa, kad „didelius ko 
munistų ponus“ bandžiau ap 
lankyti. Tikiu, kad „Vienybės“ 
redaktorėms Paleckis ir jam 
panašūs yra „dideli ponai“, 
bet man jie yra kenčiančios 
lietuvių tautos engėjai, ir juos 
lankyti nedėjau pastangų ir jo 
kio noro nepareiškiau.

5. Netiesa, kad į Trakus bu 
vau „nuvežta aukšto kompar 
tijos pareigūno”. Ten buvau 
palydėta inžinieriaus, vadovą 
vusio pilies atstatymo dar 
bams.

6. Netiesa, kad esu „ta pir 
moji drąsuolė“ nuvykusi į Vii 
nių ir apkrėtusi kitus, įskaitant 
ir panelę S. Narkeliūnaitę, 
„lankymo bacilomis“.

Tuo nesunku įsitikinti pasi 
skaičius senuosius „Vienybės“ 
numerius. S. Narkeliūnaitės 
„apkrėsti” negalėjau, nes jau 
vykdama į Punską 1958 me 
tais ji galvojo važiuoti į oku 
puotą Lietuvą.

Birutė Paprockienė.
Birželio mėn. 28 d. 1963 m.

Birutė Petrulytė - Januškevi 
čienė, kuriai birželio mėn. 8 d. 
Čikagos Universitetas suteikė 
klinikinės psichologijos Filoso 
fijos daktarės (Ph.D.)laipsnį.

Birutė gimnaziją baigė Ka 
nadoje. Aukštąjį mokslą prade 
jo korespondencijos keliu iš 
Ottawos Universiteto, ir 1955 
metais įstojo į Toronto Univer 
sitetą, iš kurio 1957 metais ga 
vo psichologijos bakalauro 
(B. A.) laipsnį. Tais pačiais 
m-ais pradėjo gilinti klinikinės 
psichologijos studijas ir 1959 
metais jai buvo suteiktas ma 
gistro laipsnis (M.A). Nuo pa 
čios aukštojo mokslo pradžios 
Birutė turėjo stipendiją, o stu 
dijuodama magistro laipsniui 
dvejus metus buvo socialinės 
psichologijos profesoriaus asi 
stentė.

Gavus magistro laipsnį ir ko 
nkursiniu keliu laimėjusi stipen 
diją (viena iŠ 10), buvo priim 
ta į Čikagos U-tą daktarato 
studijoms. Po dviejų metų, per 
kuriuos turėjo ir stipendiją ir 
tyrinėjimų asistentės pareigas, 
užbaigė kursu reikalavimus ir 
išlaikė doktorato egzaminus. 
1961 metų rudenį Čikagos U - 
to Psichologijos Skyriui prie 
mus jos disertacijos tirynėjimų 
projektą, Birutė sugrįžo į To 
rontą, kur Toronto psichiatri 
nės ligoninės laboratorijoje atli 
ko tyrinėjimus.

1962 metais žiemą Birutė iš 
tekėjo už montrealiečio Česlo 
vo K.Januškevičiaus ir persike 
lė į Montrealį, kur dirbo Mc 
Gili U-to Allan Memorial Psi 
chiatriniame Institute. Tais pa 
Čiais metais buvo priimta vie 
nerių metų praktikai į Institu 
te for Juvenile Research, Čika 
goję, kur šiuo metu speciali 
zuojasi klinikinėje vaikų psi 
chologijoje.

Būdama Čikagoje, pastaruo 
ju metu, šalia praktikos išana 
lizavo tyrinėjimų rezultatus, ir 
šį pavasarį užbaigė ir apgynė 
disertaciją, pavadinta „Fac 
tors affecting imagery experie 
need with restricted stimulą 
tion”.

Šiais metais birželio 8 d. Či 
kagos U-as pripažino įnašą 
mokslui ir suteikė Birutei Pet 
rulytei - Januškevičienei filoso 
fijos daktarės (Ph. D.) laipsnį.

GLOBKE SIEJAMAS SU ŽUDYMAIS LIETUVOJE
Maskvos pavyzdžiu ir pa 

vergtoje Lietuvoje per spaudą 
ir per radiją skelbta daug „do 
kumentacinės“ medžiagos apie 
Hans Globkę, „laimingai gyve 
nantį po Adenauerio šiltu spar 
neliu”. Nurodyta, kad Globke 
ruošęs Nuernbergo įstatymus,

Vasaros metu, pirmadieniais, per radio ir televiziją bus per 
duodamos sveikatos ir ligų klausimais paskaitos, kurias 
ves atvaizde matomas L. Robertson. Bus aiškinama: reumati 
nis artritas, vėžys, vainikinių širdies arterijų susirgimai, chro 

niškas kosulys, alergija, diametas, apsinuodijimai ir kita.

Už nuopelnus mokslui ji taip 
pat buvo pakviesta į honorari 
nę mokslinę sąjungą, Sigma 
Xi.

Nuo 1945 metų Birutė pri 
klausė lietuvių skaučių sąjun 
gai, kur ėjo įvairias pareigas ir 
buvo pakelta į paskautininkės 
laipsnį. Vėliau perėjo į jūrų 
skautes. 1955 įstojo į Akade 
mikų Skautų eiles, kur dvejus 
metus ėjo Akademikių Skau 
čių Draugovės pirmininkės pa 
reigas.

Šalia mokslo Birutė priklau 
sė įvairioms lietuviškoms orga 
nizacijoms. 1958 metais ėjo 
sekretorės pareigas Lietuvių 
Bendruomenės Toronto Sky 
riuje, 1956 m. tas pačias pa 
reigas ėjo Kanados Lietuvių 
Studentų S-gos Centro Valdy 
boję, o 1957 m. Toronto Lie 
tuvių Studentų skyriuje. Taip 
pat priklausė studentų skyrelio 
„Studentiškuoju Keliu” redak 
ciniam kolektyvui, kuris pasiro 
dydavo „Tėv. Žiburiuose“. 
Be to yra parašiusi eilę straips 
nių įvairiuose laikraščiuose.

Birutė taip pat reiškėsi ir 
sporte. Dar lankydama gimna 
ziją Albertos provincijoje lai 
mėjo kelias pirmąsias vietas 
lengvoje atletikoje, o 1959 me 
tais Chicagos U-te, Internatio 
nal House turnyre, laimėjo pir 
mąją vietą stalo tenise.

Taip pat eilę metų Birutė da 
lyvavo įvairiuose tautinių šo 
kių vienetuose, ir kurį laiką da 
lyvavo Toronto Lietuvių meno 
mėgėjų būrelyje.

kurie buvę pagrindu naikinti 
milionusi žmonių. Dabar pa 
skelbta, kad tais įstatymais re 
miantis ir Lietuvoje išžudyta la 
bai daug nekaltų žmonių ir 
kad išžudymo dokumentai esą 
Lietuvos centriniame archyve.
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Ką amerikonas matė.
ANAPUS „GELEŽINĖS UŽDANGOS”.

Kiekvienais metais nemažas 
skaičius amerikiečių lankosi So 
vietų Sąjungoje, o jų tarpe pa 
sitaiko ir žurnalistų. Su dide 
liu malonumu tenka pastebėti, 
kad sovietams jau nelabai se 
kasi savo svečiams „muilinti 
akis“, kaip kad anksčiau pa 
vykdavo.

Toliau paduodami faktai bei 
Sovietų S-gos gyvenimo vaiz 
dai kaip tik yra aprašomi ke 
lių amerikiečių žurnalistų, ku 
riems pavyko prasiskverbti 
pro „geležinę uždangą“.

Pradėsime nuo pačios ge 
riausios ir visoje Sovietų S-go 
je garsiausios vasarvietės — 
Kurorto Soči — ir pažvelgsi 
me, kaip ten atostogauja „be 
klasė” socialistinė sovietų ben 
druomenė arba kitaip, tikriau 
pasakius, Chruščiovo baudžiau 
ninkai. . .

1. AMERIKIEČIŲ ŽURNA 
LISTAS PAJUODJŪRY.
Amerikiečių žurnalistui, besi 

lankančiam esančiame prie 
Juodosios jūros, Soči kurorte, 
atrodė, kad čia kaitroje ir sau 
lėtame ore pradingsta rusų tra 
dicinė aistra viską slėpti ir mas 
kuoti.

Beveik kiekviena sovietų 
moteriškė, net ir senelė, atro 
do, jaučia savotišką — laisvę 
gulėdamos Soči akmeningame 
pajūryje viską atidengiančiuo 
se „bikini” kostiumuose. Visai 
nesvarbu, kad daug tų „bikini“ 
yra tik paprastos kelnaitės ir 
kasdien naudojamas stanikėlis. 
Nesvarbu ir tai, kad nedaug 
rusių moteriškių turi figūras, 
kurias galėtų pademonstruoti 
ar pritrauktų kieno nors akį, 
bet juk tai skonio dalykas!?

Amerikiečio Benny Good 
man džazbando nariai, lanky 
damiesi Soči, stačiai buvo nu 
stebinti pamatę didžiausius pa 
jūrio plotus pripakuotus saulės 
nudegintais mėsos kalneliais. 
Vienas iš amerikiečių, matyti 
nelabai sužavėtas vaizdu, pa 
reiškė, kad rusai esą patys pra 
sčiausiai atrodantieji ir mažiau, 
šiai patrauklūs („unsexy“) 
žmonės visame pasaulyje. Ki 
tas džezbando narių, stebėda 
mas saule nudegusias pilvotas 
rusų figūras, paklausė: „Kas 
sako, kad Sovietų Sąjungoje 
trūksta maisto?!“ . . .

Amerikiečių nuomone, tos 
pilvotos rusų figūros yra jų die 
tos rezultatai, nes sovietinio 
maisto pagrindas yra duona, 
bulvės, kapūstai, pyragai ir ar 
bata su keturiais ar penkiais 

gabaliukais cukraus. Kai ku 
rios jaunos ruskelės jau prade 
da suprasti, kaip tokios rūšies 
maistas veikia į figūrą ir bend 
rą išvaizdą, tačiau liesų ar fi 
gurnų merginių šiame kurorte 
yra taip reta, kaip ir kapitalis 
tų. . .

Rusų vyrai irgi džiaugiasi 
Soči saule, užsidėję maudymo 
si kostiumus, kurie visai pana 
šūs į vakarų Europoje naudo 
jamus. Smagiausia, tai sovie 
tų vaikams, kurie visai nieko 
nedėvi — laksto pajūryje vi 
sai nuogi. Nors hotelis (vieš 
būtis) stovėtų prie pat pajų 
rio, bet durininkas sustabdo 
kiekvieną moteriškę kuri ban 
do išeiti į pajūrį užsidėjusi tik 
maudymosi kostiumą. Kelnės 
ar sijonai turi būti dėvimi pa 
keliui į pajūrį, nors tai yra vi 
sai čia pat. Pasiekus pliažą 
jau tikra laisvė. Ten atrasime 
labai nedaug persirengimo bū 
dėlių ir dauguma rusų jomis 
nesinaudoja. Dažniausia jiems 
priprasta užsivilkti maudymo 
si kostiumus po drabužiais ar 
ba persirengiant prisidengti 
rankšluosčiu. Tuo laiku, kai 
vieni atostogautojai kepa sau 
Įėję, kiti važinėjasi motoriniais 
laiveliais jūroje arba irkluoja 
pontoniniuose laiveliuose. No 
rs ir retai, bet galima pamaty 
ti naudojančius vandens pa 
šliužas (ski).

Visą laisvą atostogų atmos 
ferą šiame garsiame Soči ku 
rorte gadina ir sudarko visur 
įtaisyti garsiakalbiai, kurie be 
perstojimo bliauna žinių, pro 
pagandos ir muzikos mišrainę. 
Nors, kartais, duodama ir va 
karietiško džazo muzikos, ta 
čiau tai, matyti, nepatenkina 
sovietų jaunąją kartą, nes Go 
odman’o džazbando nariai So 
či kurorte dažnai būdavo su 
stabdomi saule nudegusių jau 
nu vyrų, kurie prašydavo džaz 
bando plokštelių.

2. KĄ SOVIETAI KALBA 
IR GALVOJA APIE J. A.

VALSTYBES?
Čia paprastas atsakymas — 

o gi tai ką jiems į galvas priva 
ro raudonosios propagandos 
meistrai.

Vienas amerikietis žurnalis 
tas su žmona besilankydamas 
Kijeve, laimingu būdu gavo bi 
lietus į kino teatrą „Družba”, 
kuriame tuo laiku buvo rodo 
mas pats populiariausis filmas 
„Už Amerikos pylimų”.

Paprastai bilietus tokiam fil 
mui reikia išanksto gauti. Prieš 

pačią’ filmą rodė spalvuotus ko 
mikus (cartoon). Amerikietė 
dama perdėtai storokai nusida 
žiusi ir išsipusčiusi, paskendu 
si puikiuose kailiuose, išdidžiai 
žygiavo gatve. Paskui ją kul 
niavo jos, matyti, gerokai pri 
spaustas vyras, užsidėjęs siau 
rais bryliais skrybėlę, papras 
čiausiu paltu, nešdamas foto 
aparatą ir mažą vaikutį.

Šioje vietoje kino žiūrovų 
tarpe prasiveržė stiprokas juo 
kas. Šioji vaizduojamoji ame 
rikiečių porelė atrodė kaip tie 
plačiai žinomieji „Jiggs and 
Magie”, o jų kūdikėlis rodo 
moję filmoje užaugo kažkas 
panašaus į Marilyn Monroe, 
visą laiką maumojant} kramto 
mą gumą, švariai tuštinanti 
„martinius*“ ir šokanti tvistą.

Po to prasidėjo pagrindinis 
dalykas, kuriame tikram ameri 
kiečiui nieko juokingo nebu 
vo.

Tai buvo rusų tautinių šokių 
grupės kelionės apžvalga J. 
Amerikos Valstybėse. Tuo lai 
ku kai amerikiečiai žiūrovai ža 
vėjosi rusų šokėjais, jiems plo 
jo, juos gyrė, vaišino ir gra 
žiai priiminėjo, tuo pačiu laiku 
sovietų fotografas darė nuot 
raukas kiekvienos bjaurios vie 
tos J. A. Valstybėse aiškiai įro 
dančios ar atidengiančios ame 
rikietiško gyvenimo trūkumus 
bei blogybes. Nuotraukos bu 
vo darytos Vašingtone, Filą 
delfijoje, Bostone, Čikagoje, 
Denveryje ir Los Angeles. F o 

Tulpių laikas Kanadoje — O ttawoj yra gražiausias metų 
laikotarpis, kada galima atlan kyti sostinę. Jis jau praėjęs.

Globe ind Mail Photo. (CS)

tografuota apakinančios, akį 
rėžiančios reklaminės šviesos, 
išdidžiai atrodantieji ginkluoti 
policininkai, sulūžę pardavimo 
būdelės (kioskai), neturtingų 
gyventojų apgriuvusių senų 
gyvenamų namų rajonas, strei 
kuojantieji darbininkai, daugy 
bė moteriškių ir visai jaunų 
mergaičių, dėvinčių „capri“ 
kelnaites ir nuo saulės akinius, 
visur matosi užsidarinėjančių - 
- bankrutuojančių biznių užra 
Šai ir karo paminklai. Bedar 
bių žmonių pilni nešvarūs pri 
šiukšlinti parkai. Paradai ne 
tik kareivių, bet ir skautų ir gi 
mnazisčių mergaičių — visi žy 
giuoja prie džazo muzikos Va 
šingtone BOB Kennedy užsi 
dėjęs kojas ant stalo. Filadel 
pijoje suskilęs laisvės varpas, 
Bostone apgriuvę gyvenamų 
namų kvartalai. Čikagoje nusi 
kaitimai ir lytinis palaidumas 
su scenomis iš dvidešimtųjų 
(„triukšmingųjų”) metų. New 
Yorke kiekvienas negras be 
darbo, nevalgęs ir už nieką 
laikomas ir daugybė panašių 
vaizdų.

Šis filmas tai tikrai meistriš 
kas sovietinės propagandos 
pavyzdys, rodąs sovietų šoke 
jų grupę keliaujančią per mo 
raliai kritusius ir žemiau kriti 
kos esančius kapitalizmo cent 
rus.

Kiek vėliau prisiminiau, tai 
galėjau visoje filmoje priskai 
čiuouti nemažiau 50 neteisin 
gai iškreiptai pavaizduotų ar

MŪSTJ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

GRAŽUS LEIDINYS
Š. Amerikos Lietuvių Žai 

dynių proga New Yorke iš 
leistas gražus leidinys, (be jo 
kių skelbimų!) kuriame rašo: 
Pr. Mickevičius, A. Vakselis, 
V. Grybauskas, leidinio reda 
ktorius K. Čerkeliūnas, J. Ja 
šinskas, K. Baronas, Balys 
Pavabalys, A. Bagdžiūnas ir 
P. K. Leidėjas — XIII žaidy 
nių New Yorke organizacinis 
K-tas, o garbės leidėjai — 
Lietuvių gydytojų korp! Fra 
ternitas Lituanica ir Dr. J. K. 
Valiūnas. Nepasirodant trem 
ties sporto laikraščiui, tai gra 
ži prošvaistė jaunimo fizinia 
me auklėjime.

PASIREIŠKĖ LIETUVIS.
Toronto amerikoniško fut 

bolo komandoje Argonauts, 
treniruotės pobūdžio rungty 
nėse, geriausiai pasirodė lietu 
vis Vilūnas. Kaip pažymi 
Globe and, Mail dienraštis, 
jis bus šiemet priimtas „tik

c^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^ 

smarkiai perdėtų bei išpūstų 
dalykų. Labiausiai pasilikęs 
mano atmintyje yra elgetau 
jančio berniuko vaizdas, prie 
jo tėvo kareivio kapo, kuris 
vaizduojamas kaipo karo kur 
stytojas...

Šį filmą matęs amerikietis 
žurnalistas susitiko su kitu 
amerikiečiu, kuris studijavo 
mediciną Leningrade. Studen 
to žodžiais, Sov. Sąjungoje nė 
ra nieko nepolitinio, o tas ku 
ris galvoja gali prisitaikinti ar 
surasti bendrą kalbą su pasi 
šventusiu komunistu, tai toks 
žmogus yra didelis kvailys.

Kitą dieną po parodyto am 
erikietiško filmo, tas pats žur 
nalistas susitiko su savo kelio 
nės vadove ruse, kuri buvo In 
touristo tarnautoja ir kuri pa 
klausė ką dabar amerikiečiai 
norėtų pamatyti. „Mes nori 
me pamatyti jūsų apgriuvusius 
gyvenamų namų kvartalus, jū 
sų ištvirkusį jaunimą, jūsų ka 
ro paminklus, jūsų sulaužytas 
Stalino statulas, jūsų pėsčiųjų 
susisiekimo nelaimingus atsiti 
kimus ir jūsų kriminalistus!“ 
—atkirto amerikietis. Tačiau 
tą dieną Kijeve amerikiečiams 
buvo parodyta pavyzdinė vai 
kų stovykla ir viso Kievo pa 
sididžiavimas — puošnios po 
žeminių traukinių stotys.

Bus daugiau.

ruoju” nariu į klubo koman 
dos eiles.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Pradėtos Lietuvos mo 

ksleivių žaidynės Vilniuje.
— Sov. S-gos A klasės fut 

bolo pirmenybėse Vilniaus 
Žalgiris sužaidė lygiomis Sve 
rdlovske. Po vienuolikoks ru 
ngtynių vilniečiai turi 10 tas 
kų ir lentelėje randasi 10-to 
je vietoje.

— Lauko teniso rungtynė 
se Minskas nugalėjo Vilnių 
20:5.

— Sov. Sąjungos ir Euro 
pos jaunių stalo teniso meiste 
rė L. Balaišytė dalyvaus seno 
jo žemyno pirmenybėse, ku 
rios šiemet bus liepos mėn. 
pabaigoje Vakarų Vokietijos 
mieste Duisburg.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybėse pirmauja Panevėžio 
Statyba prieš Kauno Inkarą.

— Vilniaus Žalgirio aštuon 
vietė dalyvavo tarptautinėse 
rungtynėse vakarų Vokietijoj. 
Pirmą dieną juos nugalėjo pa 
šaulio meisteriai — Razenbur 
go komandą, antrą dieną, vii 
niečiai atsilygino už pralaimė 
jimą, įveikdami vokiečius tik 
po filmos išaiškinimo, nes tei 
sėjų nuomonės buvo pasiskirs 
čiusios.

— Sov. Sąjungos rankinio 
(handball) rinktinėje žaidžia 
Jocytė, Petkienė, Juknevičiū 
tė, Macežinskas ir Kenstavi 
šius. Abi rinktinės vieši Ven 
grijoj ir Jugoslavijoj.

— Armėnijos krepšinio 
rinktinė atvyko pasimokyti 
šios sporto šakos į Lietuvą. 
Šiauliuose jie pralaimėjo 
prieš miesto rinktinę 55:50, 
prieš Panevėžio 39:50, prieš 
Kauno pirmąjį penketuką 71: 
48 ir antrąjį 72:51.

IŠ VISUR
— Besiplečiant Barcelonos 

ir Madrido miestams, tų klu 
bų futbolo aikštės yra parduo 
damos. Kitos komandos gavu 
sios „neblogus” pinigus (be 
veik po 1,5 mil. dol.) numa 
to pasistatyti naujas už miesto 
ribų.

— Vieną mlijoną dol. suti 
ko Italijos meisteris Milano 
sumokėti už Rio de Janeiro 
futbolininką Garinchą.

— Estijos vyrai Tartu mies 
Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
68.
Barvainiams buvo mįslė ir to neblaivaus žmogaus- gies

mė ir publikos paslaptingai užgniaužiama šypsena. Gydyto
jas Doškys jiems paaiškino, kad tai esąs plačiai naudojamas 
pasišaipymas iš „trečiosios Maskvos akies“ Lietuvoje:

— Pirmasis sekretorius, — pabrėžė Doškys pirmąjį žo
dį, — visi kalba, turįs silpnybę prie solisčių, dėl ko viena pa
bėgusi net Lenkijon. . .

— Suprantama: gero vardo artistui nėra prasmės istori
jon įeiti susitepusiam okupacijos tarno „malonėmis”. . .

— Matyti rimta asmenybė, jeigu taip griežtai pasiel 
gė. . . Deja, ne visos taip padaro. . .

— Gal neblogą skonį turi tas draugas, — pašaipiai pa
stebėjo Barvainis.

— Negaliu pasakyti, nes dėl skonio gi nesiginčijama.
Tuo metu į restoraną įėjo du pagyvenę vyrai, kurie laibai 

išsiskyrė iš buvusių restorane. Abu pražilę. Vienas aukštes
nis ir lieknas, kitas fiziškai sumenkęs ir ėjo pasiramsčiuoda
mas lazdele. Barvainiai iškart atkreipė į įėjusius dėmesį. Doš
kys suprato, kad Barvainiai įėjusiųjų nepažįsta.

— Kolegos atrodo nepažįstate šių vyrų?
— Rodos matyti, — atsiliepė Barvainis.
— Galėčiau pasakyti, kaip kiti sako: „Posledniaja tuča 

razsejannoj buri“, kas gal ne visai taip yra, bet kad ji „pie- 
čalit lichujuščij dien!“*), tai tas tikra. . . Žinoma „lichujuš- 
čij sovietskij dieni”, — aiškino Doškys, ir Barvainiai dar 
akyliau sužiuro.

— Tai Nepriklausomos Lietuvos, sakoma — likučiai, o 
aš sakyčiau — tęsėjai. Vieni jų neapkenčia, kiti susitikę 
kepures kelia. . . Tai — buvęs Lietuvos atstovas Pranzū- 
zijoje Petras Klimas, Lietuvos kovų už sostinę Vilnių istori
jos autorius, nacių kankintas ir varinėtas per kalėjimus, o po 
to naujųjų okupantų. . . Todėl jis toks nukankintas ir su
menkęs. O kitas — buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministe- 
ris, pergyvenęs tremtį į Rusijos gilumą, V. Urbšys. Sunkus 
jų gyvenimas. Dažnu atveju jie įvairiems „turistams“ išsta
tomi, kaip manekenai, turi pozuoti, turi susilaikyti nuo tei
sybės pasisakymo ir net paneigti teisybę, jeigu koks agentas 
prisikabina, arba neišmanėlis naiviai braunasi į klausimus, į 
kuriuos jie negali atsakyti objektyviai, nes jau nebenori bū
ti valkiojami ir kankinami po kalėjimus. Jiems niekas nepą-

*) Paskutinis išsklaidytos audros debesys, kuris temdo džiū
gaujančią sovietinę dieną. Red.

vydi. . . — kalbėjo Doškys.
— Kaip gi gali gyventi?

-— Ir iš to okupantas daro propagandą: — rodo ir sa
ko* „Mes jų nepakorėm.

— Pasirodo, visų mūsų tas pats gyvenimas. . .
— Jų blogesnis. Mes mažiau matomi, o jie pastoviai 

laikomi dėmesyje, nuolat sekami.
— Gana, kolega, ir mums. Mane ir mano asistentus 

jau pakartotinai tardė žvalgyba. . .
— Tai negeras ženklas, kolega. Aš žinau pagal save. 

Kaip žinai iš mūsų susitikimo Vasarių vestuvėse, aš susiraši
nėjau, ir dažnokai, su Amerikon išvykusiais kolegomis. Ir 
ką manote? Prisikabino, esą aš rašęs ne taip, kaip dabar Lie
tuvoje yra ir uždraudė. Jau bus metai, kai nerašau. . .

— Kaip gi jie sužinojo, ką rašėte?
— Tomai, — įsiterpė Barvainienė, — tu kaip mažas 

vaikas naiviai klausi. Taigi cenzūra gi visus laiškus skaito. 
Jau gi žinai, kad Klaipėdos „Taikos” bažnyčios statytojui ku 
nigui Poviloniui iškelta byla, nes visi jo laiškai, gauti iš 
Amerikos, kuriuose buvo rašoma apie Amerijos lietuvių au
kas bažnyčios statybai, perliustruoti, nufotografuoti ir valdžia 
sužinojo visas smulkmenas. . .

— Tai kas čia tokio, kad Amerikos lietuviai siuntė 
bažnyčios statybai aukų? Kas gi tame bloga? Juk visą laiką 
Amerikos lietuviai savo draugams, savo parapijoms siuntė 
aukų, dovanų, — koks gi čia nusikaltimas?

— Matai, Tomai, anksčiau buvo viskas tvarkoje, ir nie
kam nebuvo įdomu skaityti svetimus laiškus. Juk laiškus 
skaityti draudžia visų tautų sutarta tarptautinė konvencija. 
Nepildymas visų priimtos konvencijos yra nusikaltimas, kri
minalas. . .

— Todėl gi aš ir klausiu, iš kur sužinota.
— Tomai, tu dar mažai mokytas, jeigu nežinai, kad 

sovietinė valdžia turii absoliutinę laiškų cenzūrą: perliustra
vusi,: vienus praleidžia, kitus sulaiko, trečius fotografuoja, 
praleidžia, bet sekak tolimesnius naivių, kaip tu, žmonių 
veiksmus ir kai randa sau naudinga, griebiasi represijų, kaip 
atsitiko su Klaipėdos bažnyčios statyba. Matai gi, Tomai, 
kad ir kolegos Doškio laiškus į Ameriką skaitė ir ne tiktai 
sulaikė, bet įsakė nieko nerašyti. . .

— Kaip sakoma: Juo toliau į mišką, juo daugiau me
džių. ...

— Pervėlai sužinojai. . . Dabar jau niekam nerašysi.
— Kodėl. Aš kolegos Doškio turimu adresu juk galiu 

bandyti rašyti. . .
— Tai nebloga idėja, kolega, — atsiliepė Doškys. — 

Man neleidžia, bandyk kolega. Tai bendras mūsų pažįsta
mas. . .

Jie sutarė dėl susisiekimo į Ameriką pasitraukusiu kolega. 
Susimokėję už standartinius pietus, Barvainiai dar pa

siteiravo apie inžinierių Vasarį. Lilė jau turinti sūnų.
Išeinant į Laisvės alėją, prieangyje jie susidūrė su liek

nu, nepažįstamu vyru. Jau Laisvės alėjoje Doškys paaiškino, 
kad tai esąs Indra, kompozitorius, operų dirigentas, po karo 
išėjęs kryžiaus kelius, bet jau sugrįžęs iš Komi „respublikos” 
ar „oblasties“ — Doškys to nežinojo, — tiktai žinojo, kad iš 
„garsiosios” Vorkutos. Tai dar Lietuvos neprikklausomybės 
laikais išaugęs ir iškilęs menininkas.

— Jeigu suskaičiuotum kryžiaus kelius, kalvarijas, ku
rias okupuotos Lietuvos žmogus, lietuvis, bus išvaikščiojęs 
šiais nelaimių laikais — ir už ką? — ir už ką — tai joks dar 
sovietinis astronautas nebus nulėkęs dar tokio nuotolio. . . 
Tokia tarybų Lietuva. . .

— Kolega sakai — tarybų, o kolūkiečiai mums tiksliau 
apibūdino ją, — sako ne tarybų, bet tarbų Lietuva. . .

— Kur čia negirdėsi! — numojo ranka Doškys. — Vi
si ne tiktai kolūkiečiai, bet ir darbininkai sako, tarbų Lietu
va. . .

— Tarbų Lietuva! . . — svarstė Doškys.
— Pasiutusiai tikslu — Tarbų Lietuva, — bet ir žiau

ru. . .
— Ne žiauriau už realybę. . . Realybei apibūdinti tai 

nepakankamas terminas. Tiesa, tarbų Lietuva daug pasako, 
nes Lietuva dabar tikrai baisiai nualinta ir tapusi tarbų kraš
tu, bet okupacinis išnaudojimas tiek žiaurus ir brutalus, kad 
ir to termino nepakanka. . .

— Nebus taip amžinai! . . Gyvenimo laimė tame, kad 
jis kinta, ir kinta nori ar nenori. . . Jokia jėga jo nuo kitimo 
nesulaikys!

Besižvalgydami po Kauną, Barvainiai neteko ūpo: ka
pai išardyti, nes juose daug paminklų, kurie primena nepri
klausomybę ; bažnyčių dauguma sunaikintos — paverstos san
dėliais, o iš Įgulos bažnyčios daromas neva muziejus, iš Prisi
kėlimo bažnyčios padarytas radio fabrikas, o kitos bažny
čios ruošiamos griovimui; prie krautuvių žmonių eilės nema
žėja, o kurioje nors jų pasirodžius prekėms, tuojau apgula
mos žmonių ir tuojau ten viskas išperkama. Paprasčiausių, 
bet gyvenime būtinų dalykų, negalima gauti. Jeigu pastaty
tas koks fabrikas, tai viskas taikoma eksportui, tiktai ne sa
vo žmonių reikalams. Tokia žiauri okupacinė politika: reika
lus vesti taip, kad okupanto naudai būtų išnaudotos ir me
džiagos ir žmonių darbas, o ne tam, kad patenkintų žmonių 
poreikius.

Barvainiai nusivylė Kaunu, nauju jo veidu ir nusiminę 
grįžo į Palangą ir Klaipėdą.

Bus daugiau.
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kulturwwkwahka
LIETUVOS ISTORIJOS 
PASKAITOS BONNOS 

UNIVERSITETE
Kaip buvo pranešta, prof, 

dr. Z. Ivinskis pradėjo skaity 
ti Bonnos universiteto pavasa 
rio semestre Lietuvos istorijos 
kursą. Pirmoji prof. Ivinskio 
paskaita įvyko geg. 9 d. Šio 
semestro kursas įvardintas „Li 
tauen im Mittelalter“ (Lietu 
va viduramžiais) ir per 24 
paskaitas patieks Lietuvos isto 
riją iki 1492 metų. Specialus 
Lietuvos istorijos kursas jokia 
me Vokietijos universitete lig 
Šiol nebuvo dėstomas. Tai pir 
mas atvejis, kad Lietuvos isto 
rija dėstoma Vakarų Europos 
universitete. Prof. Ivinskis šį 
semestrą taip pat vadovauja 
seminarinės pratyboms tema 
,,Deutscher Orden und die Že 
maiten - Frage von 1382 bis 
1409“ (Vokiečių Ordinas ir 
žemaičių klausimas nuo 1382 
iki 1409). E.

JURGIUI BALTRUŠAIČIUI 
60 METŲ

Plačiai pasaulyje žinomam 
meno mokslininkui, Jurgiui 
Baltrušaičiui, suėjo 60 metų ir 
šios sukaktuvės dar kartą at 
kreipė į jį dėmesį, nors jis ir 
šiaip plačiai žinoma asmenybė.

Jurgio Baltrušaičio tėvas, 
taip pat Jurgis Baltrušaitis, bu 
vo garsus poetas, pirma rašęs 
rusų kalba ir buvęs vienas žy 
miausių ir modernių anų laikų 
poetų. Vėliau jis labai gražiai 
rašė lietuviškai ir yra palikęs 
nepaprasto švelnumo, akvarė 
liškai nupieštų eilėraščių, nepa 
prasto būdingumo lietuvių dva 
šiai.

Poeto sūnus, gyvenęs Mask 
voje, kur anuomet klestėjo te 
atro menas, vedamas garsių 
novatorių, kaiP Mejercholdas, 
Vachtąngovas’ Tairovas, Sta 
nislavskis, buvo susižavėjęs 
scenos menu ir pasiryžęs jį stu 
dijuoti, tačiau nuėjo kiek kitu 
keliu ir tapo meno istoriku. 
Kaip meno istorikas J. Baltru 
šaitis yra atlikęs didelių darbų 
ir žmonijai davęs pasaulinio 
masto veikalų, meno istorijon 
įnežęs vertingo įnašo.

Trumpai sakant, J. Baltru 
šaitis buvo profesorius Kaune 
Vytauto Did. universitete, išlei 
do kelis tomus meno istorijos, 
skaito įvairiuose universitetuo 
se paskaitas ir dabar dar yra 
Lietuvos atstovas Prancūzijo 
je, nekalbant apie didelę jo 
veiklą kultūrinėje bei moksli 
nėję srityje, kurioje jis yra di 
delis žinovas ir autoritetas. U 
giausių metų!
• Vilniuje vyksta vyrų choro 
konkursas, bet į konkursą jau 
įvesta rusų liaudies instrumen 
tų muzika. Visokiais būdais 
okupantas rusina Lietuvą.

• Dail. V. Virkaju Grės ga 
lerijoje atidaryta ir tęsis iki lie 
pos 20 d.

M. K. ČIURLIONIO 
MEMORIALINIS 

MUZIEJUS,
atidarytas birželio 16 d. Drus 
kininkuose. Muzėjų - namelį 
atidarant kalbėjo Čiurlionio 
bičiulis dail. A. Žmuidzinavi 
čius, Čiurlionio sesuo ir jo kū 
rybos tyrėja V. Čiurlionytė -
- Karužienė, dail. P. Gudynas, 
komp. K. Kaveckas ir kt. E.

ESTAMPŲ PARODA
Maskvoje, birželio 12 d. ati 

darytoje visasąjunginėje es 
tampų parodoje, pagal Vii 
niaus radijo pranešimą didelį 
įspūdį padarę Lietuvos daili 
ninku darbai. Savo darbus pa 
rodai atsiuntė daugiau kaip 20 
autorių.

JURGINIS APGYNĖ 
DISERTACIJĄ

tema ,.Baudžiavos' įsigalėji 
mas Lietuvoje“ ir gavo isstori 
jos mokslų dr. laipsnį. Juozas 
Leonavičius apgynė disestaci 
ją, Valstiečių streikas Lietuvo 
je 1935 m. ir Lietuvos Kom. 
partijos vaidmuo“ (istorijos 
m. kand. laipsniui įgyti), Br. 
Preskienis apgynė disertaciją 
marksistine tema, J. Greska 
apie Lietuvos ūkį vokiečių oku 
pacijos laikais ir A. Venskus 
apie kooperaciją.

LENINGRADO VALST.
LĖLIŲ TEATRAS

vaikams Vilniuje vaidino paša 
kas, pvz. Tolstojaus „Auksi 
nis raktelis“, o suaugusiems — 
Moljero komediją ,,Gydyto 
jas iš prievartos“.

„MENAS — LIAUDŽIAI”.
triūbuoja sovietinis Lietuvos 
okupantas, o jo triūbavimą 
kartoja okupacijos palydovai 
ir pavarovai Lietuvoje. Bet 
štai faktai, kuriuos savaitrašty 
je „Literatūra ir Menas“ iške 
lia resp. tub. sanatorijos vado 
vas J. Pasternokas. Jis rašo 
(apie Muzikinį Kauno teatrą) : 
„Dabar teatro administracijo 
je, paprašius koncerto, išgirsta 
me: „Jūs turite mažai pinigų!” 
Trumpas, grynai komercinis at 
sakymas. Norėtume matyti ne 
tik Kauno Dramos teatro pa 
statymus. Mes jau kreipėmės į 
Akademinį dramos teatrą, pra 
šydami, atvykus gastrolių į 
Kauną, aplankyti ir Kulautu 
vą, rašėme Klaipėdos teatrui, 
prašydami mus aplankyti. De 
ja šie teatrai mums nieko neat 
sakė“...

Tai toks yra sovietinis „me 
nas liaudžiai'“. . .

• Tubelytės. . - Kuhlmann 
dailės darbų paroda buvo suru 
ošta Portland© universiteto ga 
lerijoje.
• „Atsiveria naujas etapas“,
— susižavėjęs Iljičiovo impe 
rialistiniais plepalais rašo K. 
Korsakas.

—Globa aa4 Malt, Torontą.

1963 m. Kanados keramika 
yra verta naujojo muziejaus 
prie Toronto Guild of Potters. 
Dalinant prizus, Sean B. Murp 
hy iš Montrealio Dailiųjų Me 
nų muziejaus. Vai Cushhing iš 
New1. Yorko Alfredo universite 
to, ir R. M. Hume iš Kanados 
Nacionalinės Galerijos buvo 
pareikšta viltis, kad daugiau 
centrų taip greitai būtų pasta 
tyta kaip Albertoj. Puiki paro 
da iš šios provincijos buvo pa 
daryta Edwardo Drabachuk iš 
Calgary, kuris nusinešė prizą

*n«a»<i«aa©«■■»<>

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

J. Jablonskis, M. Lasinskis: 
LIETUVOS TSR UPIŲ KA 
DASTRAS. III dalis (Debi 
tai, nuolydžiai, galingumai). 
LTSR Mokslų Akademija. 
Energetikos ir elektrotechni 
kos institutas. Vilnius, 1962. 
638 psl. Knygoje daug lente 
lių ir žemėlapių.

J. Jablonskis: LIETUVOS 
LTSR UPIŲ KADASTRO 
III DALIES VI priedas. Ka 
dastriniai grafikai. Vilnius, 
1962. 191 psl. Didelio skersi 
nio formato. Paduodami 378 
upių duomenys.
• Apdovanojo diplomu dai 
lės istoriką St. Budrį. Per pas 
taruosius kelerius metus St. 
Budrys parašė, spaudai paruo 
šė monografijas apie J. Zika 
rą, P. Rimšą, J. Mikėną, J. 
Kėdainį ir kt. 

už geriausią keramikos grupę. 
Įstojęs į Albertos Meno ko 
ledžą, 24 metų jaunuolis taip 
įsigilino į keramiką, kad pade 
j.o visą kitą į šalį. Jis pąbaigė 
šiais metais ir dabar užimtas 
savo studijos įrengimu Calgary 
mieste. Design Association.

Kanados Keramikos paro 
doj 1963 metų kuri žymi ir Ka 
nados Guil of Potters naują 
galeriją Toronte, yra puikus 
įėjimas į Albertos provincijos 
specialų skyrių. (CS).

Financial Post Photo.

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS LIETUVOJE
A. Strazdo POEZIJA, dvie 

jų šimtų metų nuo gimimo pro 
ga.

J. Biliūno LIŪDNA PAŠA 
KA, M. Bulakos iliustruota, 
didelio formato.

J. Macevičiaus MANO PO 
EZIJA, eilėraščiai.

A. Pociaus VERPETAS 
apie „rūsčius ir dramatiškus po 
kario klasių kovos metus. Juo 
se autorius parodo lietuvių 
valstiečio įsijungimą į naujo ta 
rybinio gyvenimo statybą, de 
maskuoja buržuazinius nacio 
nalistus“. . .

V. S. Giros ŠTAI IR VIS 
KAS — atgailavimo už romą 
ną Voratinkliai draikės be vė 
jo, romanas, falšyvai sufabri 
kuotas.

Nukelta į 5-tą psl.

^Trljos
VEDA D R, GUMBAS

NE UŽ DYKĄ
Mama persigando matyda 

ma savo sūnaus juodą akį ir 
klausia jo:

— Kasgi tau vargšeli, tą juo 
dą akį davė?

Sūnus išsitempė, tarytum sty 
ga ir su pasididžiavimu sako 
mamai:

— Niekas jų neduoda, ma 
myte, už jas reikia kovoti.

NIUTONO NUOSTABA
Kartą didysis anglų fizikas 

I. Niutonas pasikvietė pietų sa 
vo draugą. Būdamas labai už 
siėmęs, jis pamiršo apie tai pra 
nešti tarnui, ir pietūs buvo pa 
duoti tik vienam asmeniui.

Svečias atvyko laiku. Įėjęs 
į kambarį, jis pamatė ant stalo 
garuojančius pietus. Tuo lai 
ku Niutonas buvo nepaprastai 
užimtas skaičiavimais ir į at 
vykėlį nekreipė dėmesio. Mo 
kslininko bičiulis nieko nesaky 
damas, pavalgė ir išėjo. Po va 
landos Niutonas, žiūrėdamas į 
tuščias lėkštes tarė: „Keistas 
dalykas, jeigu ne daiktiniai įro 
dymai, stovintieji ant stalo, aš 
galėčiau pagalvoti, kad šian 
dieną dar nepietavau.“

SAW IR KNYGOS
Bernardas Šaw buvo pa 

kviestas vaišių pas turtuolį. Po 
pietų šeimininkas nusivedė sve 
čią parodyti savo bibliotekos. 
Išdidžiai mostelėjęs ranka į 
knygų prikrautas lentynas, jis 
tarė:

— Čia mano geriausieji 
draugai, misteri Šaw.

Šaw paėmė nuo lentynos 
vieną knygą, antrą, trečią ir ne 
radęs nė vienos išpjaustytos at 
sakė:

— Aš džiaugiuosi, kad jūs 
ne iš tų žmonių, kurie pjausto 
savo draugus.

UŽIMTA
Indėnų vadas, bekeliauda 

mas traukiniu per Texas, labai 
ištroško, tad pasiuntė savo žm 
oną atnešti jam vandens. Žmo 
na paklusniai nužygiavo trauki 
nio koridoriais vandens jieško 
ti ir po kelių minučių grįžo su 
pilnu puoduku. Indėnas grei 
tai išmaukė tą puoduką ir sa 
ko žmonai: Dar. Ta vargšelė 
vėl nubėgo vandens ir vėl grį 
žo su pilnu puoduku. Indėnas 
išgėręs ir tą, vis tiek jautėsi iš 
troškęs, tad dar trečią sykį nu 
siuntė savo žmoną vandens. 
Po kelių minučių toji grįžo at 
gal su tuščiu puoduku.

— Kur vanduo, klausė ją in 
dėnas?

— Negaliu pasemti, teisino 
si žmona, baltaodis sėdi ant šu 
linio.

BŪNA IR TOKIŲ
Nuėjo pilietis pas psichiatrą 

ir sako jam:
— Daktare, aš noriu, kad 

jūs mano asmenybę suskaldy 
tumėte.

— Tačiau, gi mes neskaldo 
me asmenybių, bet atbulai, 
mes jas sulipdome, — atsakė 
jam daktaras.

— Aš žinau, atsakė pacien 
tas, betgi aš noriu, kad mano 
suskaldytumėte, nes aš esu la 
bai vienišas.

ŠTAI KUR ŠUNELIS 
PAKASTAS

Cirke, dramblys buvo nepa 
prastai blogoje nuotaikoje ir 
jieškojo ko nors, ant ko galėtų 
savo pyktį išlieti, kai tuo tar 
pu į jo narvą įlindo maža pely 
tė.

— Aha, — sako dramblys, 
— tu menkas sutvėrime. Ma 
tai koks silpnas, mažas ir beje 
gis tu esi. Kodėl negali būti 
toks didelis ir stiprus, kaip 
kad aš esu?

— Matai, — atsiprašančiai 
myktelėjo pelytė, — aš pasku 
tiniu laiku buvau gana liguista.

KONKURENCIJA
Vienas apsukrus leidėjas pa 

rašė Volterui: „Aš turiu apie 
jus keletą skandalingų anekdo 
tų. Galėčiau jų neskelbti, jeigu 
man prisiųstumėte 1000 luido 
rU”‘

Volteris atsakė: „Aš taip 
pat turiu apie save keletą skan 
dalingų anekdotų, kuriuos 
jums galiu perleisti už 50 lui 
dorų“.

PADĖKA DYKINĖTOJUI
Rusų astronomo Savino pa 

skaitoje pasirodė studentas, 
turtingų tėvų sūnus. Jis buvo 
apsirengęs jojimo kostiumu, 
rankoje laikė bizūną.

— Aš esu jums nepaprastai 
dėkingas, — kreipėsi profeso 
rius į studentą - dykinėtoją.

— Už ką? — panoro sužino 
ti studentas.

— Kad jūs neatsivedėte į 
auditoriją savo arklio!

SUKVIETĖ TALKĄ
Prancūzų skulptorius Burde 

lis sumanė prie savo vasarna 
mio pasodinti gėlių. Bet že 
mės sklypelis buvo labai ap 
leistas, o Burdelis neturėjo lai 
ko ilgai darbuotis su kastuvu. 
Tada jis parašė policijai anoni 
minį laiškelį: „Kažkokio Bur 
delio darže yra užkastas nužu 
dyto žmogaus lavonas“.

Kitą dieną dvylika seklių 
jau darbavosi skulptoriaus dar 
že ir nuosekliai perkasinėjo vi 
są žemę. Tais metais skulpto 
rius išaugino puikių rožių.

TILTAS i JURĄ
7.
Už miestelio tįsojo tiltas per Miniją; paskui kelias kilo 

į statų kalną ir toliau jau ėjo lyguma. Visur buvo smarkiai 
prilyta; šalikelėje telkšojo rusvo drumzlino vandens balos. 
Nuo autobuso ratų tiško purvinos čiurkšlės.

Kęstutis prisiminė vieną karo vasaros dieną. Tėvas pa
kinkė geriausią arklį, ir jie ankstyvą rytą išvažiavo į Smiltę. 
Vieškelis labai dulkėjo. Buvo karšta. Arklys nuo greito bėgi
mo sušilo; jo šonai ėmė žvilgėti prakaitu. Jie pravažiavo 
naują medinį kryžių šalikelėje, ant kurio buvo užmautas vo
kiškas šalmas. (Rudenį kryžius ir šalmas dingo; žuvusio ka
rio giminės išgabeno į Vokietiją jo palaikus).

Smiltėje nesimatė jokių vasarotojų. Kurhauzo kieme 
stovėjo keletas juodų automobilių; aplink juos sukinėjosi la
bai liesas vokiečių generolas su žibančiais antpečiais ir žemes
ni karininkai. Generolas laikė už odinio pavadžio didelį vil
kinį šunį ir juokdamasis kažką kalbėjo karininkams, kurie rū
kė kvapnias cigaretes. Generolo kepurės snapelis blizgėjo 
saulėje; jo akinių stiklai taip pat blizgėjo.

Pliaže jie pamatė vienintelį žmogų, kuris suposi į dry
žuotą seną chalatą. Ant kranto gulėjo apversta žvejų valtis. 
Danguje ūžė lėktuvai; jie skrido į rytus.

Miestelyje jų laukė nesėkmė: dingo arklys su brikeliu. 
Motina kaltino tėvą, kad blogai jį pririšęs. Tėvas išėjo jieš- 
koti arklio. Tik vakarop jam pavyko surasti arklį, įbridusį 
užmiesty į avižų lauką. Brikelis buvo smarkiai aplamdytas, 
vienas ratas vos laikėsi nesubyrėjęs ir gerokai krypavo į šo
nus. Ratas brūžindamas brikelio kraštą, cypė visą kelią, ir 
tėvas būkštavo, kad jis nesubyrėtų. Jie parvažiavo namo vė
lyvų vakarą.

. . . Autobusas artėjo prie Medkirčių. Jau buvo mato
mas paštas prie kryžkelės; kiek toliau stovėjo mokykla: dvi

aukštė, skiedromis dengtu stogu. Tenai jis pirmą kartą įžen
gė į klasą su nauju elementorium naujoje kuprinėje.

Kęstučio širdį užliejo karšta banga; jis negalėjo nesijau
dinti, vėl pamatęs šitą seną medinę mokyklą. Prisiminimai bu 
vo per daug ryškūs; jie kilo prieš akis kaip apdulkėję paveiks
lai, ištraukti į saulėtą dienos šviesą. Vienas stiprus vėjo pūs
telėjimas — ir dulkių nebėra, ir vėl viskas sušvyti sodriomis 
spalvomis.

Priplojęs veidą prie stiklo, jis žvelgė į mokyklą. Vaikų 
kieme nesimatė: mokiniai, tur būt, sėdėjo klasėje. Jie dar ne
buvo gimę, kai tu lankei šitą mokyklą. Mokykla ta pati, ir 
topoliai tie patys aplink ją, bet kiti mokiniai jau sėdi jos suo
luose, ir jie tavęs nepažįsta. Kas tu jiems? Kažkoks nematy
tas žmogus iiš miesto, — štai ir viskas. Jie susidomėję pa
žvelgs į tave ir nubėgs žaisti sviediniu. O tu keliauk toliau sa
vo keliu, nes tavo takeliai seniai čia užžėlę. Juk praeitis ne 
Feniksas; ji nepakyla iš pelenų, kuriuos laiko vėjas išnešiojo 
į visas keturias pasaulio šalis.

Autobusas lėkė žemyn akmenimis grįstu įkalnės vieške
liu. Priešaky sublizgėjo upė. Posūkis? Ne, posūkio prieš til
tą nebuvo; kelią ištiesino; per upę tįsojo naujas betoninis til
tas su geležiniais turėklais. Senojo medinio neliko nė ženklo.

Kimiai burgzdamas autobusas užkopė į kalną ir sustojo 
kryžkelėje. Kelio pakrašty stypsojo stulpas su autobusų eis
mo tvarkaraščiu.

Kęstutis išlipo. Autobusas nuburzgė toliau, užrėplino į 
kitą kalną ir dingo iŠ akių. Ore dar valandėlę sklaidėsi benzi
no dūmų tvaikas, bet greitai jis pranyko.

Tu atvažiavai. Iki senos sodybos liko nedidelis kelio ga
balas. Ko stovi ir dairaisi, lyg atsidūręs svetimam krašte? 
Čia kiekviena žemės pėda tau pažįstama. Puskilometris keliu
ku, vingiuojančiu nuo vieškelio, ir tu pažvelgsi į ją iš arčiau.

Paėjęs vieškeliu keletą šimtų metrų, jis pasuko į dešinę. 
Keliukas buvo smarkiai išvažinėtas, pilnas purvo ir vandens. 
Jis ėjo pagrioviu, tačiau ir čia teko pasiraitoti kelnes, nes jų 
galai braukė per šlapią žolę. Lauke birbė kolūkio traktorius, 
tempdamas paskui save sėjamąją.

Jo žvilgsnis buvo įsmeigtas į aukštais klevais apaugusią 
sodybą, prigudusią prie miškelio slėnio pakrašty. Kllevai! 

Jie tarsi liepsnojo saulės šviesoje, iškėlę į mėlyną dangų juo
das šakas su virpančia lapų puokšte.

Žingsnis po žingsnio Kęstutis artėjo prie sodybos. Šim
tus kartų jis vaikščiojo į mokyklą šituo keliuku. Grįžtant jį 
pasitikdavo tėvas arba motina. Linksmai lodavo margis. Bet 
kas dabar jį pasitiks? Niekas.

Kęstučiui arčiau priėjus prie sodybos, suamsėjo šuo; jis 
lojo vis pikčiau, žvangindamas grandinę ir net atsistodamas 
ant. užpakalinių kojų; šuo buvo rudas, kudlotas ir lodamas 
plačiai šiepė nasrus. O kaip paaugusios eglutės, kuriomis 
nuo vieškelio pusės buvo apsodintas kiemas! Jos beveik vi
sai užstojo namą, dar labjau patamsėjusį nuo laiko ir lietaus; 
namo stogas kai kur margavo; jis buvo uždengtas naujomis 
baltomis skiedromis. Kryžius tebestovėjo kieme, bet buvo 
smarkiai patręšęs ir pasviręs į šoną, ir berželis kuris prieš de
šimt metų vos siekė kryžiaus skersinį, seniai jį praaugęs.

Jo širdis suplakė smarkiau. Jis sustojo purviname kie
me, žvelgdamas į medinį susigūžusį namą, tokį artimą kažka
da ir tokį tolimą dabar. Pro namo langus į jį spoksojo smal
sios vaikų akys. '•Si

Prasivėrė durys, ir į prieangį išėjo kažkokia pablyškusi 
moteris, šluostydama į prijuostę šlapias, gyslotas, nuo darbo 
sugrubusias rankas.

— Tamsta jieškot no nors? — paklausė ji.
Kęstutis krūptelėjo.
— Ne. Aš tai užėjau. Pažįstamos vietos. Kažkada čia 

teko būti. . .
— Ak, šitaip, — tarė moteris. — Senų šeimininkų nebė

ra. Vyras mirė, o žmona mums pardavė namą. Gal užeisit 
į vidų?

Į vidų? Ką jam veikti tenai?
— Ačiū, ne. Truputį pasivaikščiosiu po laukus, o pas

kui trauksiu į miestą. Aš tik valandėlei užsukau. Viso gero.
— Sudie, — tarė moteris. Ji apsisuko ir grįžo į namą.
Kęstutis išėjo iš kiemo, palydimas įniršusio šuns lojimo. 

Kaip viskas dabar jam čia svetima! Nejaugi ir šitas pamažu 
griūvantis namas, kuriame tiek metų skambėjo jo balsas?

* * *
Bus daugiau.
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FILMO MENAS
THE LOVERS OF TERUEL

Baletas ir drama gana dar 
niai jungiasi šiame prancūzų 
pereitų metų gamybos filme, 
kurs savo įvykių eiga, besivys 
tančia tarp realybės ir fantazi 
jos, kiek panašus į amerikietis 
kąjį ,,West Side Story”.

Miesto aikštėje čigonų gru 
pė vakarais išpildo baletą 
„The True adventures of the 
Lovers of Teruel“. Pasire 
miant sena ispaniška legenda, 
siužete pavaizduojama Izabe 
lė, kurios turtingas tėvas nelei 
džia jai ištikėti už nevertu lai 
komo Don Diego. Susitarus, 
Don Diego gauna trejus me 
tus ir vieną dieną laiko pratur 
tėti ir išvyksta laimės jieškoti. 
Sutartam laikui praslinkus, my 
limasis nesirodo, ir Izabelė, 
paklusdama tėvui, išteka už 
Teruel grafo. Ateinančią die 
ną po vestuvių grūžta su už 
dirbtais lobiais Don Diego ir, 
išgirdęs apie Izabelės vedybas, 
nusižudo. Izabelė paseka jo 
pavyzdžiu.

Įdomiu supuolimu trupės pa 
grindinė šokėja Isa (Ludmila 
Tcherina) taip pat verčiama iš 
tekėti už nemylimo Manuel, 
tuo tarpu kai jos mylimasis. 
Diego prieš trejus metus pa 
slaptingai dingo. Jam grįžus, 
baleto metu Manuel jį nužudo, 
įsa paseka savo vadinamos 
Izabelės likimą.

Neįprastu stiliumi įterpiant 
vaidinimą į vaidinimą, šis spal 
votas filmas pateikia ypač gau 
šių techniškai puikių fotografi 
jų. Tai gražus, bet kartu ir liūd 
nas kūrinys, apsčiai besinaudo 
jąs fantazijos polėkiais bei iš 
lavintais baleto šokėjais. Ypač 
daug nuopelnų tenka fihnuoto 
jui Claude Renoir, kuris turėjo 
pasižymėti tikrai akrobatiškais 
gabumais, perteikdamas kai ku 
rias taip sudėtingas scenas.

Pagal savo paties paruoštą 
tekstą režisavo Raymond Rou 
leau.

Šis filmas dėl savo neįpras 
tumo pajėgs sudominti tik su 
brendusius, ir tai tik labjau ra 
finuoto skonio žiūrovus.
(LL). K. Bučmys, OFM.

LIETUVOS 
OFTALMOLOGŲ 

trečioji mokslinė konferencija 
įvyko gegužės mėn. Vilniuje. 
Ji svarstė tolimesnės akių ligų 
gydymo pažangos klausimus. 
Dar dalyvavo ir Latvijos, Esti 
jos, Baltarusijos ir Ukrainos 
gydytojai specialistai.

j M. MAČIUKAS
I VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

| SIUVĖJAS Į 

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

I
 Baltics Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000 
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.

Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. |: 
Už indėlius mokame 8% dividendą.

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

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

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

BILLY BUDD
„Teisingumas gyvena tol, 

kol gyva žmogaus siela, o įsta 
tymas — kol gyvas žmogaus 
protas“. Taip šiame filme sp 
rendžia problemą, lyg Hamle 
tas, laivo kapitonas Vere (Pe 
ter Ustinov), tikėdamas, kad 
pareiga stovi pirmoje vietoje, 
nežiūrint kokia skaudi ji bebū 
tų.

Tai meistriška Herman Mel 
ville veikalo versija, suvaidin 
ta tikrų žinovų grupės. Filmas 
tikrai puikus, liūdnas ir patrau 
kiąs dėmesį savo turiniu, kurs 
dar ilgai tūnos atmintyje. Ja 
me sprendžiama dilema, ar 
žmogus tarnyboje turi sekti sa 
vo sąžinę, ar atlikti pareigą. 
Tai klausimai, kankinę ne vie 
ną nuo Pontijaus Piloto iki šių 
dienų.

Teisingumas buvo užguitas 
ir nežinomas kariškame laive 
H.M.S. Avenger, kurį savo sa 
distiška ranka valdė žiaurusis 
jūrininkų prižiūrėtojas John 
Claggart (Robert Ryan). Jo 
piktos juodos akys žibėjo 
džiaugsmu, kai plakamasis jū 
rininkas sukrisdavo kirčių suai 
žytas.

Billy Budd yra jaunas jūrei 
vis, perkeltas iš prekybinio lai 
vo į karišką tarnybą britų laive 
karo metu su Napoleonu, 
XVII šimtmečio pabaigoje Bil 
ly yra saulėtas jaunuolis, spin 
dįs gerumu bei nekaltumu ir 
mikčiojąs, kai rimčiausiai nusi 
teikęs. Jį pamilsta visi, net ir 
patys blogiausieji. Jis nemato 
blogio net ir brutaliame Clag 
garte. Tačiau šis idealisto vai 
kino likimas yra karčiai ironiš 
kas ir nelauktai žiaurus.

Ši nespalvota, plačiuoju ek 
ranu (Cinema Scope) Allied 
Artists išleista pirmos rūšies 
drama, suvaidinta vienų vyrų, 
yra rekomenduotina jauniems 
ir suaugusiems. (LL).

MEDICINOS INSTITUTO 
dėstytojų ir klinikinės ligoni 
nės gydytojų jungtinė moksli 
nė konferencija vyko Kaune.. 
Pagal „Tiesą“ (69 nr.) buvo 
išnagrinėta apie šimtas praneši 
mų. Sekcijų posėdžiams vado 
vavo prof. V. Lašas, ein. prof, 
par. S. Gruodytė, prof. J. Ku 
pčinskas, med. mokslų kand.
J. Brėdikis ir prof. S. Čepulis. 
Sekcijose buvo profesorių Z. 
Januškevičiaus, J. Šopausko, 
J. Lašienės ir kt. pranešimai.

• Dail. S . Pacevičienės 
darbai buvo išstatyti religinio 
meno parodoje Milane.

Kada Sir Wilfred Laurier, Kanados ministeris pirmininkas 
(1896 — 1919) mėgino įpiršti kanadiečiams abipusiškumo 
principą daugiau prekybos su J. Amerikos Valstybėmis, Mail ir 
Empire savininkai, tada buvę Montrealyje, su tuo nesutiko. 
Jie buvo šalininkai Kanados ryšių su Anglija, ir atliejo medalį. 
Medalis turėjo įrašą: „Neik tuo keliu, 1911 m. rugsėjo 21 d.“ 
ir „Kanada nėra priedas, 1911 m. rugsėjo 21 d.”.

Globe and Mail foto.

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

K. Ambraso MINTYS KE 
LYJE — „skirtas aktualiems 
šiuolaikinio literatūrinio proce 
so klausimams“.

M. Stelmacho TEISYBĖ ir 
NETEISYBĖ, ukrainiečio 
apie kaimo gyvenimą.

T. Brėžo BRONZINIAI 
VARTAI, iš lenkų kalbos.

V. Kavoliūno RŪSČIŲ 
DIENŲ ŽYGIAI, iš karo lai 
kų.

L. Vaisbergo LAIVŲ KA 
PINĖSE, ruso, gyvenančio 
Lietuvoje, versta iš rusų kai 
bos.

J. Korčako KARALIUS 
MOTIEJUKAS PIRMASIS, 
lenkų rašytojo vaikams.

LIETUVOJE KULTŪROS 
DIENA PER MASKVOS 

RADIJĄ
Ryšium su Maskvoje į vyku 

siu partijos plenumu, prieš jį 
per vad. Visasąjunginį radiją 
Maskvoje buvo suorganizuotas 
„broliškųjų respublikų” kultu 
rų radijo mėnuo. Birželio 13 
d. leista pasirodyti lietuviams 
— iš ryto buvo pasakojama 
apie „Pirčiupio Motinos” pa 
minklą, jo kūrėją G. Jokūbonį’ 
dainas atliko saviveiklininkai, 
partijos Vilniaus m. sekr. F. 
Bieliauskas kalbėjo apie meni 
ninko pašaukimą, dar buvo at 
likti jaunų kompozitorių — A. 
Bražinsko, V. Barkausko, V. 
Kairiūkščio, R. Žigaičio ir kt. 
kūriniai. Vakare art. M. Miro 
naitė skaitė Baranausko, Mai 
ronio, S. Neries ir Just. Mar 
cinkevičiaus kūrinius. E.

KOMPOZITORIAMS 
SIŪLOMA PLĖSTI 

TEMAS
J. Juzeliūnas sukūręs vokali 

nę - simfoninę poemą „Pele 
nų lopšinė“ (J. Marcinkevi 
Čiaus tekstu). Jei pirmasis kū 

SHELL SERVICE STATION
S AV. SAM PUKTERIS

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

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

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems - >

garantuotai skubiausiai ir j,

urmo kainomis ; 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ .

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

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS. g
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

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

rinys skirtas Pirčiupio tragedi 
jai, tai Bašinsko kantata vaiz 
duojanti. . , kovą už Tėvynės 
(suprask — Sovietijos) laisvę, 
tautų draugystę. Panašios te 
mos ir kitų rašytojų, pvz. V. 
Paketūro simfoninėje poemoje 
„Legenda apie karį” ar V. Jur 
gučio simf. poemoje „Mirties 
fortas“. Kiti kompozitoriai su 
kūrę nedidelės apimties simfo 
ninius kūrinius, pvz. Z. Alek 
sandravičiaus variacijos, V. 
Kairiūkščio „Jaunatviškoji uv 
ertiūra” ir J. Bašinsko „Trys 
šokiai". Dvi kamerines poe 
mas sukūręs T. Makačinas.

Vis dėlto temos keliančios 
abejojimų ir straipsnio autorius 
A. Ambrazas nepatenkintas, 
kad kūrėjai panaudoja praūžu 
šio karo įkvėptas temas. Tai 
vedą į pesimistinių spalvų įsi 
galėjimą. Klausiama : kodėl ne 
atsispindi mus supantis gyveni 
mas, kupinas „pasiaukojimo 
vardan komunizmo perga 
lės. . .?” E.

• Kompozitorius Kęstutis Ma 
kačinas, gim. 1938 m. Kaune, 
turįs palinkimą į liaudies muzi 
kinę kūrybą. Mokslo žinias jis 
paveldėjęs iš savo tėvo, chor 
vedžio Ant. Makačino. Būda 
mas konservatorijoje, jaunasis 
Makačinas sukūrė 4 eskizus 
mažajam simfoniniam orkest 
rui. E.

Radijo dienos proga, televi 
zijos studijos pranešėjai Danu 
tei Rutkutei (Matuzevičienei) 
už darbą televizijoje suteiktas 
nusipelniusios artistės garbės 
vardas. R. Rutkutė Lietuvos 
teatruose yra vaidinusi dar 
prieš bolševikmetį.
• Čikagos Grand Parke vyks 
ta vasariniai simfoniniai kon 
certai.

• Oželytė - de la Cuesta 
profesoriauja Antioquijos uni 
versitete ekonomijos fakultete.

MOKSLAS IR
EMALIS DUODA SROVĘ

„Westinhauzo” firmos (J. 
A. V.) inžinieriai surado įdo 
mų būdą šilumai paversti elekt 
tra. Kaip dažnai pasitaiko, šis 
atradimas buvo padarytas atsi 
tiktinai. Vienoje firmos labora 
torijoje specialistai dengė ižo 
liaciniu emaliu metalą. Jie pa 
nardino detales į lydytą emalį 
ir lėtai jas atšaldydavo iki 
kambario temperatūros.

Prisilietus prie emaliu pa 
dengtų daiktų, buvo jaučiamas 
kažkoks dygsėjimas. . Kas tai? 
Pasirodė, esant aukštai tempe 
ratūrai, tarp emalio sluogsnio 
ir metalo atsiranda elektros 
įtampa. Potencialų skirtumas 
priklauso nuo temperatūros. 
Jis yra didžiausias esant 650 
1. C. temperatūrai.

Amerikiečiai ėmėsi bandy 
mų šilumai paversti elektros 
energija. Jie pagamino nesudė 
tingą „elementą“ — paėmė 
emaliu padengtą geležinę šer 
dį ir ant jo paviršiaus uždėjo 
ploną sidabro sluogsnį. Geležis 
ir sidabras čia turėjo būti elek 
trodais, o emalis — elektroli 
tu. Įkaitinus minėtąjį elemen 
tą iki kelių šimtų laipsnių tem 
peratūros, jis pradėdavo tiekti 
srovę.

Tokio prietaiso galingumas 
jau dabar pasiekia 1,2 vato 
nuo kiekvieno elemento pavir 
šiauš kvadratinio colio, o įtam 
pa tarp gnybtų — apie vieną 
voltą. Sudarant iš elementų ba 
terijas, galima gauti reikiamo 
galingumo ir reikalingos įtam 
pos elektros srovę. Patys ele 
mentai gali turėti bet kokią 
formą ir metmenis.

Nauji srovės šaltiniai yra sta 
bilus, patikimi, ilgaamžiai. Jie 
gali dirbti aukštose temperatū 
rose. Todėl jie turi didelę atei 
U-

23.000 APSISUKIMŲ
Rumunijos Mokslų akade 

mijos darbuotojai sukūrė elekt 
ros variklį su aerostatiniais 
guoliais. Jis gali apsisukti 23 
tūkst. kartų per minutę. Va 
riklis suks verpimo stakles teks 
tilės pramonės fabrikuose.

PASIREIŠKIA LIETUVOS
FIZIKAI

Iš Kijevo į Lietuvą grįžo 
grupė fizikų, kurie dalyvavo 
birželio mėn. pradžioje įvyku 
šiame visasąjunginiame simpo 
ziume — jame svarstyti nau 
jausi puslaidininkių garsų elek 
triniai fizikos tyrimai. Lietuvos 
fizikai skaitė keturis praneši 
mus. Vilniaus radijo, birželio 
6 d. žiniomis, Lietuvos moks 
lininkų darbai sukėlę visų daly 
vių didelį susidomėjimą ir bu 
vę gerai įvertinti.

I
 Įvairūs t 
DRAUDIMAIj
Facys Zižys l

įstaigos VI 2-1427. §
Namų 366 - 9094 &

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

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

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

Sunoco Service Station
SAV. LRUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

TECHNIKA
CHIRURGAMS

Vengrų gydytojas M. Ge 
rendešas atrado naują sinteti 
nę medžiagą — bioplastą. Ji 
naudojama chorurgijoje spe 
ruotiems audiniams sujungti. 
Šią medžiagą lengva sterilizuo 
ti, ji neerzina organizmo. Pra 
ėjus tam tikram laikui, kai ope 
ruotas audinys jau suspėja re 
generuoti, žmogaus kūnas 
bioplastą absorbuoja.

CHEMIKAMS PAVYKO 
IŠRASTI

dengiamąsias medžiagas, ku 
rios padarys pastatus „amži 
nai jaunus“. Reikia tokių na 
mų sienas tik aplieti vandeniu, 
ir jie įgauna puošnią išvaizdą. 
Lenkų chemikai pagamino iš 
amido dervų elastingą, tvirtą, 
atsparią atmosferos veikimui 
emulsiją „Amidoną“. Šią be 
spalvę skaidrią medžiagą gali 
ma nudažyti bet kuria' spalva. 
Ji gerai prikimba prie betono, 
gipso, keramikos, plytų, tinko, 
ja galima puikiai padengti nau 
jų ir senų namų išorines sienas.

Tuo tarpu „Geltonas“ — ki 
ta lenkų chemikų sukurta me 
džiaga — tinka vidinėms šie 
noms. Ji atspari dideliems tem 
peratūros svyravimams — nuo 
—(—120 iki —201C, nepraleidžia 
drėgmės, sugeria garsus. „Cel 
tonas“ išdžiūva per valandą.

PERSODINAMI 
DANTYS

Leningrado miesto Dzeržins 
kio rajono stomotologinėje po 
liklinikoje sėkmingai persodi 
narni dantys. Kaip tai daro 
ma? Pirmiausia skaudantis da 
ntis ištraukiamas, paskui jis de 
zinfekuojamas, išvalomi jo ka 
natai, dantis plombuojamas ir 
pagaliau jis vėl įstatomas į an 
kstesnę vietą. Danties persodi 
nimas trunka apie 30 min. To 
ks dantis prigyja, niekad dau 
giau nekeldamas šeimininkui 
rūpesčių. Minėtoje polikliniko 
je jau persodinta 500 dantų. 
Visi jie gerai prigijo.

KANADOS VĖŽIO 
DRAUGIJA

Statistika rodo, kad švietimas 
išgelbsti vėžio ligonius.

Tai yra konkretus įrodymas, 
kad Kanados Vėžio draugijos 
(Canadian Cancer Society) 
vedama švietimo programa pa 
gal draugijos pirmininko J. A. 
Cowan ir kartu viešosios infor 
macijos vedėjo pranešimą, ap 
saugoja gyvybę.

„Tikslas tokio švietimo apie 
vėžį“, — sako Mr. Cowan — 
„yra anksti pranešti, tai yra pa 
matyti gydytoją, pajutus keis 
tą fizinį simptomą. Duomenys 
rodo, kad ankstyvas gydymas 
vis dažniau pradedamas prakti 
kuoti. Duomenys rodo, kad 
nuolatinis penkerių metų seki 
mas auga nuolat ir žmonės vis 
dar gyvi ir po penkerių metų 
nuo pradžios gydymo“.

Nesenos kanadiečių studi 
jos, sako Mr. Cowan, parodė, 
kad per 17 metų lūpų vėžio at 
sitikimų skaičius pradedant an 
ksti gydymą padidėjo nuo 83 
ligi 95 procentų; odos vėžio Ii 
gų ankstyvasis gydymas prade

Nukelta į 6-tą psl.

j A. NORKELIŪNAS I
X Commissioner of the Superior Court of Montreal X 
j; MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. |

L.. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) © 
g Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. X

ME7-6727 |
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS I

117 — 6th Avenue, Lachine.

I
BELLAZZI-LAMY, INC I

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle. X
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. & 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popierių. &
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PRIEŠ PIRKDAMI APLANKYKITE

FLAMINGO
Lakes development inc.

tarp MORIN HEIGHTS ir SIXTEEN ISLAND LAKE.

PAEŽERĖS IR MIŠKO

SKLYPAI
5,000 kv. pėdu

$ 249J
$ 6.25 per mėn

4 ežerai
Keliai.

Elektra.

Telefonas.

Paplūdimiai.

Medžioklė.

Žūklė.
Slidinėjimas.

STATYKITE PATYS.

O
JEI PAGEIDAUJATE —
MES PASTATYSIME.

GAUSUS MODELIŲ
PASIRINKIMAS.

/ 4 kambarių
vasarnamis

„CALIFORNIA”

KRYPTIS: $ 995.=
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To Pownlonn Monliaol

pilna kaina
10% įmokėti

likutis — po 22.00 mėnesiui

ŠI NAMĄ GALIMA IR LAIMĖTI!

TEIRAUTIS:
RE 1 -2812

RA, 8 -8033

APLANKYKITE MUS:

~.£SL '^ntsmann
SEKITE MŪSŲ ŽENKLUS

DAUG PATENKINTŲ IR LAIMINGŲ LIETUVIŠKŲ 
ŠEIMŲ LAUKIA JŪSŲ ATVYKSTANT Į 

FLAMINGO" LAKES.

RUSAI PASIRYŽĘ MAŽESNES TAUTAS IŠNAIKINTI
Visi žino, kad šiaurės Kau 

kazo, Čečėnų, Ingušų ir kitų 
tautelių visi gyventojai iki pa 
skutinio buvo ištremti Sibiran 
iš jų gyvenamųjų vietovių? Ki 
tų tautelių žmonės buvo sušau 
dyti jų pačių žemėje. Kuo jie 
galėjo būti pavojingi Sovietų 
Sąjungai, kurioje yra per 200 
milionų gyventojų, o tų taute 
lių atstovų tebuvo vos apie du 
milionu? Tuo tarpu komunistų 
spauda ir propagandininkai 
dieną naktį kalė, kad Sovietų 
Sąjungoje įsigalėjusi tautų bro 
lybė, lygybė, laisvė. . .

Žodžiai žadžiais, tačiau 
1943 — 1944 m. Sovietijoje ki 
lo klausimas, kad tas tauteles 
reikia sunaikinti, nes jos kelian 
čios nerimą, neprisitaiko sovie 
tų santvarkai, o karo metu lau 
kiusios ateinant vokiečių.

Atmintina, kad 1943 m. va 
sario 11 d., taigi prieš 20 me 
tų, visasąjunginės komunistų 
partijos politbiuras jau konkre 
čiai svarstė klausimą apie tų 
tautelių iškėlimą iš jų gyvena 
mų vietų. Visų narių principe 
buvo sutikta, kad tos tautelės 
yra baustinos, gyventojai rei 
kia ištremti į Sibirą. Politbiuro 
nariai — Molotovas, Ždano 
vas, Vozniasienskis, Andrieje 
vas ir Kosyginas buvo įsitiki 
nę, kad tas tautelių iškėlimas 
turi būti pradėtas nedelsiant. 
Mikojanas dar pritaręs, kad 
tautelės baustinos, tačiau, jo 
nuomone, bausmę galima ati 
dėti, nes dar nebuvo pasibaigę 
karo veiksmai, Hitleris dar ne 
buvo parblokštas. Mikojanas 
dar iškėlė klausimą — svarbu, 
kaip į tai galės reaguoti Lieta

Įvairūs siuntiniai

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

paprastu ir IlMsfll Jūsų sudarytus ir apdraus
Siunčiame jJUOiU tus j vairius siuntimus.

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA.

vos, Latvijos ir Estijos gyven 
tojai? Esą, jie galį sukilti, pasi 
priešinti, pajutę; kad naikina 
mos mažos tautos, kad ir jie 
ms netektų sulaukti tokio liki 
mo.

Anuomet Stalinas, jo deši 
nioji ranka Nikita Chruščio 
vas, Kaganovičius pritarė Mi 
kojano nuomonei. ,

Kai tik karo frontuose išryš 
kėjo persvara vokiečių kariuo 
menės naudai, kai laukta so 
vietų laimėjimo rytų fronte, 
generolui Sierovui (žinomam 
lietuvių deportacijų vyr. vyk 
dytojui) buvo duotas įsaky 
mas pasirengti tų tautelių gy 
ventojų iškėlimui iš šiaurinio 
Kaukazo, be to, pasirūpinti ir 
Krymo totorių iškeldinimu. 
Planas buvo įvykdytas visu 
stropumu. Už pasidarbavimą 
Sierovas buvo apdovanotas 
Suvorovo ir Kutuzovo orden. 
Tas niekingas gyventojų iškė 
limas buvo įvykdytas dalyvau 
j ant 700 saugumo valdininkų 
ir su Nikita Chruščiovo pritari 
mu.

Dabar Chruščiovas kratosi 
padarytų niekšybių ir kaltę su 
verčia Stalinui. Tačiau yra į 
Vakarus pabėgusių nemaža au 
kštų sovietinio saugumo parei 
gūnų ir karių, jie atidengia 
daug dar viešai nežinomų pik 
tadarybių ir paryškina Chruš 
čiovo vaidmenį. E.

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

KANADOS VĖŽIO 
DRAUGIJA

Nukelta į 5-tą psl.

tas padidėjo nuo 80 ligi 98 
procentų; vidurių vėžys pra 
dėtas anksti gydyti padidėjo 
nuo 55 ligi 71 procento; anks 
tyvasis krūtų vėžys pradėtas 
anksti gydyti padidėjo nuo 67 
ligi 82 procentų.

„Yra reikšminga paralelė 
tarp ankstyvo pranešimo ir pe 
nkerių metų išgyvenimo skai 
čiuose“, jis sako (vėžio specia 
listai naudoja terminą „penke 
rių metų išgyvenimo”, o ne 
„pagydomą“, nes su vėžiu 
yra visuomet galimybės, kad 
liga gali grįžti vėl). „Penke 
rių metų išgyvenimas skaitlinė 
mis auga nuolat, ir mano nuo 
mone tai yra dėl švietimo pro 
gramos vykdymo, ką daro Ka 
nados Vėžio draugija“.

Išgyvenimo skaičiai anksty 
vuose pranešimuose palyginus 
juos su pasivėlavusiais praneši 
mais pabrėžia svarbą ankstyvo 
ir greito raportavimo gydyto 
jui. Krūčių vėžio atsitikimuose, 
pavyzdžiui, 75 moterų procen 
tai pagydomi anksti pranešus 
mažiausiai per penkerius me 
tus; bet moterys, kurios nepra 
nešė apie savo ligą ir pasiekė 
vėlyvą savo ligos stovį, išgyve 
na tik 5 procentai.

„Pilnas išgijimas krūčių vė 
žio atsitikimuose šiandien skai 
čiuojamas 52 procentais“ — 
sako Mr. Cowan, ir tai liečia 
ankstyvąjį ir vėlyvą pranešimų 
atsitikimus. Su pagalba švieti 
mo ir auklėjimo šituos skai 
čius būtų galima pakelti. Ir ga 
limybės su kitomis vėžių rūši 
mis yra visiškai panašios“.

Draugijos švietimo progra 
ma įtraukia daugiau žmonių 
negu tyrimuose ar labdarybės 
darbuose. Apie 20,000 savano 
rių visose Kanados dalyse yra 
jau įtraukta į vėžio švietimo 
reikalus šiais metais.

LAISVOJI TRIBŪNA
AR TIK NEPARDUODAMI 

„AUŠROS VARTAI“?
„N. L.” 21(841) tilpo K. 

B. žinutė, kad Kanados vilnie 
čiai yra nustebę, kad numato 
mai lietuviškai koplyčiai Va 
šingtone duotas Šv. Panelės 
Šiluvoje vardas. Yra pageida 
vimas, kad VKLS Kanados 
krašto Valdyba dėtų visas pa 
stangas mūsų bažnytinėje vy 
riausybėje, prašant ją pakeisti 
j Vilniaus Aušros Vartų”.

Papildydamas šią žinutę no 
riu pasakyti, kad šis reikalas 
nėra vien vilniečių, bet visų 
tikinčiųjų lietuvių reikalas dau 
giausiai liečiąs amerikiečius 
lietuvius. Labai puiku, kad 
vilniečiai tą pirmieji, be jokių 
užmačių murmėjimo iškelia 
viešumon, bet turiu pripažniti, 
kad ne vien vilniečiai tuo ste 
bisi, bet daugumas lietuvių 
jau seniai kraipo pečiais ir ste 
bisi mūsų didesniųjų tuo len 
kams pataikavimu per kurį at 
sižadama savų lietuviškų bran 
genybių.

Atidavėm „Aušros Vartus” 
Vatikano pašto ženkluose, da 
vėm progą Vatikane parodo 
je švaistytis ir reklamuotis, 
nieko nesakom, kaip Vatika1 
no ir visuose kituose lenkų są 
rašuose „Aušros Vartai“ figų 
ruoja lenkiškaisiais ir galu ga 
le, vietoj, išnaudoti progą jų 
lietuviškumui pabrėžti, užlei 
džiam kitiems lietuviško kraš 
to brangenybėmis didžiuotis. 
Aišku, kad pasirinkimas ma 
žai kitiems žinomos, o atsime 
timas nuo seniai plačiai gar 
sios yra pataikavimas ir paro 
dymas kitataučiams, kad tai 
nepriklauso lietuviams. Nėra 
abejonės, kad Čanstachovs 
kos, Przemyskiej, Tornac 
kos, Chelskos ir kitų Lenkijos 
vietovių sąraše atsiras ir Os 
tra Brama. O lietuviai atsidė 
kodami, kad 'išpopuliarinti 
mažai žinomą Šiluvos, dės di 
desnes išlaidas ir džiaugsis, 
kad gali kartu su lenkais mels 
tis („Draugas“ IV. 26 d.). 
Ką tuo norime atsiekti ir ką 
mes eidami tuo keliu laimėsi 
me, gali tik pasakyti tų tikslų 
vykdytojai. Bet neuptraliomis 
akimis žiūrint, matosi jog mes 
vykdytojai. Bet neuraliomis 
kutiniųjų lietuviškų likučių. 
Bėgdami nuo raudonojo vii 
ko slenkam į glėbį baltojo lo 
kio. V.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

Partija Nr. 6, 
lošta 1963 m. Brazilijoje

Baltieji* F. Saboya 
Juodieji: N. Hissa

1 d4 Žf6
2 c4 g6
3 Žc3 Rg7
4 e4 d 6
5 f3 0—0
6 Re3 Žc6
7 Vd2 a6
8 0-0-0 Bb8

Rokiravimas į priešingas pu 
sės paprastai veda prie komp 
likuotų padėčių, kuriose tem 
pas turi labai didelę reikšmę.

9 Rh6 e5
10 R:g7 K:g7
11 Žge2 b5
12 d5 Ža5
13 cb?

Čia buvo geriau sulošti 
13 Žg3, paaukojant pėsčią c4. 
Iš kitos pusės baltųjų negali 
ma perdaug kaltinti, nes buvo 
sunku permatyti visas juodųjų 
kombinacijas.

13 ... ab
14 b3 Žd7
15 g4 Žc5
16 Vc2

Baltieji išvengia aiškios klai 
dos ir nedaro „šakutės“ ėjimu
16 b4, nes po 16. . . Žab3-į-
17 ab Ž:b3-(-, jie praloštų vai 
dovę už du žirgus.

16 . . . b4
17 Žbl Vg5 +
18 Žd2 Ve3
19 Žg3 Ža4!

Stiprus smūgis.
20 Rd3

Jei 20 ba b3 21 ab Ž :b3 
22 Kbl Žd4-į" ir juodieji išloš 
tų valdovę ir tebetęstų puoli 
mą.

20 . . . Žc3 
21Bdel Ž:a2-į-
22 Kb2

Šiek tiek geriau buvo priim 
ti auką: 22 V:a2 V :d3 23 V: 
a5 Vc3+ 24 Kdl Rd7! 
25 Va2 Ba8 22 . . . Vd4-j-

23 K:a2 Žc4!
Lemiamas kirtis, prieš kurį 

nebėra vaistų.
24 be Ba8 +
25 Kb3 Ba3 +
26 K:b4 Vc5X
Problema Nr. 29

A. E. Me KAGUE, Q. C.

Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 

1008 Northern Ontario Bldg. 

330 Bay Street.

a b c d e f g h 
Matas per du ėjimus 

Problema N r. 30

a bedef gh
Matas per du ėjimus

Sprendimai 
Probllema Nr. 28 

(Kramer - Zepler, 1950) 
1 Bdl! f3 2 Rg3 R:g3

3 b8VX 
1 . . . Kf3 2 Bei R:c7

3 b8VX 
1 ... R:c7 2 b8Ž-j- ! Ke5

3 Žd7X
SPORTAS. . .

Atkelta iš 3-čio psl.
te pralaimėjo lengvosios atle 
tikos rungtynes Suomijai 112 
:111, tuo tarpu moterys įvei 
kė suomes 68:49. Kitos pasek 
mės: Lenkija Krokuvoj nuga 
Įėjo Italiją 126:85, o lenkės 
rumunes 67 :50.

— Į Tokio olimpinius žaidi 
mus jau dviračiu išvyko vie 
nas vakarų Vokietijos sporto 
sirgalis. Už savo kelionę, jis 
tikisi susilaukti ir nemokamo 
bilieto iš rengėjų, kadangi va 
žiuodamas per įvairius kraš 
tus, jis daro ir didelę reklamą.

— Madrido Real klubo 
krepšininkai, nugalėję Erno 
Spartaką 90:76, pateko į baig 
minį susitikimą Europos krep 
šinio taurės varžybose. Jų 
priešininku turi būti Maskvos 
CASK ir Tbilisio Dinamo nu 
galėtojas. Ispanai, nepalai 
kydami jokių diplomatinių 
santykių su rusais, baigminį su 
sitikimą atiduos be kovos,- ką 
jie jau anksčiau yra padarę ir 
su futbolu.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto. 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978
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Paskolas mirties ir invalidumo atveju apdraustos. 
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HAMĮALTON
KURIAMA SKAUTŲ STOVYKLA

ir kaip greitai išsipildo gražūs 
ir visų remiami tikslai. Kaip 
miela skaityti spaudoje, kad 
Toronto jaunimas (skautai), 
rėmėjų pagalba, jau šią vasa 
rą turės savo užuovėją — sto 
vyklavietę. Tai bus lyg mažy 
tė jauna .Lietuva, kaip jauni 
mas suplauks iš artimų ir toli 
mesnių vietovių, praleisti gra 
žiausią vasaros laiko tarpą 
gamtoje, pasisemti gyvenimui 
praktiškų žinių, vadovaujant 
patyrusiems vadovams. Ten 
plevens ir mūsų gražioji tri 
spalvė, o neretai suskambės iš 
jaunųjų lietuviškų krūtinių 
„Kur bėga Šešupė, kur Nemu 
nas teka, ten mūsų tėvynė 
graži Lietuva“. Ten tikrai bus 
naudinga priaugančio jauni 
mo tautinio supratimo mokyk 
la, ko čia mieste jiems duoti 
neįmanoma.

Tą suprasdami Toronto tė 
vai bei suprantanti mūsų tauti 
nį reikalą lietuviai, palyginus 
per trumpą laiką, tikslą be 
veik pasiekė. Stovyklai vieto 
vė nupirkta už grynus. Jau 
ir buldozeriai lygina aikštę ir 
stogai ruošiami reikalingiems 
pastatams.

Rodos neįtikėtina. Iš kur 
tiek energijos ir atsiranda ka 
pitalo. Aišku, žmonės supran 
ta reikalą ir jo tikslą, tad atsi 
randa visko, per trumpą lai 
ką.

Energingų asmenų atsiran 
da visur, tačiau kartais pertek 
liūs energijos yra panaudoja 
ma visiškai be naudos.

JAUNIMO REIKALU
Vasara įsirita į pilną savo 

kaitros aukštybę. Kas gyvas 
slepiasi nuo saulės negailestin 
gų spindulių. Vieni smunka į 
nuosavo namo vėsiausią vie 
tą — rūsį, kiti gi patraukia į 
artimiausias paežeres, atsivė 
sinti gaiviu ežero vandeniu. 
Jaunimas, ištrūkęs iš mokyk 
los suolų, bastosi suprakaita 
vęs pakampiais, nes tėvams 
dirbant, kad ir turint mašiną, 
nėra galimybės ištrūkti iš šuo 
dino miesto. Be abejo, jauni 
mo akys yra nukreiptos į suau 
gusius su vieninteliu prašymu 
— stovykla.

Stovykla, vienintelė vieta 
jaunimui, atitrūkti nors ribotą 
laiką nuo kasdienybės, nuo 
restoranų, coca - cola ir kitų, 
milžiniškos reklamos peršamų 
prašmatnybių, kas vaikams 
jau pačioje jų gyvenimo pra 
džioje, neigiamai atsiliepia jų 
sveikatai. Gi stovykloje; vis 
gryno miško oro dėka, jauni 
mas sustiprėja fiziniai, o va 
dovų priežiūroje sustiprės 
dvasiniai, o svarbiausia tauti 
niai.

Vadovų naudojama mūsų 
kalba, mūsų dainos, įsakymai 
bei laužų programos, sustip 
rins jaunimą ir mūsų kalbos 
žinojime. Didžiausia stovy k 
los problema — kur stovyk 
lauti, — dėka Toronto gerų 
jų lietuvių, jau išspręsta. Kita 
problema: kaip stovyklauti; 
dar tebėra prieš mūsų visų 
akis. Stovyklavietės būtiniau 
si pastatai, turi būti pastatyti. 
Dėl to, mūsų jaunimo akys ir 
yra nukreiptos į mus. Pastatų 
statybai yra renkamos aukos 
Toronte.

Džiugu, kad pradžia šio 
garbingo vajaus yra padary 
ta ir pas mus Hamiltone. 
Tuo kviečiame visus hamilto 
niečius, kiek galima prie va 
jaus prisidėti. Nepalikime ne 
vienas, kuris nebūtų paskelb 
tas spaudoje kaip jaunimo rė 
mėjas. Jaunimas, už sudary 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

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

mą jiems sąlygų kultūringai 
ir sveikai praleisti keletą sa 
vaičių gamtoje, bus dėkingas 
visiems talkininkams. Toron 
tas yra nusistatęs, kaip simbo 
linę auką: pėda — 25 dol. 
Gal daugeliui Ši auka perdi 
dėlė, bet mažesnės, be dide 
lės skriaudos sau yra galimos 
kiekvienam. Jaunimo ir mū 
sų tautinio išsilaikymo labui, 
jūsų doleris, visada naudą at 
neš dešimteroipai artimiau 
šioje ateityje, pradėsime ske 
Ibti spaudoje aukotojus, tad 
padarykim, kad visi hamilto 
niškiai į šiuos garbingus sąra 
šus pakliūtume. V. P.

HAMILTONO ŽŪKLAUTO 
JŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLU 

BAS „GIEDRAITIS”
ruošia narių susipažinimo išky 
lą liepos mėn. 14 d. — sekma 
dienį, į kurią kviečiami klubo 
nariai su šeimomis, draugais 
ir pažįstamais. Ypatingai nuo 
širdžiai klubo valdyba kvie 
čia Wellando ir Toronto dra 
ugingų klubu visus žūklauto 
jus ir medžiotojus.

Iškyla įvyks puikiame „H. 
L. Minor Miniature Golf Cou 
rse“ privatiniame parke (prie 
pat Winefleet valdiško par 
ko), gražioje, pušų, eglių ir 
ąžuolų miško Lake Erie pa 
krantėje, ir tik apie 40 mylių 
nuo Hamiltono atstume .

Iškyla prasidės 10 vai. ry 
to ir tęsis iki saulės nusileidi 
mo. Programoje numatyti 
įvairūs žaidimai ir varžybos 
berniukams ir mergaitėms ir 
suaugusiems; laimėtojams bus 
skiriamos dovanos. Varžybų 
pradžia 3 vai. po pietų.

Ten pat yra užkandinė ir 
visi kiti iškylavimo patogu 
mai. Mėgėjai, užsimokėję 25 
centus, galės išbandyti savo 
sugebėjimus golfo sporte. 
Plaukikai galės puikiai pasi 
maudyti ir dalyvauti draugiš 
koše plaukimo varžybose.

Surasti iškylos vietą gali 
ma: važiuojant iš Hamiltono 
20 keliu važiuoti iki Smithvil 
le, iš ten į Bismarck, kur pra 
sideda 57 kelias, kuriuo — 
iki kryžkelės Chambers Cor 
nėr, iš ten sukti dešinėn į 3A, 
kuriuo važiuoti link Port Col 
born, įvažiavę į 3 kelią; prie 
Supertest Gasolino stoties suk 
ti dešinėn, pravažiavus priva 
tinių lėktuvų aikštę, sukti kai 
rėn; pavažiavus apie porą 
mylių keliuku — dešinėn. Ne 
suklyskite važiuodami 3 A ir 
3 keliu: nevažiuokite 3A link 
Wellando ir 3 — link Dunnvi 
lie. Laikykitės krypties Port 
Colborne, nes minėtoji išky 
los vieta yra apie 7 mylių ats 
tume nuo Port Colborne.

BUS ŽUKLAUTOJŲ 
VARŽYBOS

Taip pat klubo valdyba 
praneša, kad liepos m. 21 d. 
numatytos žūklautoj ų varžy 
bos išvažiuojant dideliu laivu 
iš Port Dower į Lake Erie eže 
ro gilumase ir žuvingiausias 
vietas. Norintieji dalyvauti 
varžybose prašomi užsiregist 
ruoti iki liepos mėn. 17 die 
nos pas Žuklautojų vadovą 
A. Barkauską, gyv. 6 Harda 
le Crs., Hamilton; tel. FU 5- 
0236.

Klubo Valdyba.

• Vilniaus universitete gegu 
žės 16 d. prasidėjo diplominių 
darbų gynimas,. Pirmieji diplo 
mus gynė istorijos - filologijos 
fakulteto bibliotekininkai, na 
grinėję bibliotekinio darbo au 

tomatizavimo ir kt. klausimus.
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Atkelta iš 3 puslapio.
3 KLAIDINGA NUOMONĖ 

APIE J.A. VALSTYBES
,,Aš tikiu, kad jūs vieną die 

na pasidarysite milijonierių 
mi“ —išsišoko rusas vadovas 
atsisveikindamas su amerikie 
čiu žurnalistu. Tai, turbūt, bu 
vo pats nuoširdžiausias linkėji 
mas, kurį gali sovietų pilietis 
pasakyti kapitalistinio pašau 
lio atstovui.

„Dvidešimt penki procentai 
jūsų dirbančiųjų visoje Ameri 
koje yra bedarbiai“, pasakė ki 
tas rusas, kuris dar pridėjo, 
kad tai skaitęs amerikietiškuo 
se laikraščiuose. Paklaustas 
koks tai buvo laikraštis ruske 
lis atsakė, kad tai buvo „Wo 
rker“ leidžiamas New-Yorke 
ir kad šis darbininkų laikraštis 
turįs didesnę cirkuliaciją ir dau 
giau skaitytojų negu New-Yor 
ke leidžiamas „Times“, kuris 
yra J.A. Valstybių vyriausybei 
kaip „Pravda“ Sov. Sąjungai.

Amerikiečių turistų grupė 
susidedanti iš 20 asmenų su di 
dėlių nusistebėjimu sužinojo, 
keletą faktų; Dauguma sovie 
tų piliečių, kaipo individualai 
labai bijosi karo. Amerikie 
čiams neteko sutikti nei vieno 
žmogaus kuris norėtų būti iš 
laisvinamas (gaila, kad ameri 
kiečiai turistai nevažinėjo Pa 
baltijo valstybėse).

Neturėdami nieko, ką jie 
galėtų palyginti su komuniz 
mu ir truputį pasitaisius ekono 
minei būklei daugelis rusų yra 
įsitikinę, kad komunizmas yra 
ateities banga.

4 LAISVĖS NĖRA TIEK 
CHRUŠČIOVO SOVIETI

JOJ, KAIP KAS MANĖ
„Kas iš to“? -sako keletą me 
tų dabar Sovietų Sąjungoj iš 
gyvenęs amerikietis, „kad žy 
musis sovietų poetas Jevtušen 
ko skaito studentams savo poe 
ziją? Jevtušenko niekuomet 
nenueis per toli, o jo žaidimas 
yra didžiausias sovietinės pro 
pagandos laimėjimas, vakarie 
čių spaudoje. Gi tuo tarpu so 
vietų Sąjungoje yra 215 milijo 
nų žmanių, kurie niekuomet 
nieko negirdėjo apie tą Jevtu 
šenko“. Sovietų žmonės dar 
vis tebėra suimami už Chruš 
čiovo kolchozinių anekdotų 
pasakojimą. Nepaklusnūs bei 
nepageidaujamii darbininkai 
dar vis „savonoriškai” išsiunči 
ami į plėšinines žemes.

Amerikiečiai apsilankę nak 
tiniame klube „Aelita“ Mask 
voje ir girdėję, kad toji vieta 
yra ženklas sovietinio rėžimo 
suminkštėjimo bei atsileidimo 
atrodo, kad tai savotiškai įdo 
mu kaip paprastame vakarietiš 
kame „kabakėlyje“* ar ,,knai 
pėje“. Dar kas įdomu, tai Sov. 
Sąjungoje nėra jokių ženklų, 
kad komunistinės mažumos 
valdymas bei rėžimas būtų 
bent kiek sušvelninęs savo in 
doktrinaciją ar būtų pakeitęs 
savo planus dėl viso pasaulio 
užvaldymo

5. LENINO KULTAS
Kiekvienam vakariečiui tu 

ristui, Lenino idealizavimas 
bei garbinimas atrodo išeinąs 
virš padorumo ribų ar net sa 
votiškai kvailas. Lenino pavei 
kslai, paminklai ir statulos, ma 
tomi kiekviename kampe ir 
kiekviename mieste. Jei kas 
suabejotų apie komunizmo re 
ligi jos evangelizmą, tai viskas 
paaiškėja Lenino muzėjuje. Le 
nino kūnas raudono marmuro 
mauzolėjuje. Čia pat matomi 
jo vaikystės paveikslai, jo skry 
belės, drabužiai, jo rankraščiai 
ir net lagaminai (čemodanai) 
kuriuos Leninas naudojo. Ten 
pat net rodomas filmas smulk 
meniškai parengtas iš senų fil 
mų. Filmo vardas — „Lėni 
nas gyvas!”. . .

Žiūrovų dėmesį patraukia 
didžiulis sieninis žemėlapis 
nuo pat grindų ligi lubų. Že 
mėlapyje aiškiai išsiskiria trys 
spalvos — raudona, oranžinė

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

Moncton'o Aukštesniosios mokyklos mokinė yra jaunosi os Kanados virimo 1963 
m. čempionas. J. MacDonald mėgiamiausias receptas yra pajūrio valgis „Seafood 
Scallop” ir jos virtuvės sugebėjimas laimėjo jai $15,000 švietimo dovaną pirma 

me Jaunosios Kanados virimo konkurse. — Globe and Mail Photo. (CS).

(tamsiai geltona) ir geltona. 
Amerikiečiams žiūrovams bu 
vo paaiškinta, kad raudona 
spalva reiškia tas pasaulio da 
lis kur nepriklausomybė buvo 
pasiekta ir liaudies demokrati 
jų valdoma. Oranžinė spalva 
rodo, kad čia liaudis dar tebe 
kovoja įsteigti socialistinę san 
tvarką ir liaudies demokrati 
nę valdžią. Geltona spalva ro 
do, kad tie kraštai nėra pasie 
kę socialinės sistemos nepri 
klausomybės. Šis paaiškinni 
mas dar kartą patvirtina tai, 
kad Chruščiovas ir Kremliaus 
banditų klika visai nemano at 
sisakyti nuo savo planų visam 
pasauliui užvaldyti. Tačiau, 
atrodo, kad nei Chruščiovas 
nei jo busimieji įpėdiniai ne 
drįs pradėti globalinę agresi 
ją, žinodami, kad tą pačią die 
ną ar net tą pačią valandą 
raudonoji imperija būtų pa 
versta pelenais, o paskutiniais 
amerikiečių karinių ekspertų 
pasakymais, taip ir įvyktų 
nors ir sovietai pirmieji išdrįs 
tų smogti J, A. Valstybėms.

J. Skardis.

Kanadietės plaukikės dalyvavo Britų Imperijos žaidynėse Australijoj, Perth. Vankuverio 
Mary Stewart panaudodama savo garsųjį plaukimo stilių, laimėjo aukso medalį Kanadai. 
Jos laimėjimas parodė puikų laiką------- tai pirmas Kanadosmoterų plaukimo rekordas per

28 metus. Toronto Telegram Photo.

Apatimai-kojinės-T-marškin.
MARTENO LIKIMAS

Prancūzų inžinierius Pjeras 
Emilis Martenas 1875 m. pir 
mą kartą gavo skystą plieną. 
Iš plieno, jo garbei pavadinto 
„marteniniu“, prancūzų pra 
monininkai ir viso pasaulio 
koncernai per ketvirtį amžiaus 
susikrovė milžiniškus turtus. 
Tada buvo nutarta Prancūzų o 
je pastatyti jam paminklą ir 

ant jo, kaip įprasta, užrašyti: 
„Gimė 1824 m. mirė...” 
Taip, bet kada gi Martenas mi 
rė? Ištisus dvejus metus buvo 
mėginama tai nustatyti, kol pą. 
galiau paaiškėjo, kad Marte 
nas... dar ir negalvoja mirti, o 
visų užmirštas ir apleistais skur 
sta Paryžiaus priemiestyje. 
Jam tada jau buvo 86 metai.
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ŠĮ SEKMADIENĮ, LIEPOS 14 D. VALLEE BLEUE SKI CENTRAS RENGIA

didžiulę ir nuotaikingą gegužinę
Programoje premijuotos plaukimo rungtynės ir kiti Įvairumai. Veiks bufetas. Vieta yra prie pat kelio Nr. 11 tuoj pravažiavus Fina garažą Vai David. Visi tautiečiai seni ir 

jauni maloniai kviečiami dalyvauti. Esant blogam orui gegužinė nukeliama j sekantį sekmadienį.

mowt|real
DIDELIS SUMANYMAS IR SUDĖTINGAS DARBAS 

filmuojant „Auksinę žąsį“.
Rašytoja Birutė Pūkelevi 

čiūtė, laimėjusi Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės dramos 
konkursą už veikalą „Auksinė 
žąsis”, sumanė šį veikalą įfil 
muoti. Bet tai didelis ir pai 
nūs darbas. Filmuotojai, ku 
rie buvo pakviesti atlikti te 
chnikinį darbą, pastatė rišan 
čias su ateitimi sąlygas, todėl, 
apsisvarsčius, prieita prie išva 
dos patiems įsigyti filmavimo 
aparatūrą, o tai reikalauja pri 
dedamų išlaidų. Nusistatyta 
filmuoti savo jėgomis. Filmą 
vimo finansavimui susidarė iš 
pačių dalyvių keturių asmenų 
bendrovė, kurios sąmata išau 
go į keliolikos tūkstančių su 
mą. Bet, nežiūrint to, pasiry 
žimas vykdomas.

Dabar Aušros Vartų salė 
paverčiama filmo gaminimo 
studija. Kasdien vyksta pasi 
ruošimo darbai. Gaminama vi 
šokia butaforija, kuriai pro 
jektus daro dailininkas R. Bu 
kauskas. Pati autorė ir režisie 
rė ne tiktai ruošia režisūrą, 
bet ir patį filmavimą, kuris 
prie dabartinės technikos yra 
labai sudėtingas, o statytojai 
yra pasiryžę duoti ir grynai 
technikinių momentų, nes tą 
numato veikalo turinys, bet 
tai sudaro tūlų sunkumų, rei 
kalauja sumanumo.

Besiruošiant ir beetudijuo 
jant reikalą, B. Pūkelevičiūtė 
vos paneša įvairių filmo kad 
rų smulkiausių detalių apra 
šymų ir planų didžiulę knygą.

Filmavimo techniką atliks 
p. Skudris. Pirmosios nuotrau 
kos, pirmieji garso įrašymai 
tuojau bus tikrinami, kad ak 
toriai, išstudijavę tai, galėtų 
pasiruošti galutiniam filmavi 
mui.

Filmavimas prasidės liepos 
27 dieną, kuriam laikui visi 
aktoriai iš anksto yra užpla 
navę atostogas Tam laikui į 
Montrealį suvažiuos: iš Čika 
gos akt. Dikiniai, L. Baraus 
kas, K. Veselka, St. Pilka, Ke 
Valaitytė, Vaičiūnaitė, choreo 
grafe Valeišaitė, iš New Yor 
ko akt. Vasiliauskas, iš Hamil 
tono akt. Dauguvietytė - Ku 
dabienė, o vietinių — montre 
aliečių dar nežinia kiek daly 
vaus dabar jau visa jų eilė.

Grimą tvarkys iš Ročesterio 
atvykęs b. Kauno valst. teat 
ro grimeris p. Ilgūnas.

Kostiumai, pagal K. Vesel 
kos projektus, gaminami Čika 
goję, o butaforija čia pat. R. 
Simaniūkštis kasdien dirba, pa 
sistatęs mašiną. Sekmadienį, 
pasigavęs būrį jaunų vyrų, sta 
tė vis AV salėje išsitenkančią 
dekoraciją. Salė jau užimta ir 
ji palaipsniui užpildoma deko 
racijomis ir įvairia butaforija.

Buvę projektuota filmuoti 
pakviesti brolius Mekus, kurie 
jau turi patyrimo, bet jie su 
savo filmu, laimėjusiu premi

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ , _ _
ketvirtadienį 2"4 ’ 7"9 P‘

antradienį ir 
penktadienį

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

Į 2—4 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051
i-w-Xri’lPUKS x1•į'FSTiCJI > lr»'A1! • ~r»

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236 

ją, gastroliuoja Europoje — 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispani 
joje. Todėl tekę dirbti savo 
jėgomis. Statytoja B. Pūkele 
vičiūtė, pati gerokai išstudija 
vusi filmo meną ir pati ryžta 
si filmavimui vadovauti.

Po dviejų savaičių Montre 
alyje matysime daugelį žmo 
nių, kurie čia bus svečiais ne 
matomais niekad, arba labai 
retai. K. Veselka, kuris tu 
rėš daugiau dirbti su filmavi 
mo vaizdo sudarymu, atvyks 
ta anksčiau už kitus.

Tat Montrealis tampa savo 
tišku Hollywbodu. Kažin ar 
į filmavimą neatskris lietuviš 
kojo filmo entuziastas A. Gus 
taitis, iš Kalifornijos, kuris 
ten jau yra sukęs filmus.

K. L. B. MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIO 

PREZIDIUMO 
PRANEŠIMAS

Prezidiumas savo veiklos 
darbų plane yra numatęs atlik 
ti šiuos darbus:

1. Surinkti ir išleisti Mont 
realio apylinkės Seimelio su 
dėtyje esančių organizacijų 
dvejų metų laikotarpio veik 
los apžvalgą.

2. Rugsėjo mėn. 8 d. pada 
ryti Tautos Šventės minėji 
mą;

3. Spalio mėn. 19 d. suruoš 
ti Estų, Latvių ir Lietuvių su 
siartinimo vakarą - koncertą;

4. Lapkričio mėn. 23 d. Jau 
nųjų Talentų vakarą;

5. Gruodžio mėn. 15 d. Ta 
utodailės parodą.

Visos organizacijos ir visuo 
menė yra prašoma minėtas da 
tas rezervuoti Seimelio Prezi 
diumo žiniai.

Seimelio Prezidiumas.
NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS
Bendrovės pirmininkas J. Gi 
rinis - Norvaiša su šeima išvy 
ko atostogų. Vyksta savo ma 
šina pasivažinėdami ir lanky 
darni įdomesnes vietas JAV, 
paatlančiais ir ilgesnįį laiką su 
stos Kanados rytuose prie šil 
tos Golfo srovės.
• Ona Šakinskienė, energinga 
Montrealio lietuvių kolonijos 
dalyvė ir NL rėmėja, išvyks 
ta atostogų į Ameriką.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namu RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENė

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARA S
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

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

LaSalle. DO 6 1570

Dainava Co. Ltd.
kviečia jus praleisti savaitgalį prie

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

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

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

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

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

10 dol. vajui aukojo P. Vi 
leniškis, M. G. Japkauskai, 
P. Bagušiis, A. Jonelis.

T. L. Zaremba išvyko 1 mė 
nėšio atostogų.

Choras nutraukė savo veik 
lą vasaros metu.

Artistų būrely, pildant A. 
V. pikniko programą, be sumi 
nėtų dar dalyvavo Dalia Sibi 
tytė ir Viktoras Rupšys.

Parapijos piknikas davė gry 
no pelno 362 dol.

ALDONĄ GAURYTĘ,
ištekančią už Romo Knystau 
to, birželio 28 d. jos namuose 
netikėtai aplankė būrys jos dra 
ūgių, kurios ją ta proga pasvei 
kino ir palinkėjo šviesaus ir 
laimingo vedybinio gyvenimo. 
Nuotaka buvo apdovanota 
gražiu dail. Remeikos paveiks 
lu.

PIJONIERIŲ TALKA
Šį šeštadienį, liepos 13 d., 

Vallee Bleue Ski centras Vai 
David skelbia pirmąją pijonie 
rių talką. Galintieji talkoje da 
lyvauti, prašomi atsivežti pjū 
klą, kirvį ir plaktuką. Numa 
tyta sutvarkyti parkas, kuria 
me sekmadienį bus gegužinė.

Darbams vadovauja Jonas 
Lingaitis.

TALKOS GEGUŽINĖS
proga kviečiame visus Ski 
Centro akcininkus apžiūrėti 
vietą, visi pasiūlymai ir geros 
idėjos yra labai pageidauja 
mos. Taip pat, laukiame at 
vykstant ir mūsų inžinierius.
• Dr. V. Labokas su žmona 
Aldona iš Čikagos lankėsi Mo 
ntrealy, pakeliui į Ottawą, 
kur lankys Prof A. Ramūno 
šeimą.
• A. Čepukas su šeima iš 
Wellando, lankėsi Montrealy 
ir domėjosi jo įdomybėmis.

ALLIANCE 
REALTIES INC. 

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas H U 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITAS”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama
4%, už šėrus — 4,25%. *’ Už asmenines paskolas imama 

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai.; darbo dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius 

ir šeštadieniais.
Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v, 
3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Klebonas kun. dr. F. Juče 

vičius išvyko atostogų ir su 
grįš tiktai gale šio mėnesio.

T. Tercizijus Garbukas, stu 
dijuojąs prancūzų kalbą M on 
trealyje, dabar pavaduoja ato 
stogaujantį Šv. Kazimiero pa 
rapijos kleboną.

PP. J. ADOMONIAI 
IŠVYKSTA ATOSTOGŲ
Jonas ir Janina Adomoniai, 

visa šeima, išvyksta atostogų 
pas brolį Dr. Vienožinskį, gy 
venantį ties Čikaga, liepos 12 
d. ir išbus iki rugpjūčio 5 die 
nos. Per tą laiką p. Adomonie 
ne nepriims siuntinių užsaky 
mų.

TRADICINĖ ŠAULIŲ 
GEGUŽINĖ,

įvyks rugpjūčio 4 dieną, sek 
madienį, pp. Skruibių ūkyje. 
Jeigu pasitaikytų blogas oras, 
gegužinė bus nukelta į se 
kantį sekmadienį.

• Pp. Vildžiai, gyvenę Mont 
realyje ilgesnį laiką, bet p. 
Vildžiui atlikus skirtą uždavi 
nį, grįžta į JAV, Connecticut. 
Pp. Vildžiai buvo malonūs ir 
simpatingi Montrealio lietuvių 
kolonijos dalyviai, todėl jų 'iš 
vykimas apgailestaujamas.

• A. Landsbergis, rašytojas 
atostogaudamas keliauja per 
Ameriką, lankėsi Kennebunk 
Porte ir gali užsukti į Montre 
alį.
• Pp. Girdžių šeima dviem 
savaitėm išvyko atostogų į Či 
kagą. Maloniems NL talkinin 
kams, linkime laimingos kelio 
nės ir malonių atostogų.
• Inž. R. Knystauto užsakai 
su Aldona Gauryte paskelbti 
AV bažnyčioje. Sutuoktuvės 
liepos 27 d. AV bažnyčioje.
• P. Mališauskas su šeima vy 
ksta atostogų į Vaucouverį ir 
pasieks net Kaliforniją, kur ap 
lankys seserį.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Sušinskas.

KUNIGO ALGIMANTO 
ŽILINSKO ORDINACIJA 

TORONTE
Birželio m. 23 d. įvyko ku 

nigo - kandidato A. Žilinsko 
įšventinimas į ev. liut. kuni 
gus. Ordinacija įvyko Šv. 
Andriaus liuteronų bažnyčio 
je, akyvaizdoje skaitlingai su 
sirinkusių parapijiečių ir sve 
čių.

Įšventinimo apeigose daly 
vavo: sinodo prezidentas, ku 
nigas dr. W. Lotz ir kunigai 
A. Trakis ir A. Lorch. Apei 
gas pagražino ev. liut. parapi 
jos choras, solistas Rožaitis ir 
parapijos triūbininkai.

Kun. Trakis pamokslui pa 
sirinko žodžius iš pranašo Ez 
akielio perskyrimo ,,Tu žmo 
gaus vaikas, stokis ant savo 
kojų, tai aš su tavim kalbė 
siu".

Po parapijos choro ir chor 
vedžio Rožaičio solo pagiedo 
tos giesmės vyko įšventinimo 
apeigos.

Pasibaigus pamaldoms, apie 
250 parapijiečių susirinko baž 
nyčios salėje prie kavos ir py 
ragaičių, kur buvo pasakytos 
trumpos pasveikinimo kalbos 
minėtų kunigų bei kitų svečių, 
kur taip pat buvo paskaityti 
gausiai prisiųsti pasveikinimai 
Padėkos žodį tarė kun. A. Ži 
linskas.

• Kun. Staškevičius, jaunas 
Br. Staškevičiaus brolio sū 
nūs, šį savaitgalįį, viešėjo pp. 
Staškevičių šeimoje. Kalba 
ma, kad jaunasis kunigas atsi 
kelsias iš Toronto į Montrea 
lį.
• P. A. Matthews, NL skai 
tytoja, ruošiasi kelionėn į Eu 
ropą.

MALONŪS 
VASAROTOJAI,

Pranešame, kad (OSTERVIL 
LE, MANOR INC. atidaroma 

birželio 24 d.
Adresas: WEST BAY 

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

Savininko J. KAPOČIAUS 
namų adresas:

25 Barrington Rd., 
Dorcrester 24, Mass. 

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

nuolatiniu MANOR 
vasarotoju.

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

patenkinti kiekvieno 
pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir 
esame pasiruošę Jus maloniai 

priimti.
Jūsų J. Kapočius.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

3907 Rosemoun Blvd. 
Tel. 722-2472

Montreal Real Estate 
Board Nariai

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

ROYAL — GLOBE 
LONDON - LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
1962 m. apyvarta Kanadoje 

$ 36,422,125 
Didžiausias 12 bendrovių 

junginys 
Jas atstovauja:

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722 2472

G. Rukšėnas —768-8640

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto) 
(į rytus nuo Dufferin Str ) 

Raštinė: LE 4-4451.

JAUNO KUNIGO 
PAGERBTUVĖS

Kalėdų metu Romoje buvo 
įšventintas kunigu torontiečių 
pp. Staškevičių sūnus, Jonas 
Staškevičius. Atvykus jam pas 
tėvus, čia jaunas kunigas bu 
vo pagerbtas. Šv. Jono Krikš 
tytojo bažnyčioje jaunasis ku 
nigas, asistuojamas vyresniųjų 
kunigų, atlaikė iškilmingas pa 
maldas. Kun. B. Pacevičius 
pasakė prasmingą pamokslą, 
suminėdamas jo dėdę kunigą 
Joną Staškevičių. Iškilmėje 
giedojo parapijos choras ir so 
listas V. Verikaitis.

Po pamaldų salėje vyko vai 
šės, kurių metu pasakyta gra 
žiu sveikinimų.

„NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA”

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

Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ
iš Montrealio buvo nuvykę ne 
tiktai šokėjai, bet ir daugelis 
tautiečių — vieni ekskursijoje 
su šokėjais, kiti savo mašino 
mis individualiai.

• Vizgirda Juozas su Ponia, 
gyvena Čikagoje, atostogauda 
mi vieši pas tėvus ir gimines.

BANKO „LITAS“ REIKAL.
Apsimoka „Lite“ 

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

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

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

PALANGOJE 
nuomojamas vasarnamis.

Teirautis CL 4-4679.

CRESCENT LAND CORP. 
Agentas Romas Verbyla

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

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

Rosemount.
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