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Popiežiaus atstovai Maskvon
KAS NAUJA KANADOJE

IŠAIŠKINTA DIDŽIULĖ NACIONALISTŲ 
KORUPCIJA QUEBECE

Per 5-rius tiktai metus Union Nacionale iš provincijos iždo 
iščiulpė du milionus dolerių.

® Dvejos derybos Maskvoje 
® De Gaulle vyks pas Kennedy 
® Vatikano susirinkimas X. 29.
• Komunistai bando Irake

Popiežiaus Povilo VI-jo pa 
skyrimas dviejų atstovų į M a 
skvoje vykstančias stačiatikių 
iškilmes, atrodo,
SUDARO NAUJĄ ŽINGSNĮ 

PIRMYN IR BAŽNYČIŲ 
VIENIJIMO IR KOEGZIS 

TENCIJOS
prasme, ne tiktai mirusiojo Po 
piežiaus bandymų tęsinį. Atro 
do, Povilas VI-sis yra daug 
daugiau ryžtingas ir jau iš an 
ksto turi susidaręs politinių ke 
lių planus.

Tarptautiniai politiniai aiš 
kintojai teigia, kad toks
POPIEŽIAUS ŽYGIS ESĄS 

PIRMASIS VATIKANO 
ISTORIJOJE.

Katalikiškasis pasaulis, kiek 
girdėti, abejingas ir net skep 
tiškas tokiems bandymams, 
bet galima prileisti, kad Vati 
kano politikai laikomi praktiš 
kais ir numatančiais, savo žy 
gius daro apskaičiavę ir, gali 
mas dalykas, numatę ateitį, 
kuri eina prie esmingesnių pa 
keitimų. O juk žmonija pilna 
politinių sūkurių, kurie veda į 
labai kintančius laikus.

Maskva šiomis dienomis j' sa 
ve kreipia visos žmonijos dė 
mesį, neg

MASKVOJE VYKSTA 
DVEJOS SVARBIOS 

DERYBOS, 
kurios jau seniai laukiamos ir 
negali nekreipti į save dėme 
šio.

Kinijos komunistai, susėdę 
su Rusijos komunistais prie vie 
no stalo, bando suvesti sąskai 
tas, nes ir vieni ir kiti daug vie 
ni kitiems skolingi: skolingi pa 
sitikėjimo, skolingi vieni kitų 
supratimo, skolingi tarpusavės 
paramos, skolingi žemės plotų' 
skolingi geros valios, ir viso 
to pasekmėje
PASIDARĘ KONKUREN 

TAIS IR PIRMAVIMO 
PRETENDENTAIS

Todėl jų derybos kol kas 
nesėkmingos. Sunku įsivaiz 
duoti, kad jos taptų sėkmingo 
mis.

Rusijos komunistai pakarto 
tinai kaltina Kinijos komunis 
tus, o šie rusus. Ir tai taikos 
derybų eigoje.

Tikslai, kai kas teigia, esą 
tie patys ir rusų ir kinų, atseit 
— komunizmas. Tačiau esmė 
je taip nėra.
KINUS IR RUSUS SKIRIA 

IMPERIALIZMAS,
ir čia yra visko pagrindas, nes 
ir vieni ir kiti nori būti viešpa 
čiais ir valdovais, atseit — tai 
„dvi katės viename maiše'“ ir 
todėl negali nei susitarti, nei 
sugyventi.

Susikirtimas įdomus tuo, 
kad kinai reikalauja rusus eiti 
į karą, nes komunistai niekur 
dar taikiu būdu .ideologine ko 
va, koegzistencija nelaimėjo. 
Ką komunistai pagrobė, tai tik 
tai karo priemonėmis. Bet ru 
sai, nebūdami tikri, kad jėga 
gali laimėti, kinams sako:
LAIMĖS NEGALIMA STA

TYTI ANT MILIJONŲ 
ŽMONIŲ LAVONŲ.

Su kinais reikia sutikti, kad 
toks, tariamai humaniškas ru 
sų nusistatymas yra ne komu 
nistiškas, bet, kita vertus, ki 
nai, teigdami, jog didžioji jė 
ga — Amerika — esąs tiktai 
„liūtas popieriniais dantimis”, 
rusų neįtikina, nes rusai žino, 
kad JAV yra didelė jėga, su 
kuria eiti grumtynių neapsimo 
ka, ypač, kad po to. . . kinai 
pasinaudotų nauja padėtimi, 
kai rusai ir amerikonai susinai 
kintų.

Spėjama, kad iš kinų - rusų 
derybų nieko neišeis. Rusai, ži 
nodami daugiau, negu viešai 
skelbiama, laikosi išdidžiai, o 
Chruščiovas, kurio pašalinimo 
kinai reikalauja,

DERYBAS SU KINAIS 
IGNORUOJA.

Liepos 15 d. Maskvoje pra 
sidėjo trijų — JAV, DB, SSS 
R — derybos dėl atominių ba 
ndymų sustabdymo. Oficialiai 
visi trys siutinka sustabdyti. 
Gal koks nors dalinis sustabdy 
mas ar dalinis bandymų ribo

Duplesns ir kitų Union Na 
tionale vadų beveik diktato 
riškai valdomos Quebeco pro 
vincijos valdžia, kaip dabar iš 
aiškinta, provincijos iždui pa 
darė didžiulių piktadarysčių. 
Joms ištirti Liberalų vyriausy 
bė, vadovaujama J. Lesage, pa 
skyrė komisiją. Dabar ši ko 
misija, ištyrusi tiktai penkerių 
paskutinių metų Union Natio 
nale valdymą, nustatė, kad 
per 1955 - 1960 metų laikotar 
pį įvairiais lupikavimo būdais 
pagrobta 1,980,152 doleriai.

Iždas buvo apvagintas to 
kiu būdu, kad įvairiems išmo 
kėjimams dirbtinai buvo pake 
liamos kainos reikmenų, kurie 
buvo statomi provincijai.

Konkrečiai komisija nurodė 
asmenis, kurie atsakingi už šias 
piktadarybes. Tai yra: J. D. 
Regina, buvęs kolonizacijos 
ministeris; G. Martineau, ku 
ris buvo Union Nationale iždi 
ninkas, ir dabar esąs Quebeco 
parlamente; Alfred Hardy, 
buvęs Quebeco provincijos už 
pirkimų direktorius, kuris pe 
reitaia metais išėjo į pensiją.

Pirmininkas J. Lesage, ry 
šium su šios korupcijos atiden 

jimas ir galimas, bet

VISIŠKAS ATOMINIŲ 
BANDYMŲ SUSTABDY 

MAS NEĮMANOMAS, 
jau vien dėl to, kad derybose 
nedalyvauja visi atominės jė 
gos turėtojai. Jau pradedant 
derybas, kilo kalbos apie Pran 
cūziją, kuri vysto savo atomi 
nį apsirūpinimą ir daro bandy 
mus.

Būdinga, kad trijų pasitari 
mus atidaro Chruščiovas, ir

CHRUŠČIOVAS PIRMINLN 
KAUJA PIRMIEMS 

POSĖDŽIAMS.
Tai visiškas kinams aki 

bruokštas, nuo kurių derybų 
jis buvo pabėgęs net į Kijevą...

Spaak, specialiai buvo nuvy 
kęs pas Chruščiovą tartis, kaip 
spėjama, dėl šių derybų, bet 
tai kol kas lieka paslaptimi. 

girnų, pranešė, kad tolimesnę 
bylos eigą nustatys Generalinis 
prokuroras.

Jeigu Union National tiktai 
per penkerius metus padarė 
tokią korupciją, tai kokia ko 
rupcijos suma gali būti už visą 
Duplesis valdymo laiką?

KANADA RUSIJAI SIBIRE
STATYS FABRIKUS

Kanadoje rusai sutarė staty 
bą : Kanados kompanijos Sibi 
re pastatys medžio fabrikų 
kombinatą, kuriame medis bus 
apdirbamas pradedant lentų 
pjovimu ir baigiant užbaigtais 
fabrikatais.

STEIGIAMA PRAMONĖS 
MINISTERIJA

Karo pramonės ministeris 
C. M. Drury vyriausybės var 
du Feder aliniame parlamente 
referavo įstatymo projektą, nu 
statantį steigimą Pramonės mi 
nisterijos, kurios tikslas vysty 
ti ir plėsti Kanados pramonę.

CAOUETTE PATEISINA 
FLQ TERORĄ

Socialinio kredito lyderis 
Quobeco provincijoje Real Ca 
ouette, kuris keliais atvejais ža 
vėjosi Hitleriu ir Mussoliniu, šį 
kartą susižavėjo FLQ teroris 
tais. Esą Kanados prancūzai 
esą tokioje padėtyje, kad rei 
kia pripažinti visiškai norma 
liu reiškiniu, kad susidarė to 
kia organizacija kaip Le Front 
de Liberation Quebecois..., ku 
ri vykdo terorą ir užmuša žmo 
nes.

— Viktorijos paminklas 
Quebeco mieste išsprogdintas.

KYLA PRAGYVENIMO 
MINIMUMAS

Kanados statistika rodo, 
kad pragyvenimo indeksas bir 
želio 1 dieną buvo 132.8, jei 
gu 1949 metų laikomas 100. 
Palyginus su birželio 1-mos 
dienos praėjusių metų, indek 
sas pakilo 2.3 punktų. Pakili 
mas daugiausia įvyko dėl mais 
to produktų kainų pakilimo.

SUMAŽĖJO IŽDO VALIU
TŲ ATSARGOS

Pinigyno ministerija prane 
šė, kad Kanados kitų valsty 
bių valiutų atsargas per birže 
lio mėnesį sumažėjo 20,400, 
000 dol.

Valiutų ir aukso rezervai bir 
želio 30 dieną šiemet buvo 
2,691,600,000 dol., į ką įeina 
vos II-ją skautų stovyklą ir 
fondo 300,000,000 dol.

ŪKININKŲ PAJAMOS
* KYLA
Statistikos biuro duomenys 

rodo, kad Kanados ūkininkų 
pajamos pirmąjį metų ketvirtį 
buvo 657,400,000 dol., t. y. 
10% didesnės, negu buvo per 
eitais metais. Ūkininkai gavo 
11,200,200 dol. daugiau per 
įvairias iždo dotacijas.

— Ekvadore padarytas per 
versmas — 4 aukšti karininkai 
užgrobė valdžią.

— Į Vakarus perėjo vienas 
aukštas sovietų žvalgybos vir 
šininkas, kuris dabar kvočia 
mas JAV ir DB'.

Dail. A. Tamošaitienė prie staklių, stebima daugelio 
žiūrovų. Žiūr. 5 puslapį.

MASINU FONDO VAJUS
Ypatingu dėkingumu turi 

me pažymėti NL Mašinų Fon 
dui įnašus šiomis karštomis va 
saros dienomis. Pasirodo, esą 
ma gerų ir nuoširdžių skaityto 
jų, kurie, mokėdami prenume 
ratą, atsiuntė ir Mašinų Fon 
dui:

Tautietis XY, su pasiryžimu 
iki 100 dol................... 40.00

J. Jurašūnas, Darby, Pa.,

CHKAG0S NAUJIENOS
SANTAROS

Federacijos narių suvažiavi 
mas įvyks rugsėjo mėn. 3—8 
dienomis pas Santaros Garbės 
narį Juozą Bachuną, Tabor 
Parmoję, Sodus, Mich.

Visi Federacijos nariai ragi 
narni taip susitvarkyti savo ato 
stogas, kad suvažiavime gale 
tų dalyvauti visą savaitę. Ne 
Federacijos, nariai, norį šuva

KITOS NAUJIENOS
— Jau susitarta dėl Malajos 

federacijos, į kurią kėsinosi In 
donezijos Sukamo.

— JAV užblokavo 33 mil. 
dol., priklausančius Kubai.

— Graikų karaliams Londo 
ne komunistai suruošė priešiš 
kas demonstracijas.

— Sovietinių šnipų bylos vy 
ksta Anglijoje ir Vokietijoje.

— Irake komunistai bandė 
perversmą, bet nepasisekė. 
Juos dabar valdžia karia.

— N. Y. Herald Tribune 
spėja, kad derybos Maskvoje 
dėl A. bandymų nutraukimo 
gali privesti prie dabartinės pa 
dėties Europoje pripažinimo.

— Rugsėjo pirmomis dieno 
mis Vašingtonas su Maskva 
jau turės tiesiog} telefono ryšį.

— JAV geležinkeliečių strei 
kas atidėtas iki liepos 26 d. J. 
A. V. geležinkeliai paskelbė re 
formą, kuriose pasekmėje pa 
naikinama 40,000 pasenusių 
pareigų, o geležinkeliečių s- 
ga su tuo nesutinka.

— JTO gen. sekr. U. Thant 
Vengrijoje vedė derybas dėl 
kard. Mindzenti išlaisvinimo. 
Su Popiežium Povilu VI išsi 
aiškino Vatikano santykius su 
JTO.

USA, tuo gi tikslu . .20.00 
Viso .... 60.00 

Nuoširdžiausiai dėkojame.
Mašinų Fonde buvo 11,633.00
Naujai gauta................... 60.00
Fonde dabar yra . .11,693.00 
Fondui užplanuota 15,000.00 
Fondui dar trūksta . .3,30'7.00
Būsime labai dėkingi vi 

siems, kas prisidės prie NL Ma 
šinų Fondo vajaus plano įvyk 
dymo. Valdyba.

— ŠVIESOS
žiavime dalyvauti, prašomi iš 
anksto registruotis suvažiavi 
mo rengimo komisijoje: VIa 
das Adamkavičius, Tabor Fa 
rm, Sodus, Mich.

Suvažiavimui, kaip ir kiek 
vienais metais, ruošiama įvairi 
kultūrinė, visuomeninė ir meni 
nė programa.

— Bendrosios, Europos rin 
kos ministerial nutarė plėsti or 
ganizaciją įtraukiant Angliją.

— Italijos parlamentas nuta 
rė palaikyti KD Leone vyriau 
sybę.

— Maskvoje vykstančiame 
filmų festivaly marksistas rėži 
sierius pareiškė, kad sovietų fil 
mų lygis krito pagal tą, kaip 
jie buvo pritaikomi oficialiai 
pažiūrai. Menininkas visada tu 
ri teisę kritikuoti oficialų vai 
džios nusistatymą.

— Prancūzijos min. pirm. 
Pompidou su užs. r. min. de 
Murville atvyko į Ankarą tar 
tis su Turkijos vyriausybe dėl 
prekybos santykių.

— Bažnyčios suvažiavimas 
atnaujintas spalio 29 d. ir tęsis 
iki gruodjio 8 d.

— Indija uždraudė nusileisti 
Pietų Afrikos lėktuvams Indi 
joje.

— Jugoslavija nutraukė pre 
kybos derybas su V. Vokieti 
ja.

— De Gaulle liepos 14 d. 
priėmė paradą prie triumfali 
nės arkos.

— Alžyre reikalaujama lai 
kytis demokratijos.

— Tanganijkos prezidentas 
Niarera atvyko į JAV.

— De Gaulle lankysis pas 
Kennedy.
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Už ištikimybę Kanadai! For liberation of Lithuania!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Tautinių šokių šventė pasisekė nepaprastai gerai
IŠ PASIKALBĖJIMO SU MONTREALIO ŠOKIŲ GRUPĖS VADOVU JUOZU PIEČAIČIU

Redaktorius Jonas Kardelis.
DO 6-6220

7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje................................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur.............................. $ 6.00

Adresų pakeitimas 25 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Prisiminkime 
i

SAVO DIDVYRIŲ ŽYGĮ PER ATLANTO
VANDENYNĄ

Tai buvo žygis ir tai buvo 
didvyrių žygis. Tai buvo 1933 
metų liepos 15 dieną, kai Ste 
pas Darius (Darašius) ir Sta 
sys Girėnas (Girskis) perskri 
do tą anuomet lakūnų sunkiai 
nugalimąjį Atlantą. Vieni iš 
pirmųjų atlikę tą žygį, ir atli 
kę labai sėkmingai. Nelaimė 
juos ištiko pakeliui, ties tėvy 
nės slenksčiu, Soldine, Vokie 
tijoje, naktį į liepos 17 dieną.

Dėl tragiško likimo buvo vi 
šokių gandų, bet klausimas 
taip ir liko tvirtai ir tiksliai ne 
nustatytas. Greičiausia, ar blo 
gai veikus ar sugedus skridi 
mo aukštį matuojančiam apa 
ratui, nes lėktuvas sudužo miš 
ke, tur būt, užsikabinęs už me 
džių viršūnių.

Minios žmonių suplaukusios 
į aerodromą sutikti didvyrių, 
nusiminė sužinojusios skau 
džią žinią, kad skridimas prie 
pat tikslo galo pasibaigė tra 
giškai, nors tikslas buvo pa 
siektas — Atlantas nugalėtas.

Kauno kapuose didvyrių pa 
laikai palaidoti jiems pastaty 
tame mauzoliejuje, prie kurio 
niekad nestigdavo gėlių — žie 
mą ir vasarą, o lėktuvo — Li 
tuanicos — likučiai padėti į 
karo muzėjų.

Tragedijos vietoje, Soldine, 
pastatytas paminklas, kuris ka 
ro metu nukentėjo, bet buvo 
atnaujintas.

Tauta savo didvyrius gerbė 
ir gerbia ir jų garbei jų vardais 
pavadinta daugybė gatvių, mo 
kyklų, aikščių, išleista serijos 
pašto ženklų, rašytojai sukūrė 
jų garbei veikalų, dailinikai — 
kitokių meno kūrinių.

Dvidešimt penkerių metų 
tragedijos sukaktuvių proga,

K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI

PASAULIO LIET. BENDRUOMENĖS SEIMO 
INFORMACIJA NO. 3.

Programos pakeitimai bei papildymai
1. Seimo paskaitų eilė papil 

doma dar viena paskaita. Ant 
rąją Seimo dieną, šeštadienį, 
Liet. Laisvės Komiteto narys 
V. Vaitiekūnas padarys prane 
Šimą apie padėtį Lietuvoje.

A 2. Atsisakoma nuo numaty 
to atstovų ir svečių susipažini 
mo pobūvio ketvirtadienio va 
karą. Tai daroma turint galvo 
je ka,d ne visi Seimo nariai 
bus tą vakarą suvažiavę, o ki 
ti, kad ir atvažiavę, bus po ke 
lionės išvargę.

3. Visa Seimo posėdžiai bus 
vieši.

Komisijų darbai
1. Didysis sekmadienio kon 

certas ir akademija įvyks ge 
riausiame Toronto reprezenta 
ciniame teatre — O’Keefe sa 
Įėję, kurioje yra 3150 sėdimų 
vietų. Akademijoje, kuri yra 
oficialioji Seimo dalis, po pas 
kaitos bus pristatyta naujoji P. 
L. B. Valdyba, paskaitytos 
Seimo priimtos rezoliucijos ir 
duotas žodis trims valdžios 
atstovams — federalinės, pro 
vincinės ir miesto. Po to įvyks 
koncertas, kaip jau skelbta. 
Kantatą išpildantiems cho 
rams diriguos — muz. St. Gai 
levičius. Solistams akompo

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

1958 metais, ir sovietinis oku 
pantas leido Lietuvos ,,val 
džiai“ prisiminti didvyrius. Bet 
okupantas nebūtų okupantas, 
kad tai darytų tauriai, — jam 
svarbiausia propaganda. Ir, 
pajungę Dariaus dukterį, pra 
dėjo šniaugroti prieš Lietuvos 
nepriklausomybės laikus ir ne 
va nesirūpinimą lakūnais. Oku 
pantas, žinoma, ,,užmiršo“, 
kiek jis sąmoningai nužudė 
žmonių darydamas beatodairi 
nius satelitinio skridimo ekspe 
rimentus.

Ardydamas ir draskydamas 
visa, kas primena Nepriklauso 
mą Lietuvą, okupantas išdras 
kė ir Kauno kapus, kuriuose 
didvyriai palaidoti, ir Karo 
muzėjų su Lituanicos relikvijo 
mis. Okupantui nieko nėra 
šventa, kas šventa lietuvių tau 
tai. Visa tai jis niekina ir nai 
kiną.

Dariaus ir Girėno žygiu ta 
čiau mes galime pasigrožėti ir 
pasiguosti, ypač, kai Lietuva 
okupuota ir velka okupacijos 
bei kolonializmo jungą. Da 
riaus ir Girėno žygis, siekęs nu 
galėti nepaprastai sunkiai nu 
galima arba ir nenugalima, — 
mums suteikia vilčių ir tikrų 
laukimų, kad ir Lietuvos oku 
pacija bus nugalėta ir okupan 
tas su gėda turės pasitraukti iš 
okupuoto ir naikinamo krašto.

Prisiminkime 1933 metų lie 
pos 15—17 dienas ir Dariaus - 
- Girėno žygį! Prisiminkime 
didvyrius! Ir pasiryžkime ko 
voti iki laimėjimo Lietuvai lais 
vės ir nepriklausomybės, kaip 
tą paliko mums savo testamen 
te šie mūsų didvyriai: Visos jė 
gos tau, Lietuva!

J. Kardelis.

nuos D. Skrinskaitė ir St. Gai 
levičius.

2. Meno paroda vyks šešių 
savaičių laikotarpyje tos pa 
čios salės parodų kambaryje. 
Tūkstančiai kitataučių, kasdien 
lankantieji O’Keefe teatrą, tu 
rėš progos tą parodą matyti. 
Salės šeimininkai yra leidę iš 
statyti 30 paveikslų, tuo būdu 
meno komisija yra jau kreipu 
sis į 30 lietuvių dailininkų iš 
visų pasaulio kraštų, prašyda 
ma po vieną paveikslą. Pilnas 
dalyvaujančių dailininkų sąra 
šas bus paskelbtas vėliau, kai 
tik bus gautas visų sutikimas. 
Šiuo tarpu jau yra atsakę tei 
giamai 14 dailininkų, jų tarpe 
iš Australijos, Prancūzijos, P. 
Amerikos, Pietų Afrikos, Ka 
nados ir JAV. Ruošiamas pla 
tus parodos katalogas lietuvių 
ir anglų kalba.

3. Informacijos Komisija 
jau ruošia leidinį, kuriame tilps 
visa Seimo nariams ir svečia 
ms reikalinga informacinė me 
džiaga, įskaitant ir visas posė 
džių bei parengimų progra 
mas, detaliai nurodant laiką ir 
vietą. Be to, Seimo proga bus 
išleisti specialūs ženkleliai, ku 
riuos jau ruošia dail. Docienė. 
Jie bus dviejų rūšių: maži me

Montrealio lietuviai džiau 
giasi, kad bent vieną kartą jų 
jaunimas buvo išvykęs į di 
džiulį JAV ir Kanados jauni 
mo sąskrydį, koks įvyko Čika 
goję liepos 6—7 dienomis Ta 
utinių šokių šventėje. Įdomu 
buvo apie šį žygį sužinoti iš 
Montrealio šokių grupės vado 
vo, Juozo Piečaičio.

— Kaip Jums sekėsi Čikago 
je ir Šokių šventėje, — buvo 
klausimas.

— Daug geriau, negu gale 
jau įsivaizduoti. Viskas vyko 
taip gerai, kad geriau beveik 
ir negalima norėti.

— Kokios šios sėkmės prie 
žastys?

— Puiki bendra organizaci 
ja, nepaprastai geras pasiruoši 
mas, gero žinovo, L. Sagio, 
vadovybė ir didelė jo patirtis.

— Turėjote kokių sunku 
mų?

— Šokių tvarką buvome ga 
vę vėlai. Abejojome, ar pasi 
seks pasiruošti. Pasirodė, tai 
buvo visų grupių rūpestis. Bet 
kai tiktai nuvažiavome į Čika 
gą, tiesiai iš traukinio mus pa 
ėmė stačiai į salę. Ten jau.ra 
dome savo kvadratą ir repeti 
cija, trukusi iki pat pietų, iš 
lygino visus trūkumus, suderi 
no visus skirtumus taip, kad 
sekmadienį', kada vyko jau šo 
kių festivalis, visi šoko suderin 
tai ir vieningai. Masinis vaiz 
das buvo nepaprastai puikus. 
Nors aš, kaip vadovas, buvau 
dar,be ir dėmesį telkiau prie sa 
vo grupės, bet, turiu pasakyti, 
kad ir aš mačiau nepaprastai 
žavingų momentų.

— Ar patenkinti savo žygiu 
grupės dalyviai?

— O. taip. Jie į Montrealį 
sugrįžo ne tiktai patenkinti, 
bet ir parsivežė įspūdžių, ku 
rie bus reikšmingi visam jų gy 
venimui. Ypač daug šia pras 
me jiems įtaigos davė Holly 
woodo aktorė Rūta Kilmony 
tė, ne tiktai puikiai referavusi, 
bet ir tikrai patriotiškai jauni 
mą sugestijonavusi. Tai neliks 
be gerų pasekmių.

— Jūs buvote pripratę šok 
ti pagal akordeono arba tauti 
tinių instrumentų orkestrą, o 
ten šokiams gi grojo simfoni 
nis orkestras. — kaip jis Jums 
patiko?

— Jis gerai skambėjo, bet 
šokiams jis nelabai tiko. Ypač, 
kad nedavė ryškesnio ritmo, 
dėl ko buvo momentų, kad šo 
kėjai pasimesdavo, nesusigau 
dydavo ritme. Bet aš čia var 
žausi atviriau ar griežčiau pasi

taliniai, prisegami prie atlapo, 
ir dviejų rūšių popieriniai, pri 
tvirtinami prie automobilių.

4. Spaudos parodą toliau in 
tensyviai ruošia Aug. Kuolas, 
užmezgęs ryšius su JA valsty 
bėmis. Paroda vyks Seimo die 
nomis Prisikėlimo Parapijos, 
Toronte, Muzikos Studijoje.

5. Kanados Paštų Valdyba 
patenkino PLB Valdybos pra 
šymą seimo proga perštampuo 
ti iš Toronto išeinančius laiš 
kus šiuo tekstu — Lithuanian 
World Congress, August 30— 
September 1st. Perštampavi 
mas bus pradėtas rugpjūčio 18 
dieną ir truks dvi savaites — 
iki rugsėjo 1 dienos. Šimtai 
tūkstančių laiškų pasieks toli 
miausius pasaulio kraštus su 
priminimu apie mūsų Seimą.

Montrealio lietuvių tautinių šokių grupė dalyvavusi antroje JAV ir Kanados 
lietuvių Šokių šventėje Čikagoje.

sakyti, nenorėdamas būti tiks 
liai nesuprastas.

— P. Piečaiti, — aš paste 
bėjau, — jūsų ne tiktai teisė, 
Jums dera pasisakyti visiš 
kai atvirai, nes tai turi svarbu 
mo ateičiai. Iš klaidų reikia 
mokytis. Pagaliau, aš pasiim 
siu atsakomybę už šį pasikal 
bėjimą.

—Man atrodo, jeigu mums bū 
tų buvę leista tam tikslui pa 
ruošti mūsų tautinių instru 
mentų orkestras, sakykime, 24 
asmenų, tai šokiai būtų ėję sk 
landžiau ir tas orkestras būtų 
geriau šokėjams tikęs. Ypač 
simfoninio orkestro grojime 
neryškus buvo ritmas.

— Tai dirigento kaltė, jei 
gu jis neakcentavo ritmo, ku 
ris šokiams yra ypač svarbus. 
Be lo, juk dirigentas, muz. Zd 
anius, pats ir šokius instru 
mentavo, simfoniniam orkest 
rui paruošė. O kaip patiko ko 
mpozitoriaus V. Jakubėno 
maršas?

— Su maršu buvo visai pras 
tai. Jis buvo toks lėtas, kad pa 
gal jį negalima buvo žygiuoti.

— Tai vėl dirigento kaltė, 
— sakau.

— Nežinau kieno, bet išei 
nant mums į salę, buvo praneš 
ta: Nežiūrėkite maršo, nes iš 
to nieko neišeis. Taip ir buvo. 
Bet tai tiktai apgadino salėn 
įėjimo efektingumą, o šokiai 
praėjo labai sėkmingai.

— Kiek Jūsų grupėje buvo 
žmonių?

— 24 šokėjai ir B. Nagie 
nė, kuri ruošė Blezdingėlę; ži 
noma, ir grupės vadovas.

— Kaip grupei sekėsi bend 
rai Čikagoje?

— Labai gerai. Mus globo 
jo p. Brazdienė, nepaprastai 
nuoširdžiai ir mes esame labai 
dėkingi ir p. Brazdienei ir tie 
ms Čikagos [lietuviams, kurie 
mūsų grupės dalyviais rūpino 
si.

— Ar šis Jūsų žygis neskati 
na Jūsų į naujus? Gal žinote, 
kad 1964 m. New Yorke bus 
pasaulinė paroda, kurioje lietu 
viai yra sumanę suruošti lietu 
vių dainų ir šokių festivalį?

— Girdėjau apie tai. Ma 
nau, kad mes galėsime daly 
vauti, nes New Yorkas mums 
visai arti. Bet palauksime dar 
žinių.

— Ką norėtumėt pasakyti 
dar?

— Nuoširdžiausiai padėkoti 
visiems Montrealio lietu 
viams, kurių parama mes gale 
jome nuvykti į antrąją JAV ir 
Kanados lietuvių šokių šven 
tę, kuri mūsų jaunimui sudarė 
didžiulių įspūdžių ir įtaigos ne 
tiktai šiam momentui, bet, ti 
kiu, ir visam gyvenimui.

Baigiant pokalbį, p. J. Pie 
čaitį prašiau perduoti šokių 
grupės dalyviams sveikinimus 
atlikus sėkmingą žygį į masinį 
lietuvių jaunimo susįbūrimą 
Šokių šventėje ir palinkėti sėk 
mės ateities užsimojimuose.

J. Kardelis.

• Sol. P. Rūtenis pastoviai 
dirba Australijos teatre, kuris 
gastroliuoja per visą Australi 
ją. Jis dainuoja įvairiuose pa 
statymuose.

Antroji JAV ir Kanados
LIETUVIŲ ŠOKIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Rašo „Nepriklausomos Lietuv os” atstovas Šokių šventėje
Inžinierius Alfredas

Oficialiai Tautinių Šokių šve 
ntė Čikagoje prasidėjo su žuvu 
šiųjų už Lietuvą pagerbimu, 
kuris įvyko šeštadienį, liepos 
6 d., 8 vai. vakare iškilmėmis 
prie Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo Jaunimo Cent 
ro sodelyje. Čia buvo uždegtas 
aukuras, kur vėliau J. Jasaitis, 
Lietuvių Bendruomenės Cent 
ro valdybos pirmininkas tarė 
trumpą žodį. Kun. P. Garšva 
sukalbėjo invokaciją už žuvu 
sius ir paminėjimas buvo baig 
tas padedant vainiką prie žuvu 
šiųjų už Lietuvos laisvę pa 
minklo.

Tačiau, prieš atidarant šios 
šventės oficialią dalį, buvo su 
ruoštas spaudos bendradarbių 
pobūvis Dubysos svetainėje. Į 
Šį pobūvį atsilankė didelis bū 
rys įvairių lietuvių laikraščių 
redaktorių bei spaudos darbuo 
tojų. P. J. Grabauskas, kuris 
koordinavo ir vedė šį pobūvį, 
padėkojo visiems susirinku 
siems už paramą ruošiant Tau 
tinių Šokių šventę ir kvietė to 
liau dirbti lietuviškos spaudos 
darbą.

Tą pačią dieną, vakare, Jau 
nimo Centro salėje buvo lietu 
viško jaunimo susipažinimo va 
karas. Į šį vakarą atsilankė 
tiek jaunimo, kad ne tik pati 
salė ir visi koridoriai buvo pri 
kimšti lietuviško jaunimo, ta 
čiau ir Jaunimo Centro sodely 
je vos galima buvo praeiti tarp 
guzdančių jaunuolių.

Kitą dieną, liepos 7, 10 vai. 
iš ryto, Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje įvyko ne 
paprastai iškilmingos pamal 
dos. Pamaldas nepaprastai pa 
įvairino ir papuošė „Daina 
vos“ ansamblis ir Jonas Vazne

Spaudos apžvalga
DIENRAŠČIAI APIE ŠOKIŲ ŠVENTĘ

„Naujienos“
„Amfiteatre puikiai praėjo A 
merikos lietuvių šokių šventė. 
Amfiteatras buvo pilnutėlis, 
programa ėjo sklandžiai, visų 
nuotaikos pakilusios. Didelė 
garbė daug darbo įdėjusiems 
organizatoriams, malonus džia 
ugsmas visiems lietuviams.

Tautnių šokių šventės pro 
ga į Chicago suvažiavo dido 
kas lietuviško jaunimo skaičius 
ne vien iš tolimų JAV lietuvių 
kolonijų, bet ir Kanados. Kar 
tu su šokėjais vyko ir vyresnie 
ji, norėjusieji pamatyti Ameri 
kos lietuvių jaunimą.

Šventė prasidėjo šokėjų ei 
sena —maršu. Muzikai gro 
jant, į salę tvarkingai įžings 
niavo kiekviena šokėjų grupė. 
Į didžiąją aikštę įmaršavo Chi 
cagos Ateities šokėjai, Bosto 
no tautinių šokių grupė, Balti 
morės, Philadelphijos, Raches 
terio, Detroito, Waterbury — 
Hartfordo, Los Angeles, Ke 
nosha—Waukegano, East Chi 
Cagos, NewYorko, Grand Ra 
pids, Hamiltono, New, Haven, 
Montrealio, Evangelikų Tėviš 
kės Jaunimo, Urbanos, Toron

Pusarauskas.
lis savo giesmėmis, vargonais 
grojant muz. A. Šimkui ir di 
riguojant muz. Stepui Sodei 
kai. „Dainavos“ ansamblio tie 
siog „dieviškas“ pasirodymas 
bei sol. Jono Vaznelio sodrus 
boso tembras, kuris vargiai at 
ras konkurencijos lietuviuose, 
pakėlė visų susirinkusių tautie 
Čių širdis į nepaprastą admira 
ciją. Pamokslą^ pritaikytą šiai 
tautinių šokių šventei, pasakė 
kun. J. Borevičius.

Tą patį popietį, 2 vai. 30 
min., International Amphithe 
ater salėje įvyko Tautinių Šo 
kių šventė — koncertas. Čia 
dalyvavo beveik dešimt tūks 
tančių lietuvių ir netoli dviejų 
tūkstančių šokėjų suvažiavusių 
iš įvairių Kanados ir JAV vie 
tovių.

Koncertą atidarė Liudas Sa 
gys, šventės programos vedė 
jas, pristatydamas įvairių ko 
lonijų tautinių šokių vienetus. 
Pristatant šokėjus buvo groja 
mas maršas „Šokėjų eisena*“ 
kuris šiai šventei buvo specia 
liai sukomponuotas Vlado Ja 
kubėno. Po to sekė vėliavų įne 
Šimas, JAV, Kanados ir Lietu 
vos himnai, bei trumpas Bro 
niaus Nainio, šventės vykdo 
mojo komiteto pirmininko, šve 
ntės atidarymo žodis.

Oficialioje dalyje trumpus 
sveikinimus pasakė Juozas Ka 
jeckas, Lietuvos atstovas, Dr. 
Juozas Sungaila, PLB centro 
v-bos pirm, ir Čikagos miesto 
burmistro atstovas.

Koncerto pagrindine prog 
ramos vedėja buvo Rūta Kil 
monytė - Lee, kuri labai ga 
biai ir nuoširdžiai ne tik lietu 

Nukelta į 7 pusi.

to, Cicero, Bostono; Clevelan 
do, Bridgeporto, Ateities atža 
lynas ir kitos lietuvių šokėjų 
grupės. Kiekvienai grupei įžen 
gus į šokių aikštę, josios var 
das buvo paskelbtas mikrofo 
nu. Muzikai grojant, buvo įrie 
štos ir vėliavos.

Grojo Jono Zdaniaus vado 
vaujamas didelis orkestras“.

„Draugas”:
„Žygiavo šokėjų grupės, kie 

kviena sudariusi kitokią išra 
dingą figūrą.

L. Sagys pranešinėjo grupių 
ir jų vadovų vardus.

Tokios gretos tautiniais dra 
bužiais pasipuošusio jaunimo! 
Toks didelis susirinkusių mi 
nių entuziazmas ir plojimas!

Daug karštų plojimų sušilau 
kė mažiausieji — lituanistinių 
mokyklų šokėjai-, kurių buvo 
taipgi daug šimtų.

Org. kom. pirm. inž. B. Nai 
nys savo žodyje pabrėžė, kad 
Lietuva, nors pavergta, bet 
amžiais gyva.

Kilmonytė švytėjo kaip žv 
aigždė baltuose drabužiuose:

— Nemačiau Lietuvos, — 
Nukelta į 6-tą psl.
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Tyli, bet reikšminga sukaktis
DAILININKŲ ANASTAZIJOS IR ANTANO 

TAMOŠAIČIŲ TAUTODAHĖS STUDIJA KANADOJE 
VEIKIA 15 METŲ.

RAŠO DR. HENRIKAS NAGYS
Jau praėjo daug metų (iš 

tiesų, perdaug metų), kai gy 
vename svetimuose kraštuose, 
todėl ir įvairių sukakčių, minė 
jimų, pagerbimų apstu. Vienas 
kitas, linksmesnio būdo, net 
šypteli iš to pasigarbinimo įp 
ročio. O vis dėlto ne visos su 
kaktys tiktai trafaretinės reikš 
mės. Ne visi prisiminimai be 
veršiai. Yra mūsuose dar la 
bai daug žmonių, kurie savo 
nuveiktų darbų patys neseikė 
ja, nesurašo į paauksuotas kny 
gas, nesusiorganizuoja asine 
niškos adoracijos klub >, / 
miai ir paprastai tęsia pradėtą 
darbą ir labai nustemba, kai 
jiems pasakoma, kad, štai, jau 
tiek ir tiek metų dirbamas tas 
ar anas jų darbas.

Vieni tokių ramių solenizan 
tų yra ir dailininkai Anastazi 

ja ir Antanas Tamošaičiai, 
prieš penkiolika metų atidarę 
čia, Montrealyje, tautodailės 
studiją YMCA patalpose ir 
prieglobstyje. Tuo metu daug 
jaunų mergaičių ir vaikinų, da 
lis jų jau lankiusių Freiburgo 
meno mokyklą, mokėsi arba 
tobulinosi audimo mene, dis 
kutavo dailės klausimais, lan 
kė parodas etc. Taip, kaip sa 
vo laiku Lietuvoje, vėliau Sal 
zburgo tremtinių stovykloj, 
dar vėliau Freiburge, apie dai 
lininkus Tamošaičius būrėsi 
nuolat jaunimas, pamilęs arba 
pamėgęs meną, tautodailę, au 
dinius, tapybą, lietuviškas kny 
gas, tarptautines knygas apie 
dailę ir tt.

Tamošaičių knygyno (ir 
tai, turbūt, vienintelio tokio 
gausaus dailės knygyno lietu 

vių ir svetimomis kalbomis mū 
sų tarpe) durys buvo nuolat 
atdaros jauniems dailės studen 
tams (, kurių tokį didelį ir gra 
žų būrį abu dailininkai yra pa 
ruošę!), menininkams, litera 
tams ir kiekvienam, kuris ture 
jo noro pasikalbėti apie men 
ną, savo žemę arba kitas prob 
lemas. Iš tiesų, beveik visa jau 
noji dabartinė dailininkų kar 
ta, studijavusi Freiburge arba 
kitose Vokietijos ar Austrijos 
dailės mokyklose, kada nors 
buvo susidūrusi su dailininkais 
Tamošaičiais ir ko nors pasi 
ėmę iš jų patirties ar atviros 
žmogiškos širdies. Kaip tiktai 
todėl mūsų minima 15 metų 
sukak tokia reikšminga. Pe 
dagoj., s visi myli, juos prisi 
mena savo tarpe, pašnekesiuo 
se, deja, labai dažnai pamiršta 
paminėti viešumoje. Ir nors 
mokytojui visuomet daug svar 
biau ką jo mokinys pasiekė, o 
ne ar jis mokytoją prisimena, 
vis dėlto vertėtų nepamiršti tų, 
kurie kadaise suteikė pačias 
pirmąsias (ir dažnai, pačias 
svarbiausias žinias) apie kūrė 
ją ir kūrybą.

Persikėlus dailininkams Ta 
mošaičiams prie Kingstono, to 
ji vietovė tapo kaip ir savotiš 
ka lietuvių Mekka. Retai ku 
ris, važiuodamas pro šalį, ne 
stabteli, kad ir keliom valandė 
lėm, Tamošaičių vaišingoj so 
dyboj ir įdomioj jų galerijoj. 
Šiandien ir vienas ir kitas yra 
žinomi ir savo vardą susidarę 
tapytojai, kurie šalia tautodai 
lės didelę laiko dalį pašvenčia 
individualinei kūrybai. Tarno 
šaičių savaimingi kūriniai yra 
liudijimas, kaip žmonės gali ir 
pasiekia išeivijoj iškilių kūrybi 
nių rezultatų, kaip žmonės nu 
gali apatiją ir desperaciją, 
kaip atranda savo žmogišką 
prasmę ir ją išsako vienkart! 
niu būdu dailės kūriniuose. O 
dailininkė Anastazija Tamošai 
tienė taip pat tebeaudžia nuos 
tabių spalvų kilimus, tautinius 
rūbus (kiek daug jos austų rū 
bų sukosi ir suposi neseniai 
praėjusioj šokių šventėj!) ir ti 
kiši, kad kurią nors dieną vie 
na iš jaunųjų audėjų perims 
jos tradiciją tęsti, kad dailinin 
kė turės laiko pasišvęsti vien 
tiktai tapybai ir stebėti, kaip 
išeivijoj jos mylimos staklės te 
bedunda linksmai smagios mer 
ginos rankose. O gal ir ne to 
ks dailininkės troškimas? Kas 
žino?

Viena tačiau mums žinoma 
— dailininkai Tamošaičiai la 
bai nustebs perskaitę šiuos žo 
džius. Jie vieni tų, kurie ne 
skaičiuoja metų ir nelaukia su 

kakčių. Jie turi dar daug neati 
duoto turto savo žmonėms ir 
savai žemei, todėl kuria be per 
stojo, tyliai ir kantriai, nelauk 
darni pagyrimų arba rėkia 
mos. Ne reklama ir šie žo 
džiai. Tiktai keliažodis prisimi 
nimas ir prisiminimas, kad mū 
suose dar yra žmonių, kurie 
meną kuria iš meilės me 
n u i, i š m e i 1 ė s ž m o g u i, 
kurių visas gyvenimas pašvęs 
tas tam vienam vieninteliam 
tikslui, kurie visą savo gyveni 
mo paskirtį ir prasmę mato 
tiktai žmogaus kūryboj, tiktai 
žmogaus gebėjime ir nore iš 
sakyti save spalvom, kontū 
rais, šešėliais ir šviesa. Tais pa 
čiai keistais būdais, kuriais 
prieš tūkstančius metų ir mū 
sų liaudies bevardžiai kūrėjai 
paliudijo savo žmogišką dalią 
ir didybę ir nemirtingumą.

Henrikas Nagys.
d Mieželaitis baigė naują kny 
gą ,,Panorama“, parašytą po 
kelionės į P. Amerikos kraštus. 
Ji esanti paskirta F. Garcia 
Lorcai ir kt. Ispanijos laisvės 
kovotojams.

A. TAMOŠAITIENĖ ŽYDRIOSIOS UOLOS per kalnus.

MOKSLAS IR TECHNIKA
ULTRAGARSAS -
- -DARŽININKAS

Nematodai — mažos kirmė 
lytės — grėsmingai aktyvios vi 
sose pasaulio šalyse. Jos — pa 
vojingi žemės ūkio, ypač dar 
žo kultūrų, kenkėjai. Kiekvie 
nais metais jos pridaro didžiu 
lių nuostolių.

JAV Alabamos valstijos ag 
ronomijos stoties moksliniai 
darbuotojai nustatė, kad ultra 
garsas — puikus ginklas ko 
voje prieš nematodus. Jis nai 
kiną šiuos kenkėjus, nedaryda 
mas jokios žalos augalams.

LIETUVOJE NAFTOS JIEŠ 
KO, O AUSTRALIJOJE 

RUOŠIASI JĄ PUMPUOTI
Sydnėjaus lietuviai inžinie 

riai Lietuvių Namuose Red 
fern susirinko pavakaruoti. Ta 
proga inž. Adomėnas visus dai 
liai pamokė apie naftos eks 
ploataciją. Vėliau sekė kavutė 
ir laisvi pašnekesiai.

VEIDRODIS MAGNETI 
NIAM LAUKUI

Šveicarų mokslininkai pa 
stebėjo, kad magnetinis 
laukas, praeidamas pro super 
laidžios medžiagos plėvelę, tar 
turn pasidaro atvirkščias: kei 
čia ženklą ir kryptį. Įdomu pa 
žymėti, kad šis reiškinys te 
oriškai buvo numatytas jau 
prieš dešimtį metų. Tačiau eks 
perimentiniu būdu jo įgyven 
dinti nepavykdavo, nors ir bu 
vo dedamos pastangos.

Šveicarų mokslininkai pasie 
kė tikslą, panaudodami gana 
paprastą aparatūrą. Stiklinis ei 
lindras, padengtas plonyčiu 
alavo sluoksniu, buvo apdėtas 
į kintamą magnetinį lauką. 
Kreives, apibūdinančias lauką 
cilindro viduje ir jo išorėje, ga 
Įima buvo stebėti katodinio os 
cilografo ekrane. Prietaisų te 
mperatūrą' mokslininkai žemi 
no iki tol, kol alavas pasidarė 
superlaidininku. Nuo to mo 
mento iki šiol sutampančios 
kreivės išsiskyrė, sudarydamos 
tartum viena kitos veidrodinį 
atspindį.

Be teorinės reikšmės, šis at 
radimas turi ir didelę praktinę 
svarbą. Panaudojant naująjį 
reiškinį, galima bus, matyti, 
sukonstruoti skaičiavimo maši 
nas, dirbančias tūkstančius kar 
tų greičiau už dabar naudoja 
mas: juk magnetinis laukas 
keičia savo ženklą praktiškai 
per akimirką.

AUKŠT. MOKYKLŲ AB 
SOLVENTAI LIETUVOJE

Birželio 27 d. Kauno Poli 
technikos institute 691 absol 
ventui buvo įteikti diplomai— 
tai buvo tryliktoji laida. Birže 
lio 29 d. Vilniaus universitete 
buvo įteikti diplomai būsi 
miems mokytojams, gydyto 
jams ir kitiems ūkio bei kultu 
ros darbuotojams. Vilniaus pe 
dagoginiame institute tą dieną 
diplomus gavo 219 mokytojų. 
Birželio 30 d. Kauno Medici 
nos institute įteikti diplomai 
255 gydytojams, stomatolo 
gams ir provizoriams (12 lai 
da). Birželio 29 d. Veterinari 
jos akademijoje diplomus ga 
vo 67 specialistai, iš jų ketu 
rios merginos. Tai buvusi 22-ji 
akademijos laida. E.

• Komp. V. Jakubėnas *u 
žmona ir dail. Kaupu išvyks 
ta atostogų į Colorado ir ki 
tas sritis, pavažinės plačiau ir

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
69.
Barvainiai sugrįžo į darbovietes tartum praradę viską, 

ką vaizdavosi vis dar turį, kaip Nepriklausomos Lietuvos pa
likimą, tėvų ir protėvių palikimą, kuris juos.jungė stipriais sai
tais su viskuo, kas apibrėžiama Tėvynės terminu.

Barvainis iš traukinio išlipo drauge su žmona, Kretingo
je, ir palydėjo ją iki Palangos. Jų labai išsiilgę laukė Nijolė ir 
Gedukas. Jie kasdien, pasirodo, bėgdavo į autobusų stotį ir 
laukdavo parvykstnat. Kiekviena laukimo diena jiems buvo 
sunkesnė. Vos išlipusiam iš autobuso, Gedukas tėvui metėsi 
į glėbį ir pasikabino ant kaklo.

— Tėtuk, mes tavęs niekur nepaleisime dabar, — jis įtai
gojo tėvą.

— Palauk, Geduk. Mes pasikalbėsime dar, kaip čia gali 
būti.

— Tėtuk, aš ir Nijolė labai norime, kad tėtukas pasilik- 
tum su mumis.

— Gerai, Geduk, pažiūrėsime. Ir aš noriu su jumis 
būti. . .

Barvainius senelė Mikštienė sutiko ir gi jau susirūpinimu, 
nes jai Barvainių nebuvimo dienos taip pat prailgo, ir jai at
rodė, kad jie gal ir nebegrįš.

— Pribijojau, — ji kreipėsi į sugrįžusius, — kad kokia 
nelaimė jūsų neištiktų. . . Toki dabar laikai, nežinai žmogus 
kur tave nelaimė gali užklupti. . .

— Nieko bloga neatsitiko, motinėle, — atsiliepė Barvai
nis, — bet nieko ir gera nepatyrėme. Tėvynė labai blogai at
rodo, o mūsų abiejų tėviškės arba sunaikintos arba naikina
mos ir nyksta.

— Kas gi ten, sūneli?
— O gi savo tėviškėj neradau nei akmens ant akmens. 

Viskas sugriauta ir išnaikinta. O Viktorijos tėviškė griūva. 
Drauge siu tėvais ir ji bus sugriauta. . .

— Tai blogai. . . Matom gi ir čia, kas dedasi. Aš jau 
antrą kartą pergyvenu rusų okupaciją ir baudžiavą. Jūs tai, 
gal, nedaug atsimenate carinę okupaciją. . .

— Teisingai, motinėle, — mums tai trečioji jau okupaci
ja, bet pirmoji buvo bolševikų 1940 metais, antroji vokiečių 
1941 metais ir dabartinė, trečioji nuo 1944 metų. . .

— Vaikeli, tai tiktai kitaip pasakei, bet vis apie tą pat. 
Tai aš jau pribijojau, kad kas su jum neatsitiktų negera. Ką 
gali žinoti, kai žmogus ne savo valioje. . .

— Sugrįžome, kaip matote. . .
— O mes su vaikeliais jau ir maisto ir pinigų pristigo

me. . .

— Ir mes jų dabar neturime, ir mes pristigom, bet gal 
kaip nors susikombinuosime. . .

Barvainiai visa šeimyna, tardamiesi apie artimąją ateitį, 
pavakarieniavo ir Barvainis tęsė autobusu kelionę į Klaipėdą.

Laukiant autobuso išvykimo, Barvainis tartum sumavo 
kelionės visumą, jį paly dėjusiems:

— Geriau mums nereikėjo nei važiuoti. Viktorija. . . Ma
tai, ką atvežėm. Vien nusivylimas ir neviltis. . ,

— Nenusimink, Tomai! Amžinai taip nebus. Viltis ir 
pasiryžimas daug gali! . . Neamžina buvo carinė okupacija, ne 
amžina buvo vergija, neamžina bus ir bolševikinė vargija, Ji 
dar mažiau patvari, nes jau po laiko pradėta. . .

— Bet tu matai, Viktorija, kaip naikinama tėvynė. . .
— Taip, Tomai, bet ar tu nematai, kokių pastangų reikia 

išlaikyti šiai vergijai? Ar nematai, kaip viskas tiktai jėga, tik
tai prievarta palaikoma? Užtektų tiktai vėjo pūstelėjimo ir 
viskas bus nušluota. . . Jeigu amerikonai nebūtų buvę kvaili 
ir savanaudžiai, Vengrijos sukilimo metu viskas jau būtų bu
vę baigta! . .

— Tu, Viktorija, praktiškai galvoji ir tu teisi, bet vis dėl
to mums tenka vilkti okupacijos jungas ir nei tu, nei aš nesa
me tikri, kas bus ryt, ar mūsų kur nenutrenks. . .

— Nespręskime, Tomai, tiktai pagal save. Visa Lietu
va vienos nuomonės. Net ir komunistai, išskyrus pačius dau- 
giauisa eksponuotuosius, net ir tie mato, kokia žiauri okupa
cija. . . Jie gi patys mato, kad jie laikomi fikcija, nes jie nie
ko negali. O juk ir jų tarpe yra žmonių, kurie savo tėvynei 
nori gera. Logiška gi: rusai tai jau į viską turi teises ir gali 
būti savo tėvynės patriotais, o lietuvis, latvis, tiurkas, gruzi
nas jau negali? Kodėl jie turi būti vergais?

— Matai, Viktorija, jie padėties viešpačiai. . .
— Tai ateis laikas, kada jie nebus tais viešpačiais. . .
— Neabejoju ir aš, bet kada? O .,kol saulė patekės — 

rasa akis išės“. . .
Bet šoferis ir konduktorė jau įlipo į autobusą ir Barvainis 

vos spėjo pasakyti:
— Sudie, Viktorija, Gedukai ir Nijole. . .
— Mama, — aimaningai pratęsė Gedukas, — tai kodėl 

tėtė negali pasilikti su mumis?
— Girdėjai gi, vaikeli, kaip kalbėjome. . . Mums nelei

do valdžia drauge gyventi. . . Bet gal ateity leis. . . Tada gy
vensime drauge.

Ir Viktorijai ir Tomui Barvainiams nusitęsė kasdieninės 
dienos: tie patys darbai, tie patys rūpesčiai, tiktai Tomui prisi
dėjo didesni šeimos reikalai. Viktorijai lengviau pasidarė.

Ligoninėje Barvainis rado savo jaunuosius kolegas, kurie 
jį pavadovo. Neilgos jo atostogos, pasirodė, gyveniman jau 
buvo įnešusios kai ką nauja, kai ką reikšminga.

Barvainis iš jų sužinojo, kad ,.Taikos” bažnyčios statyba 
sustabdyta, nors ji jau buvo prie pabaigos. Gandai sklido, kad 

klebonui kun. Poviloniui keliama byla. Spauda tylėjo, bet gan
dai sklido, kad byla didelė ir plačiai šakojama. Niekas nieko 
tikra nežinojo, bet jau buvo kalbama, kad klebonas suimtas, 
kad esą suimtų valdininkų, trestų valdytojų. Ypač visus do
mino gandas, kad byloje figūruoja Amerikos lietuviai, kurie 
padėję statybą finansuoti. . .

— Apie Amerikos pagalbą statybai, — kalbėjo Barvai- 
niui Zobovas, kuris pažino vyriausį bylos tardytoją, —— valdžia 
sužinojo iš laiškų, kuriais buvo susirašinėjamą. Klebonas buvo 
nepatyręs: jis nemanė, kad valdžia cenzūruoja visus laiškus. O 
valdžia susėmė visus jų laiškus, nufotografavo ir sužinojo visas 
smulkmenas. . .

— Bet, Fiodor Pavlovič, kas tame bloga, jeigu Amerikos 
lietuviai atsiunčia pagalbos? Juk valdžia gi leido statyti baž
nyčią ir leido visoje Lietuvoje bažnyčios statybai daryti rink
liavas. . . Taigi viskas daroma su valdžios žinia ir jos leidi
mu? . . ;

— Mielas Tomas Jonovič, kaip gi nesupranti, kad val
džia, bolševikinė gi valdžia, ji nieko nuoširdžiai ir natūrali
ai nedaro. Ji nieku nepasitiki. Ji visur jieško priešų. Ji iš vis
ko stengiasi išspausti kuo daugiau naudos. Nieku, ką ji skelbia, 
negalima pasitikėti, nes visur yra paslėpti tikslai. Ir šiuo atve
ju, ji buvo sumaniusi kaip nors parinkti žmonėse pinigų, ir tą 
tikslą atsiekė. Bažnyčia pastatyta, dabar lengva iš jos pada
ryti ką norima: fabrikas, muziejus, sandėlis... Matai, žmonės 
laisvu noru tą uždavinį atliko: sukrovė pinigų, nudirbo dar
bus, o valdžiai belieka tiktai pasiimti. Ir ji pasiima. . .

— Fiodor Pavlovič, bet gi tai yra kriminalas!
— Matai, kriminalas doriems žmonėms, o koks gi krimi

nalas kriminalistams? Nepagalvojai apie tą?
— Mane pritrenkei, Fiodor Pavlovič, tokiu palyginimu. . . 

Bet gi tai baisu. . . turėti tokią valdžią. . .
— Niekas mūsų neklausia, Tomas Jonovič. Tragingiau, 

kad ir mes ir jie tą žino, o vis dėlto kriminalą daro. Bet ar 
nuostabu? Juk kriminalistas kriminalu gi gyvena. . .

— Tai baisu, Fiodor Pavlovič. . . Kaip jūs taip ilgai ken
tėjote? . ,

— Mielas Tomas Jonovič, mes kentėjome, kenčiame, bet 
ir jūs dabar jau kenčiate. . . .

— ,,Juo toliau į mišką — juo daugiau medžių” — teisin
ga patarlė, — kalbėjo Barvainis. — Bet ar gi taip ir būsime 
pasyvūs? Ar gi perkūnija netrenks į šį prakeiktyną?!.

— Tokie laikai. Tomas Jonovič. Jie nebus amžini. Jie 
keisis, kaipkeičiasi viskas, bet. . .

— Bet kokia mums iš to nauda?
"— Toks mūsų likimas. Patekome, per žmonių masių ne

susipratimą, į garbėtroškų, savanaudžių, norinčių įeiti istori
jon diktatorių rankas. . . O kai pančiai uždėti, daug reikia 
laiko kol jie sudils. . .

Bus daugiau.
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PRANEŠIMAS PASAULINĖS PARODOS LIETUVIŲ 

DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖS REIKALU

^Trljos

VEDA D R, GUMBAS
Didžioji lietuvių diena Pa 

saulinėje Parodoje New Yor 
ke bus 1964 m. rugpjūčio m. 
23 d. sekmadienį. Tą dieną su 
kanka 40 metų nuo pirmosios 
dainų šventės, įvykusios Lietu 
voj. Šioje sukaktuvių dienoje 
norima suruošti didžiulę dainų 
ir tautinių šokių šventę - festi 
valį. Ruošiamos dainų šventės 
tikslas yra reprezentuoti lietu 
vių tautos muzikinį meną Lie 
tuvių Dienoje, Pasaulinės pa 
rodos metu ir parodyti kitatau 
čiams, kad Lietuva tikrai yra 
dainuojanti šalis, — nes viena 
būdingiausių lietuvių sielos ap 
raiškų yra daina.

Lietuvių Komiteto Pasauli 
nei Parodai Meno Sekcijos pir 
mininko aktoriaus Kazio Vaši 
liausko sukviesti New Yorko 
ir New Jersey valstijos lietuvių 
chorų dirigentai, susirinkę nu 
tarė, kad tokia šventė yra rei 
kalinga ir tam reikalui išrinko 
muzikų komitetą. Komitetą 
sudaro: pirmininkas Algirdas 
Kačanauskas — „Rūtos” An 
samblio vadovas, vice pirmin. 
Antanas Visminas — Maspet 
ho Viešpaties Jėzaus Atsimai 

nymo parapijos vargonininkas 
ir sekretorius Mykolas Cibas - 
- Brooklyn© „Operetės” Cho 
ro dirigentas.

NeWi Yorke mieste ir apy 
linkėse bei New Jersey valsti 
joje yra apie 300 choristų, įsi 
jungusių į įvairius chorus, ku 
rie jau pareiškė savo visišką 
pritarimą ir sutikimą ruošiamo 
je dainų šventėje dalyvauti.

Kadangi Lietuvių Komite 
tas Pasaulinei Parodai vykstan 
tiems chorams į Pasaulinės Pa 
rodos Lietuvių Dieną kelionės 
išlaidų negalės apmokėti, to 
dėl nutarta kviesti tik rytinio 
pakraščio chorus. Jeigu atsiras 
tų norinčių chorų ir iš toliau at 
važiuoti, mielai yra kviečiami.

Šiomis dienomis visiems ži 
nomiems JAV rytinio pakraš 
čio ir Canados lietuviams mu 
zikams ir chorams bei mažės 
niems dainos vienetams bus iš 
siuntinėti Muzikų Komiteto lai 
škai - kvietimai.

Meno sekcijos pirmininko 
aktoriaus Kazio Vasiliausko 
1963 m. birželio mėn. 7 d. su 
kviesti New Yorko ir New Jer 
sey valstijos lietuvių chorų di 
rigentai išsirinko Pasaulinės 
parodos lietuvių Dainų šven 
tės Muzikų komitetą. Pirminin 
kas Algirdas Kačanauskas — 
„Rūtos” Ansamblio vadovas, 
vice pirmininkas Antanas Vis 
mantas — Maspetho Viešpa 
ties Jėzaus atsimainymo para 
pijos vargoninkas ir sekreto 
rius Mykolas Cibas — Brook 

lyno „Operetės” choro dirigen 
tas. Kandidatas muzikas Vin 
ca& Mamaitis:

Komiteto narių adresai*
Pirm. Algirdas Kačanaus 

kas, 114 East Edgar Rd. Lin 
den, New Jersey. Telef. A. C. 
201 325-7927.

V. pir. Antanas Visminas 
50-13 67 Street Woodside 77, 
New York. Telef. HA 6-5421.

Sekr. Mykolas Cibas 59 
Van Nostrand Ave, Great Ne 
ck, Long Island, N. Y. Telef. 
A. C. 516 HU 2-4062.

Lietuvių komiteto Pasauli 
nei parodai Meno sekcijos pir 
mininko akt. Kazio Vasiliaus 
ko adresas: 28 Shepherd Ave., 
Brooklyn 8, New York. Telef. 
MI 7-6014.
Pasaulinės Parodos Lietuvių 

Dainų Šventės
Muzikų Komitetas.

MIRĖ BUV. LIETUVOS 
VYR. TRIBUNOLO 
NARYS A. HESSE

Birželio 24 d. Fed. Vokieti 
joje, Hadamaro mieste mirė, 
sulaukęs 81 m. amž., buv. Lie 
tuvos Vyriausio Tribunolo 
Klaipėdos Krašto skyriaus tei 
sėjas dr. Antanas Hesse. Jis 
buvo geras lietuvių draugas ir 
Lietuvos ir jos gyventojų rei 
kalais domėjosi ligi paskutinių 
jų gyvenimo dienų. E.

AUSTRALIJOJE IŠKYLA , 
(LIETUVIS

PORTRETISTAS
Dailininkas Vladas Meškė 

nas, gyvenąs Australijos mies 
te Sydney, Perth mieste vyku 
šioje portreto parodoje laimė 
jo pirmą premiją už dailinin 
ko ir meno kritiko W. Haw 
kins ir jo žmonos portretus, ku 
riuos nupirko Melburno vals 
tybinė meno galerija.

Dail. V. Meškėnas laiko 
mas geriausiu portretistu viso 
je Australijoje, jau anksčiau 
gavusi tą įvertinimą.

• Po Monos Lizos amerikie 
čiai panorėjo pamatyti ir Mi 
chelangelo „Pieta“. Kaip ir 
Leonardo da Vinci „Mona Li 
za", taip ir Michelangelo 
„Pieta” yra garsus kūrinys, 
dabar esantis Romoje Šv. Pet 
ro ir Povilo bazilikoje. Ši 
skulptūra ten pastatyta 1500 
metais. Vatikanas sutiko ją 
paskolinti 1964 metais New 
Yorke vykstančiai Pasaulinei 
parodai.
• Inž. Z. Budrikas profe&o 
riauja Australijos Perth uni 
versi te te ir įvairiais atvejais 
skaito ir viešas savo specialy 
bės paskaitas.
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Meilė gamtai, meilė gyvuliams yra aukštos kultūros ir 
aukštos inteligencijos reiškinys, primityviam Žmogui ne 
suprantamas. „Mušk kaip šunį rudą” — yra dar pri 
mityvaus žmogaus pasakymas, nes be reikalo niekas 
nemuša nei žmogaus, nei gyvulio. Gyvulys juo atsar
giau reikia vertinti, nes žmogus gali gintis ne tiktai 
veiksmais, bet ir kalba, o gyvulys nemoka nieko žmo 
gui pasakyti ir savo nelaimėse, kurios jam, kaip ir žmo 
gui, yra skaudžios, jis negali nei pasiskųsti, nei paaiš 
kinti. Bendrai imant, naminiai gyvuliai visi žmogų 
myli, prie jo glaudžiasi ir net jam pataikauja, — tai 
kokia gyvulio nelaimė, kai už visa tai žmogus jį dar 
kankina ir, nemokėdamas jo • suprasti, su juo elgia 
si nežmoniškai. Kaip gražu, kad šis berniukas kūme 

liuką glamonėja, kaip savo draugą.

NORI RYŠKINTI „DIEV 
DIRBIŲ” KŪRYBOS 
SOCIALINES ŠAKNIS

V. Radaitis „Pergalėje“ (6 
nr.) kalbėdamas apie liaudies 
medinę skulptūrą pastebėjo, 
kad jos pagrindinė dalis skirta 
religinei tematikai. Štai, jis pri 
mena, nebe pirmi metai ruo 
šiami „Liaudies meno“ tomai, 
apimantieji „dievdirbių” kury 
binį palikimą. Esą, „rūpintoje 
liai”, „šventieji Jurgiai”, „Mo 
tinos sopulingosios”, „Dzido 
riai artojai*“ — tai didelis, la 
bai savitas liaudies meno tur 
tas. Radaičio nuomone, tas re 
alist. menas buvęs įvairiai pa 
naudojamas tiek „religininkų, 
tiek ir buržuazinių nacionalis 
tų”. Dabar tuos liaudies turtus 
Radaitis ragina grąžinti tikrą 
jai savininkei — liaudžiai, siū 
lo juos nuvalyti nuo dirbtinių 
dulkių, išryškinti idėjinį turtą, 
jų socialines šaknis. E.

LIETUVOS FILOSOFAI
DISERTACIJAS GINA 

SOVIETIJOJE
Aštriai „Tiesoje“ (147 nr. 

birž. 25) puldamas vad. buržu 
azinius nacionalistus, Vilniaus 
universiteto filosofijos kated 
ros doc. I. Zaksas nurodė, 
kad šiuo metu Lietuvoje dirba 
19 filosofų - mokslų kandida 
tų. Iš jų 14 savo kandidat. di 
sertacijas gynė ne Lietuvoje, 
o įvairiose Sovietijos respubli 
koše. Pats Zaksas savo dakta 
ro disertaciją gynęs Maskvoje.

• Kaune dvi dienas vykusio 
je vad. meno saviveiklos ap 
žiūroje pirmąsias vietas laimė 
jo Kauno choriniai kolekty 
vai, veikia radijo gamykloje, 
Kauno Politechnikos institute, 
Žemės ūkio akademijoje. Ėst 
radinių orkestrų tarpe pasižy 
mėjo Šiauliuose veikią orkest 
rai (seniau pirmavo Kaunas).

DANTĖ IR MOTERYS
— Senjore, — tarė kartą ke 

lios kilmingos damos „Dieviš 
kosios komedijos“ autoriui, — 
kaip malonu iš jūsų pusės, kad 
jūs pragaro tarnais padarėte 
tik velnius, ir nė vienos velnie 
nės. Tuo būdu jūs akyvaiz 
džiai parodėte, kad mes, mote 
rys, toli gražu nesame tokios 
piktos, kaip daugelis vyrų tei 
gia.

—■ Reikalas, senjoros, mato 
te, yra toks, — paaiškino Dan 
tė, — kad pagal labai seną tei 
sę tik vyriškos giminės velniai 
gali tarnauti pragare, o velnie 
nės turi gyventi pasaulyje tarp 
gyvųjų, kad vyrai vietoj vie 
no pragaro visada turėtų du.

ANTRAS IŠ EILĖS
— Atsiminkite, — aiškino 

profesorius studentams, — 
kad jūs nevisuomet galite būti 
pirmieji. Paimkite pavyzdžiui 
Washingtoną, kuris visuomet 
buvo pirmutinis už taiką, pir 
mutinis į karą už laisvę, pir 
mutinis savo tautiečių širdyse, 
tačiau jis apsivedė našlę.

MEA KULPA?
Devynesdešimt metų senu 

ką apklausinėj o spaudos atsto 
vai gimtadienio proga:

— Jeigu jūs galėtumėte sa 
vo gyvenimą iš naujo gyventi, 
ar jūs ir vėl darytumėte tas pa 
čias klaidas, — klausė jie?

— Aišku savaime, — atsa 
kė senasis, — aš tik daug anks 
čiau pradėčiau.

NE AUTOMATIŠKAS
Autobuse pilietis sėdėjo prie 

berniuko, kuris žaidė prastu 
laikrodžiu. Pilietis jo ir klau 
šia:

— Ar tavo laikrodis rodo 
laiką?

— Ne, atšovė jis, reikia pa 
čiam pasižiūrėti.

NORS IR ŠLAMŠTAS, BET 
ŽYMAUS RAŠYTOJO
Kažkoks juokdarys pasiun 

tė Londono laikraščiui „Ti 
mes” eiliuotą kūrinį „Senoji 
gvardija”, pasirašydamas jį 
garsaus anglų rašytojo Rudijar 
do Kiplingo vardu.

Pamatęs laikraštyje išspaus 
dintą „savo” kūrinį, Kiplingas 
nuėjo į redakciją pareikšti pro 
testo. Išliejęs pasipiktinimą, jis 
pridūrė:

— Kūrinys yra tikras šlamš 
tas!

— Visiškai teisingai, bet 
mes jį išspausdinome tik todėl, 
kad buvome įsitikinę, jog jis 
yra tikrai jūsų, — pasiaiškino 
redaktorius.

KOKS PUIKUS IŠEITŲ...
Žymus XVIII amžiaus vo 

kiečių fizikas Lichtenbergas tu 
rėjo labai dideles ausis. Kartą 
vienas jo pažįstamas netaktiš 
kai pastebėjo:

— Kokios baisiai didelės jū 
&ų ausys, pone profesoriau.

— Taip visiškai ramiai atsa 
kė Lichtenbergas, — įsivaiz 
duokite: jei taip prie mano au 
sų pridėjus jūsų smegenis, 
koks puikus išeitų asilas!

LAIKO GAIŠINIMAS
Išėjusi pora iš bažnyčios po 

sekmadienio mišių šnekasi.
— Ar tu pastebėjai tos jau 

nos ponios naują ružavą skry 
bėlaitę, — klausė žmona vyrą?

— Ne, brangioji, nepaste 
bėjau.

— Kaip tau patiko Juozą 
pienės naujas žalias kostiume 
lis, — toliau ji klausė?

— Žinai, kad nepastebėjau 
aš ir jos.

— Po šimts pypkių, — užpy 
ko žmona, — tai ko gi tau ir 
į bažnyčią eiti?

TOLI REIKĖS EITI
Jūrininkas, praleidęs beveik 

visą gyvenimą prie jūros, ga 
lų gale sulaukė pensijos. Jo 
draugas jam ir sako, kad jis 
turbūt taip įsimylėjęs jūrą, 
kad negalėsiąs nei pensijoje 
būdamas be jos gyventi.

— O taip, aš ją labai myliu. 
Aš ją taip myliu, kad pasiim 
siu irklą, užsidėsiu ant pečių ir 
eisiu, eisiu, kol prieisiu tokią 
vietą, kur mane paklaustų, ką 
čia per daiktą nešiesi ant pe 
čių. Tada sustosiu ir ten įsikur 
siu.

LAUKAS PADIDĖJA
Neseniai buvo sušaukta vi 

suotinė uodų ir moskitų konfe 
rencija. Konferencijos metu 
vienas iš jaunesniųjų uodų sku 
ndėsi apie sunkumus kovoti su 
DDT.

— Tas tai menkniekis, — 
juokėsi vienas iš vyresniųjų uo 
dų, — šiais laikais jūs turite 
daug daugiau galimybių, kaip 
kad anksčiau. Kaip mes buvo 
me jauni, tai vienintelė vieta, 
kur buvo galima merginom 
įkąsti, tai buvo rankos ir vei 
das, tuo tarpu dabar galimybių 
laukas yra žymiai platesnis.

DIDŽIAUSIAS 
SKIRTUMAS

Senovės graikų filosofą Aris 
totelį kartą paklausė:

— Kuo tu skiriesi nuo dau 
gumos žmonių?

Filosofas atsakė:
— Jie gyvena, kad valgytų, 

o aš valgau, kad gyvenčiau.

TILTAS i JŪRĄ
8.

* :ji *
Jis žvalgėsi po tuščius nejaukius kambarius. Sienos bu

vo išbaltintos kalkėmis; pro blogai samanomis užkaišiotus rąs
tų plyšius matėsi kiemas; plyšiuose lindėjo aibės blakių. Grin
dys buvo skylėtos, ppalubėje kabojo daugybė voratinklių su 
negyvomis musėmis. Tėvas kažkokiu skiediniu išpurkštė kiek
vieną kambarį; ant grindų sekančią dieną ėmė kristi pastipu
sios blakės. Virtuvė buvo aprūkus nuo dūmų; seno ąžuolinio 
stalo gale ant sienos kabojo pajuodęs kryžius.

Paskui meistras užtinkavo sienų plyšius, įdėjo naujas grin
dis, o tėvas apmušalais išklijavo sienas. Motina švariai išplo
vė langus. Kai sustatė iš miesto parvežtus baldus, kambariuo
se pasidarė jaukiau, bet miestiški baldai čia nelabai tiko, jų 
buvo per daug, ir kitus teko užkelti ant namo aukšto.

Jis ilgai negalėjo priprasti prie naujos vietos; daug kas jį 
stebino: šulinio svirties girgždėjimas kieme, gyvulių bliovi
mas tvarte, o taip pat neįprasta tyluma, kuri vakare ir naktį 
viešpatavo aplinkui. Per vieną dieną jis spėjo apžiūrėti kiemą, 
klėtį tvartą ir klojimą, nubėgo prie dauba tekančio upelio ir 
Minijos. Upė vingiavo pakalnėje; ji smarkiai veržėsi pro 
brastos akmenis, sūkuriuodama verpetais ir nešdama putas; 
nuo stataus pakriaušio atsiskleisdavo puikus vaizdas į ją ir ža
lią klonį. Anapus upės ant kalvos žaliavo lieknas pušynas, 
kur rėkavo gegutė. Čia buvo gražu. Norėjosi žiūrėti ir žiū
rėti, neatitraukiant akių.

Po mano grindimis veisėsi daugybė žiurkių. Jos laksty
davo tenai, klaikiai cypdamos, o naktį ypač nemalonu būda
vo nuo šito triukšmo arba tada, kai jos imdavo graužti grin
dis. Motina parsinešė iš kaimynės stambų juodą katiną. Kar
tą įėjęs į trobą, jis išgirdo baisų cypimą ir krebždesį ir, pravė
ręs kambario duris, pamatė kraujo klaną ir keletą papjautų 
žiurkių; jos buvo ne ką mažesnės už katiną, kuris, pailsęs ir 
apdraskytas, tįsojo ant grindų, laijydamas sukruvintą kūną.

Tačiau po to žiurkės greitai dingo.
* * *

Jam nupirko naują kuprinę, elementorių, keletą sąsiuvi
nių, ir jis išėjo su motina į mokyklą.

Rytas buvo saulėtas. Ore draikėsi voratinklių gijos. Ant 
žolės žibėjo rasa. Vasara tarsi dar nebuvo pasibaigusi, bet 
aplinkui jau dvelkėė rugsėju.

Jie pasuko keliu į vieškelį, nusileido į pakalnę, perėjo 
medinį tiltą per upę, užkopė ant kito kalno, ir tada tolumoj 
pasirodė dviaukštės mokyklos stogas. Iš aplinkinių kaimų į 
mokyklą traukė vaikų būreliai. Pirmaklasius galima buvo iš 
karto pažinti: jie ėjo nedrąsiai, daugiausia tėvų lydimi.

Artėjant prie mokyklos, jam darėsi nejauku. Pilkas dvi
aukštis namas gąsdino jį. Kas laukia jo tenai? Tačiau mo
kykloje turėjo būti įdomu. Juk tiek daug vaikų tenai susirin
ko! Ir visi buvo nepažįstami. Klasėje ir koridoriuje aidėjo 
triukšmingi balsai; jie pritilo tik tuomet, kai mokytojas liepė 
eiti į klasę, kurioje kabojo juoda lenta, o virš jos Lietuvos res
publikos herbas — ant šuoliais lekiančio žirgo raitelis su kala
viju pakeltoje rankoje. Vyresniųjų skyrių mokiniai kartu su 
mokytoju stovėdami sugiedojo himną :

Lietuva, tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žemė. . .

Vaikai su nepasitikėjimu dairėsi vienas į kitą, tačiau 
daugiausia žvilgsnių krypo į jį. Niekas čia dar nebuvo matęs 
taip keistai apsirengusio berniuko, kuris mūvėjo trumpas kel
naites (tik pagalvokite: trumpas kelnaites, kai visi berniukai 
dėvėjo ilgas, pasiūtas iš milo) ; jis avėjo naujais blizgančiais 
bateliais, o kiti berniukai kaukšėjo klumpėmis.

Visa klasė spoksojo į jį. Jam buvo nesmagu. Norėjosi 
greičiau pabėgti iš mokyklos ir nematyti šitų nustebusių ir pa
šaipių žvilgsnių. Jis ėmė pavydėti tiems berniukams, kurie 
dėvėjo ilgas milines kelnes ir avėjo klumpėmis, ' Jo suolo 
draugas visą laiką žvelgė į jį skersomis, tarsi į kokį neregėtą 
sutvėrimą.

Per pertrauką jį apsupo vaikų būrys. Apžiūrinėdami iš 
visų pusių, jie be perstojo klausinėjo:

— Kas tu toks?
— Kur gyveni?
— Kodėl tavo kelnės trumpos?
— Jis nežinojo, ką atsakyti, ir sumišęs nuleido akis. Pa

sigirdo juokas ir patyčios. Norėjosi skradžiai žemę prasmegti. 
Ką blogo jis padarė? Ko jie prikibo? Argi jo kaltė, kad tė
vas jam nupirko batus ir kuprinę, o motina pasiuvo trumpas 
kelnes? Pertrauka pavirto trumpa kančia; jis lengviau atsi
kvėpė tik tada, kai sargas vėl sužvangino' skambučiu. Įėjo 
mokytoja ir ant lentos kreida ėmė rašyti didžiules bal

tas raides: A, B, C. Jos balsas nutildė visas šnekas.
Pirma diena mokykloje atrodė be galo ilga ir sunki. Kai 

pamokos pasibaigė, jis džiaugėsi galėdamas išeiti namo.
Vėliau kaimo vaikai priprato prie jo nustojo šaipytis iš 

trumpų kelnių. Atsirado net keletas draugų, kurie buvo pasi
ryžę jį apginti už duoną su sūriu ir dešra. Kiekvieną dieną iš
einant į mokyklą, motina jam įdėdavo į kuprinę užkandžių, 
kuriuos jis išdalindavo alkaniems berniukams; šie greitai su
dorodavo gardžius užkandžius, o motina niekaip negalėjo at
sistebėti tokiu nepaprastu jo apetitu.

Žiemą eiti į mokyklą buvo nelengva, — trys kilometrai 
ten ir atgal užpustytu keliu. Neretai kelią taip užpustydavo, 
kad nebelikdavo net provėžų. Vaikai iki pažastų paskęsdavo 
giliuose pusnynuose; sušalęs sniegas akinamai blizgėdavo 
rausvoje žiemos saulėje.

Kai nuo šalčio imdavo poškėti tvoros, mokykla užsidary
davo keletui dienų, kol atslūgdavo kvapą gniaužiantis speigas; 
dangus papilkėdavo, ir ore pradėdavo skrajoti baltos minkštos 
snaigės.

Kovo mėnesį pakvipdavo pavasariu. Nors visur dar gu
lėdavo sniegas, bet pumpurai ant šakų jau būdavo pabrinkę, 
ir po žieve srovendavo medžių kraujas. Ledas upėje suskilda
vo, jį užliedavo kylantis vanduo, ir rytą, artėdamas prie Mi
nijos, išgirsdavai galingą ūžimą; tai plaukė lytys, smarkiai at
sitrenkdamos viena į kitą; jos susigrūsdavo po tiltu ir su tren
ksmu lipdavo aukštyn. Eidamas per seną medinį tiltą, jutai, 
kaip jis garsiai braškėdamas, dreba nuo stiprių smūgių. At
rodė, kad tiltas grumiasi žūtbūtinėje kovoje su įšėlusią upe. 
Suaižėjusios lytys nuplaukdavo toliau; kartą jis matė ant vie
nos lyties tupintį kiškį, kuris beviltiškai dairėsi į krantus, at
skirtas nuo jų rudo purvino vandens. Už kelių šimtų metrų bu
vo malūno užtvanka, ir iš tenai sklido krentančių ledo luitų 
dundėjimas.

Paskui upė nuslūgdavo, pradžiūdavo keliai ir takeliai ir, 
klykiant pempėms, pagrioviuose pražįsdavo pirmosios gelto
nos kiauliapienės. Garuodavo sausėjanti žemė; įkalnėse ji bū
davo šviesesnė; arkliai traukdavo plūgą, laikomą tvirtų arto
jo rankų, o vaga bėginėjo juodi varnėnai, rinkdami riebius 
sliekus. Iš mėlyno dangaus į žemę sklisdavo netylantis vytu
rių čyrenimas; jie pakildavo taip aukštai, kad, užvertęs galvą, 
vos begalėdavai įžiūrėti pilkus spurdančius kamuoliukus.

* # *
Bus daugiau.
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BOKIME SVEIKI
GALVOS SKAUSMAI

Galvos skausmais skundžia 
masi labai dažnai. Galvos 
skausmai gali atsirasti tik vyks 
tant liguistiems procesams pa 
čioje galvoje, tiek ir sergant 
daugeliu infekcinių, intoksika 
cinių susirgimų, esant pakenk 
tiems vidaus organams. Bet 
kokį infekcinį susirgimą pir 
miausia parodo galvos skaus 
mai, nes smegenų kraujagyslė 
se esantieji nerviniai įtaisai jau 
Iriausiai reagavo į kraujuje at 
siradusias nuodingas (toksi 
nes) medžiagas.

Galvą skauda, kai dirginami 
specialūs skausminio jutimo re 
ceptoriai, išsidėstę galvos odo 
je, kraujagyslių sienelėse, sme 
genų apdangaluose. Pati gal 
vos smegenų substancija skau 
smui justi įtaisų neturi. Di 
džiausią dalis skausminio juti 
mo impulsų pakliūva iš gal 
vos į smegenų žievę, kur su 
sidaro skausminis jutimas per 
trišakį nervą, kurio skaidulos 
išsidėsčiusios galvos paviršiu 
je, burnos gleivinėje ir kt.

Galvos skausmo priežasti 
mi gali būti tiek struktūriniai 
pakitimai smegenyse, .mecha 
niškai dirginą skausminius re 
ceptorius, tiek funkciniai nėr 
vų sistemos sutrikimai. Skaus 
mus gali sukelti ir įvairių tok 
sinų veikimas, kai į kraują pa 
tenka nuodingos medžiagos, 
susidariusios pačiame organiz 
me arba pakliuvusios iš iš 
orės.

SKAUSMŲ RŪŠYS
Galvos skausmas apibūdi 

narnas pagal stiprumą, vietą, 
periodiškumą, pobūdį. Taigi 
galvos skausmai gali būti ma 
udžiantys, . buki, laužiantys, 
spaudžiantys, pulsuojantys, de 
ginantieji ir tt. Galvos skaus 
mų stiprumas būna įvairus: 
stiprūs, silpni ir kt. Gana svar 
bią reikšmę turi skausmų vie 
ta (lokalizacija), nes gali bū 
ti juntami visos galvos skaus 
mai arba atskiros jos dalies - 
- viršugalvio, pakaušio, vie 
nos pusės. Dažniausiai galvos 
skausmai pasireiškia priepuo 
liais, tačiau gali būti pastovūs 
galvos skausmai, kartkartė 
mis sustiprėjantieji. Neretas 
galvos skausmų palydovas 
yra pykinimas, kartais net vė 
mimas. Galvos skausmų api 
būdinimas padeda nustatyti 
jų priežastį.

Galvos skausmus galima 
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suskirstyti į ūmius, kurie trun 
ka neilgą laiko tarpą ir praei 
na, ir lėtinius, trunkančius iš 
tisais mėnesiais ir net metais. 
Ūmūs galvos skausmai daž 
niausiai pasitaiko sergant įvai 
riais infekciniais susirgimais, 
dėl galvos traumų, intoksina 
ei jų ir kt. Ypač jie stiprūs, ser 
gant galvos smegenų apvalka 
lų uždegimu — meningitu, 
esant intoksikacijoms, nosies 
daubų uždegimams. Šitokiais 
atvejais galvos skausmų prie 
žastys dažniausiai nesunkiai 
nustatomos ir jie praeina, pa 
sibaigus pagrindiniam susirgt 
mui.

Svarbesnė problema yra lė 
tiniai galvos skausmai, kurie 
ligonius labai išvargina. To 
kie asmenys sistemingai geria 
dideles dožas analgetikų (sk 
ausrrius mažinančių mediką 
mentų), kol pagaliau patys 
analgetikai tampa galvos ska 
urmo priežastimi. Ilgalaikiais 
galvos skausmais paprastai sk 
undžiamasi, sergant neurozė 
mis, migrena, galvos smegenų 
arachnoiditais, patyrus sunkės 
nes kaukuolės traumas.

MIGRENOS
Migrenos atvejais galvos 

skausmai paprastai periodiš 
kai jaučiama vienoje galvos pu 
sėje ir trunka nuo keleto va 
landų iki 1—2 parų. Prieš ska 
usmo priepuolį neretai tokie 
asmenys pajunta migreninę 
aurą — artėjančių priepuolių 
požymius, kurie pasireiškia 
bloga nuotaika, irzlumu arba, 
priešingai, pakilusia nuotaika, 
padidėjusiu darbingumu. Pase 
kui ima mirgėti, o kartais ir 
dvejintis akyse, svaigti galva, 
gali išpilti šiltas prakaitas, ir 
atsiranda stiprūs galvos skaus 
mai, dažniausiai vieioje jos pu 
sėje, kartu jaučiant pykinimą, 
kartais vemiant. Skausmas ap 
rimsta užmigus.

Labai retai, tačiau pasitai 
ko migrenos formų, kai nutir 
psta atskiros kūno dalys, pasi 
reiškia laikinas žvairumas. Pa 
sitaiko ir pilvo migrena (skau 
smai po duobute, pilvo išsipū 
timas, viduriavimas), kruti 
nės migrena, kai jaučiami ska 
usmai širdies srityje ir sutrin 
ka kvėpavimas. Būdinga tai, 
kad tarpe migreninių 'galvos 
skausmų priepuolių tokie as 
menys jaučiasi sveiki. Tik ati 
tinkamai juos ištyrus, galima
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Alfonsas Nevardauskas, ke 
liūs metus buvęs tarnyboje 
Kuršių Neringoje, gerai paži 
nęs vietos gamtą, žmones, jų 
papročius, darbus, — parašė 
labai įdomią 318 pusi, puikiai 
iliustruotą knygą ,,Pajūriais, 
pamariais“, kuri yra tikra do 
vana visiems lietuviams, nes ji 
gali būti kiekvieno lietuvio ne 
tiktai knygų lentynoje, bet ir 
ant stalo, kurį ji tikrai puoš.

Knygos pavidalinimui pa 
naudota: aplankui V. Augusti 
no pajūrio nuotrauka; titulinis 
puslapis, piešiniai, užsklandos 
ir leidinio meninis planavimas 
Z. Morkūnienės; žemėlapiai J. 
Masionio; foto iliustracijos ne 
pasakyta kieno, bet jos geros 
ir gerai patiektos.

Įvado pasisakymą parašė 
Klaipėdos sukilimo vadas Jo 
naa Budrys, kuriam dedikuo 
tas ir visas leidinys. J. Budrio 
žodis konkretus, reikšmingas 
ir įtikinantis.

Autorius apie leidinį pasisa 
kė trumpu žodžiu, skiriamu 40 
-ties metų Klaipėdos krašto at 
vadavimo sukaktuvėms pažy 
mėti.

nustatyti vegetetyvinės nervų 
sistemos sutrikimo reiškinius.

Migreną sukelia sutrikusi 
kraujagyslių sieneles įnervuo 
jančių aparatų veikla. Esant 
nepilnavertei inervacijai, susi 
kaupus dirgikliams, įvyksta 
kurios nors smegenų krauja 
gyslės šakos spazmas, o vė 
liau — jos išsiplėtimas. Ta 
da padidėja kraujagyslių šie 
nelių pralaidumas ir šalia esą 
ntieji audiniai paburksta, be 
to, padidėja kraujagyslių pul 
sacija. Visa tai dilgina skaus 
minius receptorius, esančius 
kraujagyslių sienelėse bei sme 
genų apvalkaluose ir sukelia 
stiprius skausmus. Migreninį 
galvos skausmų priepuolį ga 
Ii išprovokuoti ilgai trunkan 
tis nuovargis, nemiga, triukš 
mas, ryškios šviesos, aštrūs 
kvapai, susijaudinimas, įtemp 
tas darbas ir tt.

Gana dažnai stebimas išei 
myninis migrenos pobūdis, kai 
vaikai šią ligą paveldi iš tėvų 
(dažniausiai iš motinos). Bū
dinga ir tai, kad migrena daž 
nai atsiranda lytinio brendimo 
laikotarpiu ir neretai praeina 
klimakso metu. Moterims mi 
grenos priepuoliai sutampa su 
mėnesinių ciklu. Tai rodo, 
kad šiam susirgimui didelę rei 
kšmę turi vidaus sekrecijos 
liaukų veikla. Be to, migre 
nai atsirasti turi reikšmės kai 
kurie infekciniai susirgimai, 
intoksikacijos, alerginiai veiks 
niai.

Bus daugiau.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

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

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

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems * į

garantuotai skubiausiai ir L

urmo kainomis |

(30—40% žemiau rinkos kainų) 9

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ . g

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir S 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms. 9

Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių, g

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. &

PRIIMAME UŽSAKYMUS. |

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. g

CH. KAUFMANAS g
Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune g 

vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai. g

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

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

ILGAMETĖ PATIRTIS
MWirtiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiimiiiiifcitMrtiiWWWWWWiWitiiHii

A. Nevardausko pasakoji 
mas paprastas, nuoširdus, išgy 
ventais jausmais nušviečiamas. 
A. Nevardauskas moka gražiai 
pasakoti, todėl knyga skaito 
ma kaip kokia pasaka — leng 
vai ir patraukliai. Kai kur yra 
kalbos netikslumų, netikslaus 
laikų panaudojimo, ar fotogra 
finių klaidų. Be ko kita, A. 
Nevardauskas briedžius vadi 
na elniais, nors tą ir aptarda 
mas. Logiška būtų, žinant, kad 
neteisingai vartojamas termi 
nas, naudoti tikrąjį — briedis, 
briedis, nes be to klaidinamas 
skaitytojas ir pratinamas prie 
neteisingo vardo.

Bendrai, pasakojimas ir at 
vaizdai sudaro nebeatsiejamą 
visumą, vieni kitą papildo. Lei 
dinys puikus, labai gražiai iš 
leistas, gerai įrištas, labai gera 
me popieriuje ir, kas ypač svar 
bu, jis aprašo Lietuvos pajūrio 
ruožą, kuris amžiais atžymėtas 
lietuviškumu, — nepaprastai 
gražus ir įdomus.

Autoriaus adresas: A. Ne 
vardauskas, 5601 S. Elisabeth 
Street, Chicago 36, Illinois, U. 
S. A. Kaina nepažymėta.

M. MAŽVYDO KNYGOS 
LIKIMAS

Š. m. gegužės mėn. 21d. su 
kako '400 m. nuo M. Mažvydo 
mirties.

Lietuviškos spausdintos raš 
tijos pradininko Martyno Maž 
vydo knygas ištiko žiaurus Ii 
kimas. Knygos buvo išspaus 
dintos nedideliu egzempliorių 
skaičiumi. Karų audros ir greit 
po jų išspausdinimo prasidėju 
si kontrreformacija sunaikino 
beveik visas pirmąsias lietuviš 
kas knygas. Vos vienas kitas 
jų egzempliorius pateko į bi 
bliotekas, dažniausiai užsieny 
j e.

Musų laikus, pavyzdžiui, pa 
siekė tik du pirmosios lietuviš 
kos knygos — Mažvydo „Ka 
tekizmo” — egzemplioriai. 
Vieno jų, buvusio prieš antrą 
jį pasaulinį karą Karaliaučiaus 
universiteto bibliotekoje, liki 
mas šiuo metu nežinomas. Ki 
tas, dabar vienintelis egzemp 
liorius yra Vilniaus universite 
to bibliotekoje.

Panašus likimas ištiko ir ant 
rąją žinomą lietuvišką knygą 
— Mažvydo „Giesmę S. Am 
braszeijaus, bey S. Augusti 
na. . .”

1548 m. baigęs Karaliau 
čiaus universitetą ir norėdamas 
palengvinti savo pirmuosius 
darbo žingsnius Ragainės pa 
rapijoje, jis skubiai iš lotynų 
kalbos išvertė giesmę ,,Te De 
um laudamus“. 1549 m. balan 
džio 20 d. Hanso Veireicho 
Karaliaučiaus spaustuvėje bu 

vo išspausdinta nedidelė, vos 
dvylikos puslapių knygelė, ku 
rioje, be minėtos giesmės, pa 
talpintos dar dvi. Knygelė de 
dikuota Ragainės apskrities 
viršininkui Sebastijonui Per 
bantui, kuris padėjo Mažvy 
dui Įsikurti Ragainėje ir, grei 
čiausia, finansavo spaudos iš 
laidas.

Šios knygelės, matyti, buvo 
išspausdinta labai mažas skai 
čiūs, nes keletą šimtmečių apie 
ją nebuvo nieko žinoma.

1897 m. į Kurniko bibliote 
kos prie Poznanės (Lenkijo 
je) vedėjo dr. Celichovskio ra 
nkas pateko retas Jano Sekluc 
jano „Postilės” leidinys, at 
spausdintas 1556 m. Karaliau 
čiuje. Tyrinėdamas knygos ap 
darus, jis visai netikėtai surado 
juose minėtos Mažvydo knyge 
lės puslapius, kartu su to pa 
ties Seklucjano „Kancionalo“ 
fragmentais. Mat, tuo metu 
spaustuvininkai, tausodami br 
angų popierių, apdarams nere 
tai sunaudodavo įvairius rank 
raščius ar spausdinius. Tuo bū 
du, jie nesąmoningai išgelbėjo 
mokslui nemaža rečiausių leidi 
nių, nepalyginamai vertinges 
nių už tas knygas, kurias jie 
įrišdavo. Šitaip apdaruose 
niekeno nepaliestas išgulėjo 
beveik 350 metų vienas pirmų 
jų lietuviškų leidinių.

Tais pat suradimo metais 
dr. Celichovskis „Giesmės šv. 
Ambraziejaus“ tekstą paskel 
bė spaudoje. 1922 m. perfoto 
grafuota knygelė buvo ištisai 
išspausdinta leidinyje „Mažvy 
das. Seniausieji lietuvių kalbos 
paminklai“.

Vienintelis pasaulyje išlikęs 
Mažvydo „Giesmės šv. Amb 
raziejaus“ egzempliorius yra 
ne tik vertingas lietuvių kai 
bos bei literatūros mokslui, bet 
ir vienas pirmųjų lietuviškų 
muzikos srities leidinių, nes ja 
me dar pateikiamos ir melodi 
jos, parašytos menzūrinėmis 
natomis trijų linijų sistema.

V. Jurkštas.
V. RIMKEVIČIAUS 

„RATAS”
Naujoji dramos teatro Vii 

niuje premjera — V. Rimkevi 
čiaus pjesė „Ratas“ sukėlė pla 
čius vertinimus, diskusijas spau 
doje. I .Litvinaitė „Tiesoje“ 
plačiai apžvelgusi naujos pje 
sės turinį, aktorių vaidybą, at 
rodo, nesusigaudo, ar autorius 
buvo nukreipęs ugnį prieš 
vad. praeities atgyvenas ar ir 
prieš šių dienų bolševikmečio 
negalavimus. Veikalas sukėlęs 
daug problemų, tačiau, pagal 
Litvinaitę, autorius su režisie 
rium nesugebėję pateikti spren 
dimo. „Tiesos” recenzente 
puolė „Lit. ir Meno“ vertini 
mą — esą savaitraštis visai ap 
ėjęs pjesėje iškeltas idėjines 
problemas. Dramą teatre pa 
statė rež. Vyt. Čibirą

| Įvairūs | 
|draudimai| 
I Faeys Zižys t 
j Įstaigos VI 2-1427. I 
§ Namų 366 - 9094 &
•X^X^X^>X^X^ X^X^X^X^X^X^X^

BIBLIOGRAFINĖS ŽINIOS
Zeitschrift fuer Ostforsch 

ung. Laender und Voelker im 
ostlichen Mitteleuropa. 11. Ja 
hrgang 1962. Im Auftrage dės 
Johann Gottfried Herder - For 
schungsrates e. V., herausge 
geben von Herman Aubin, 
Herbert Schlenger, Eugen Le 
mberg, Hellmuth Weiss. 800 
psi. Lietuvą liečia sekantieji 
straipsniai: 1) Hugo Weczer 
ka „Kartographische Beitrae 
ge zur kirchlichen Gliederung 
Ost - Mitteleuropaa (mit 12 
Karten am Schluss des Hef 
tęs)“ (Kartografiniai įdėliai 
dėl Vidurio Rytų Europos baž 
nytinės santvarkos, su 12 že 
mėlapių) psl. 319—320 apta 
riamos Vilniaus ir Medininkų 
vyskupijų istorinės sienos, Vii 
niaus vyskupijos žemėlapis su 
darytas pasitarus su prof. dr. 
Z. Ivinskiu;

2) Kurt Forstreuter „Der 
Druck von litauischen und pol 
nischen Bekanntmachungen in 
Preussen (vor 1772)” (Lietu 
viškų ir lenkiškų skelbimų spa 
usdinimas prūsuose, prieš 
1772) psl. 640 — 644 duoda 
paaiškinimų ir papildymų ne 
seniai Lietuvoje išleistam vei 
kalui „Prūsijos valdžios, gro 
matos, pagraudenimai ir apsa 
kymai lietuviams valstiečia 
ms“; 3) Povilas Rėklaitis 
„Zur Kenntnis der alteren Ta 
felmalerei in Litauen” (Žinios 
apie senąją tapybą Lietuvoje) 
aptaria senosios tapybos turtus 
Vilniaus ir Kauno muzėjuose 
bei buv. Radvilų pilių galerijo 
se Vilniuje, Nasvyžiuje, Liub 
čioje, Biržuose ir Tauragėje 
(psl. 713—717).

Josef Lewandowski: Fede 
ralizm. Litwa i Bialorus w po 
lityce olbozu belwederskiego 
(XI 1918 — IV 1920). War 
szawa, Panstwowe Wydawnic 
two Naukowe 1962. 272 psl. 
su 4 žemėlapiais. Studija nagri 
nė ja lenkų ir sovietų federa 
lizmo planus Lietuvoje ir Gūdi 
joje po pirmo Pasaulinio Ka 
ro, paliečia Lietuvos valstybės 
atstatymo kovas. Autorius ne 
sinaudojo lietuviškais šaltiniais 
ir lietuvių pavardes rašo iš 
kreiptai.

J. Jurginis: Baudžiavos įsi 
galėjimas Lietuvoje. Leidėjas: 
Lietuvos TSR Mokslų Akade 
mijos Istorijos Institutas. Vii 
nius 1962. 343 psl. Šaltinių ir 
literatūros.sąraše (psl. 317— 
329) minimi darbai ir kaikurių 
ne sovietinių autorių, pvz. pro 
fesoriaus Ivinskio, prof. Janu 
laičio, Werner Essen’o ir kt. 
Rusų veikalai duodami atski 
rai.

Semja i semeiny byt kol 
choznikov Pribaltiki. (Akade 
mija Nauk SSSR. Trudy Insti 
tūta Etnografii im. N. N. Mik 
luchb-Maklaja. Novaja Serija. 
Tom No. LXXVII). Moskva 
1962. 160 psl. Straipsnių rinki 
nys. Lietuvą liečia: A. I. Višn 
jauskaitė „Semeiny byt litovs 
kich kolchoznikov” psl. 7-61. 
(Šeimyninė lietuvių kolūkiečhj 
buitis).

• Saulius Mykolas, Danverio 
simfoninio orkestro violonče 
listas, pavergtųjų tautų dienos 
proga pavergtųjų tautų kon 
certe išpildė Vi. Jakubėno 
„Serenadą“ violončelei su fo 
rtepionu.

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

A. NORKELIUNASg Commissioner of the Superior Court of Montreal
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS.

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

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAM Y, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Instaliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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MasV^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

PABALTIEČIŲ
Š. Amerikos pabaltiečių va 

sarog žaidynės yra rengiamos 
šį savaitgali Čikagoje. Į prog 
ramą įeina plaukimas, lengvoji 
atletika ir lauko tenisas.

PIRMAUJA LIETUVAITĖ
Futbolo gražuolės — ,,soc 

cer queen“ — rinkimuose Či 
kagoje pirmauja vietos Litua 
nicos atstovė G. Juškaitė. Bal 
suoti teisę , turi kiekvienas fut 
bolo rungtynių dalyvis, įsigy 
jęs tarptautinės lygos progra 
mą ir joje atskirai užpildęs at 
spausdintą balsavimo lapelį. 
Paskutinėm žiniom, lietuvaitė 
surinko 449 taškus.

ŠVEDAI ŽAIDŽIA 
LIETUVOJ

Trečiosios Švedijos futbolo 
lygos, Stockholmo Rasundos 
komanda, sužaidė draugiškas 
rungtynes prieš Vilniaus Žalgi 
rio vienuolikę. Deja, svečiai ne 
buvo stipriu priešininku mūsiš 
kiams ir rungtynes pralaimėjo 
5 :0. Ir pavergtos Lietuvos sp 
auda nesidžiaugia šia pergale, 
peikdama rungtynių organiza 
torius už plačią reklamą, iškli 
juojant Vilniaus gatvėse skelbi 
mus, pranešančius. . . Švedijos 
— Lietuvos susitikimą.

Taip! Tai tik gražus sapnas 
pavergtos Lietuvos sporto ve 
teranams, nes jie puikiai atsi 
mena tuos laikus, kada laisvo 
sios Lietuvos sportininkai susi 
tikdavo ne su trečiosios lygos 
komandom, bet su pilna Šve 
dijos rinktine! Ir šiandieninio 
okupanto smerkiamas, žemina 
mas ir juodinamas laisvosios 
Lietuvos futbolas, vis tik pui 
kia reprezentavo mūsų tėvynę 
tarptautinėse rungtynėse su 
Švedija. Šia proga vertėtų grįž 
ti į netolimą praeitį — nepri 
klausomos Lietuvos laikus.

SU ŠVEDIJA. . .
Pirmąjį susitikimą su Skan 

dinavijog valstybe Lietuvos 
futbolininkai turėjo 1932 m. 
birželio mėn. 16 d., į Kauną at 
vykus pietų Švedijos rinktinei. 
Išdidūs švedai neįvertino lietu 
vių jėgų ir patyrė pralaimėji 
mą prieš Lietuvos rinktinę 1 :2 
(1 :2). Sekančios dienos atsi 
griebimo rungtynėse, švedai at 
silygino už pralaimėjimą, įveik 
darni Kauno rinktinęę 3 :2. Lie

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.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI 

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už santaupas moka nuo 4%% iki 5%. 
Už asmenines paskolas ima tik 7 % %.
Už paskolas ir — morgičius — 6%%- 

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos : 

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

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

PIRMENYBĖS
tuvos futbolo klasė rado platų 
atgarsį Švedijos spaudoje, fut 
bolo vadovybėj, kuri tuoj pat 
pakvietė Lietuvos rinktinę į 
Skandinaviją. Jau tais pačiais 
metais (rodos Stockholme — 
K. B.) Švedija nugali Lietuvą 
net 8:1, nors iki pertraukos jie 
pirmavo labai kukliai — tik 1 
:0.

Užmegsti santykiai vystėsi ir 
toliau. Jau 1933 m. Švedijos 
rinktinė vėl žaidžia Kaune. Pir 
mas puslaikis baigiasi be įvar 
čių. Tik 55 žaidimo min. šve 
dams pasiseka pirmas įvartis ir 
vėliau bendras laimėjimas 2 :0.

Paskutinės oficialios tarptau 
tinėsi rungtynės įvyksta prieš 
pat antrąjį karą 1939 m. Tuo 
laikinė Švedijos rinktinė, pri 
skaitoma prie stipriausių vie 
nuolikių pasaulyje, vėl nugali 
Karlstate Lietuvą 7 :0. Po to, 
jau į' Lietuvą atvyksta Stock 
holmo AIK komandą (maty 
ta ir Kanadoj prieš 8 metus), 
kuri įveikia Kauno Š. Š. Ko 
vą 5 :2, bet sužaidžia lygiomis 
1:1 su Kauno rinktine. Pašau 
linis karas, nepriklausomybės 
netekimas, nutraukia bet ko 
kius santykius su švedais.

Juos atgaivino vėl okupan 
tas. Deja, tik su trečios lygos 
komandom!

SUNKU SPRĘSTI, 
ar Švedijos rinktinė nesutinka 
žaisti su pavergtos Lietuvos 
rinktine oficialias rungtynes, 
ar jie laiko ją per silpną, ar 
Lietuvos pavergėjas nedouda 
tam leidimo.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Armėnijos krepšinio rink 

tinė žaidė Kėdainiuose prieš 
vietos Nevėžį ir laimėjo 71 :58.

— Moksleivių žaidynes lai 
mėjo Vilnius prieš Kauną, Pa 
nevėžį, Klaipėdą, Šiaulius ir 
Marijampolę.

— Paskutinių Lietuvos fut 
bolo pirmenybių pasekmės: 
Tauragės Tauras — Vilkaviš 
kio Metalas 2:2, Kėdainių Ne 
vėžis — Panevėžio statyba 1 
—2 (5 tūkst. žiūrovų Kėdai 
niuose!!), Klaipėdos Granitas 
— Kretingos Minija 1 :0, Kau 
no Inkaras — Telšių Mąstis 2 
:0, Vilniaus Ekranas — Ma 
žeikių Elektra 1 :2.

— Futbolo rungtynėse Lie

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

SUDBURY,
ALICE PEARL 
GAIGALAITĖ

š. m. birželio mėn. 9 d. baigė 
Marymount School of Nur 
sing, Sudbury General ligoni 
nėję. Alice yra duktė Alekso 
ir Paulinos Gaigalų, gyvenan 
čių Sudbury, Ont. Baigusi 
King George IV pradžios mo 
kyklą, lankė Sudbury High, o 
vėliau sėkmingai baigė Sheri 
dan Technical School. Buvo la 
bai aktyvi sporte, cheerleader. 
Tris vasaras ėjo prižiūrėtojos 
pareigas miesto vaikų žaidimo 
aikštėse.

Jos tėvelis Aleksas Gaigalas 
yra atvykęs iš Lietuvos 1928 
m., kilęs iš Svėdasų valse. 28 
metai .kaip dirba Internatio 
nal Nickel Co. Sudburyje. 
Taip pat yra „Nepriklausomos 
Lietuvos” skaitytojas.

Sėkmės Alice tęsti savo pro 
fesinį darbą.

tuvos jauniai nugalėjo Lenin 
grado rinktinę 1 :0.

— Vilniečio Kęstučio Oren 
to atsiekta pasekmė 3 km kliu 
tiniam bėgime — 8 min. 43,2 
sek. randasi 40-toje vietoje pa 
šaulyje.

IŠ VISUR
— Futbolo rungtynėse Dani 

ja nugalėjo Albaniją 4:0. Va 
karų Vokietijos Futbolo meis 
terio vardas bus išspręstas iš 
FC Koeln ir Borussia Dort 
mund rungtynių.

— Šiuolaikinės penkiakovės 
varžybas Budapešte laimėjo 
šeimininkai. Už SS-gą starta 
vęs estas H. Selgas buvo tre 
čias.

— Rumune J. Balaš iššoko 
į augštį 1,88 m.

SYDNĖJAUS,, KOVAS” 
TURI NAUJĄ VALDYBĄ

Redfreno Namuose įvyko 
Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubo metinis narių ir rėmėjų 
susirinkimas, kurio metu 1963 
m. valdybon išrinkti ir parei 
gom pasiskirstė šie nariai: pir 
mininkas. St. Pačėsa, sekr. V. 
Jankus, ižd. St. Stribinskas, 
moterų sekcijos vadovė Z. Mo 
tiejūnienė ir sporto reikalų va 
dovas St. Lukoševičius. Kandi 
datai: K. Adickas ir V. Karpa 
vičius.

Revizijos komisijon išrink 
ta; A. Laukaitis, M. Petronis 
ir K. Protas.

PADĖKA
Mirus mūsų brangiam Tėve 

. . liui, uošviui ir seneliui. .
a. a. Kazimierui Žukauskui 

reiškiame nuoširdžią padėka vi 
siems kunigams, giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, au 
kojusiemsi šv. mišias, gėles, pa 
reiškusiems užuojautą žodžiu, 
laiškais telegramom, spaudoje 
ir palydėjusiems į amžinybę. 
Liekame visi dėkingi ir sujau 

dinti visu nuoširdumu.
Nuliūdę, sūnus, duktė, 

žentas ir anūkės.

SPAUDOS APŽVALGA...
Atkelta iš 2-ro psl. 

kalbėjo ji, — bet myliu ją, 
kaip ir Jūs. Nėra pasaulyje j ė 
gos, kuri tėvynės meilę iš šir 
dies išplėštų.

Kilmonytė, kreipdamasi į 
jaunimą, prašė, kad jie ir jų 
vaikai mylėtų Lietuvą.

— Kol bus gyvas lietuviš 
kas šokis, žmonės žinos kur jo 
Tėvynė, — tarė ji pabaigoje.

ONTARIO SAULT ST. MARIE, ONTARIO
„PETRAS IR POVILAS

JUTELIAAI
broliai, š.m. birželio m. 

29 d . kaip švenčiantieji savo 
vardadienį, buvo pasveikinti di 
delio būrio draugų. Vieni atvy 
ko iš kaimyninių vasarviečių 
laiveliais, kiti tiesiai iš Sudbu 
rio. Varduvių vaišėse daly va 
vo apie 20 asmenų. Vaišes pra 
ėjo puikiai, kultūringai, be 
kit ko svečiai buvo pavaišinti 
šviežia rūkyta žuvimi, kurią 
pats Petras Jutelis pagavo ir iš 
rūkė savo vasarvietėje, gerai į 
rengtoje rūkykloje. Varduvi 
ninkams palinkėta laimės ir 
daug gražių dienų ateityje. Vė 
liau, dauguma svečių, pasivaiši 
nę, pasimaudę skaidriame įlan 
kos vandenyje, apžiūrėję gra 
žiai įrengtą vasarvietę, išsiski 
rstė. Išvyko ir savininkai.

Vasarvietė liko tuščia, tik 
mažytis, gražus paukštukas 
liks vienišas ligi kito savaitga 
lio ir kaip sargas grįž į savo liz 
delį, kurį pasidarė 4 pėdos nuo 
vasarnamio durų, gyvatvorės 
krūmelyje ir jau padėjo 4 kiau 
šinėlius.

• J. Račinskas ir A. Straka 
uskas užsisakė „Nepriklauso 
Lietuvą“ 1963 metams.

• J.I. Račinskai, prie Fre 
nch River turi savo vasarvietę 
„Palangą*“ Šią vasarą nusipir 
ko didelį laivą ir 40 a.j. moto 
rą. Palanga įrengta lietuviška 
me skonyje.

9 Stasys ir Elena Tolvaišos 
pakrikštijo savo pirmąjį sūnų 
Petro - Gedimino vardu. Krikš 
tą suteikė Christ the King baž 
nyčioje kiin. Antanas Sabas; 
kūmais buvo: Romas Račins 
kas, Birutė Stankienė ir Kle 
mas Žukauskas, Birutė Visoc 
kienė. Sūnaus krikšto ir pirmų 
jų vardinių - Petrinių proga, 
buvo suruoštos iškilmingos vai 
šės. Dalyvavo per 40 vietos ir 
kitų vietovių lietuvių. Vaišėse 
šeimininkavo prityrusi šeimi 
ninkė Agota Pranskūnienė.

Buvo nuostabu, kaip gausūs 
šimtai šokėjų vieningai klus 
nūs ritmo garsams. Akyse mar 
guliavo spalvingi tautiniai kos 
tiumai ir įvairios šokių figūros. 
Publikos nuotaika nuostabiai 
pakili. Darnesnės šokių figū 
ros palydimos minių ploji 
mais. Buvo jaučiama, kad ši 
šokių šventė tai nauja lietuviš 
ko kraujo transfūzija, kurią 
mūsų jaunimas duoda vyrės 
niesiems.

Antrąjį šokių šventės dalis 
buvo skirta atžalynui — litua 
nistinių mokyklų grupėms iš
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Nelabai Motiejukas mėgsta maudytis. O motna ne tkta žiūri, kad jis būtų švarus, bet dar 
galvoja jį padaryti ir jūrininku . . . Kaip jai seksis sūnų paruošti jūrininku, sunku pasakyti, 
bet kad jį išmaudys ir apšvari ns, tai tikra. Daug ko nemegs ta vaikai, bet protingi tėvai ne 
leidžia vaikams sauvaliauti ir juos auklėja ir mokina taip, kaip reiklauja protas ir patirtis.
Negera yra ten, kur tėvai apsi leidžia ir vaikai daro tą, ko už sigeidžia. Iš tokių vaikų išei 

na dažniausiai gangsteriai ir niekam netikę jaunuoliai.

PASIŽYMĖJUSIOS JAUNUOLĖS.
Šią vasarą mūsų mieste už 

baigiant mokslo metus pasižy 
mėjo dvi mūsų jaunos tautie 
tės.

Aldona Kaminskaitė baigė 
pirmąja St. Stanislaus mokyk 
los 8-tą skyrių ir gavo 2 dova 
nas (trofejas), kurių viena yra 
pereinamoji ir lieka mokyklo 
je, o kita — gabiai jaunuolei.

Judita Grigelaitytė taip pat 
sėkmingai užbaigė 8-tą skyrių 
Sacred Heart mokykloje ir pir 
mąją vietą ir gražią dovaną 
(trofėją) gavo už sportą.

Negalima praleisti nepažy 
mėjus, kad abi jaunos tautie 
tės yra buvusios lietuviškos še 
štadienio mokyklos mokinės 
ir ne tik gražiai kalba lietuviš 
kai, bet dar moka lietuviškai 
skaityti ir rašyti.

WELLAND, Ont.
JONINIŲ LAUŽAMS UŽGESUS

nui — dainoms ir šokiams.Gyvenimo ir laiko padiktuo 
tų sąlygų atplėštas nuo savo 
tautos kamieno lietuvis — išei 
vis įvairiomis progomis sten 
giasi bent pprisiminhnuose su 
grįžti į savo gimtąjį kraštą. To 
kią puikią progą peržengti to 
liūs mūsų dvasiai duoda gra 
žioji Joninių tradicija, stipriai 
įleidusi šaknis mūsų išeivijoje. 
Apie Joninių laužus buriasi lie 
tuviai, kur jie begyventų: ar 
plačiuose Kanados plotuose, 
ar U. S. didmiesčiuose. Tuos 
laužus užkuria mūsų akademi 
nis jaunimas, atitrūkęs nuo ii 
gų metų studijų; juos užkuria 
vos į gyvenimą bežengią jau 
nuoliai — skautai, tie tikrieji 
gamtos draugai. Joninių tradi 
ciją puoselėja mūsų organiza 
cijos, kartu duodamos progos 
pasireikšti mūsų liaudies me

Bostono, Clevelando ir Chica 
gos. Jie irgi užpildė plačiąją 
areną. Grojant 9 akordeo 
nams, vadovaujant F. Stroliai, 
jauniausieji pašoko voveraitę, 
šeinį, žilvytį, dzūkų polką.

Ir jauniausieji paruošti ge 
rai.

Apskritai — šventė buvo 
nuostabus pasisekimas“*.

DR. JONAS GRINIUS 
APIE ČIKAGOS MOTERIS

60 metų atšventęs rašytojas 
ir meno kritikas, antrojo JAV 
ir Kanados Kultūros Kongre 
so paskaitininkas, dr. Jonas 
Grinius apie Čikagos moteris 
(tas tinka maždaug visoms 
Amerikos moterims) 1 pasi 
sako:

„Kol nebuvau matęs Chica

SAUSA VASARA
Turime šiltoką vasarą ir jau 

kelios savaitės nėra lietaus. Ka 
dangi dauguma tautiečių dir 
ba plieno fabrike ar kitose 
miesto darbovietėse, tai dėl 
sausros nuostolių nebus.

Šiltesnėmis dienomis dauge 
lis mūsų tautiečių mėgsta iš 
vykti į paplūdimius - paežeres, 
kurių artimiausi, gaila, tik už 
keliolikos mylių nuo miesto. 
Kažin, kad taip mūsų tautie 
čiai įsitaisytų savo atskirą vie 
tą pasimaudyti ir piknikams?! 
Tai būtų mažo masto mūsų 
„vasaga“ ar „sandūnai”! Ap. 
valdybos kasoje jau senokai 
guli apie $1.000, tai ar nebūtų 
geras pinigų investavimas.

Korespondentas.

Wellande šių metų Joninės 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Du stipriausi Kanados solistai 
— Vaclovas Verikaitis ir Jani 
na Liustikaitė — buvo to lie 
tuviško liaudies turto — dai 
nos reprezentantai. Jie savo už 
davinį atliko puikiai ir įspūdin 
gai

šios Joninės paliks gražių at 
siminimų tiems gausiems lietu 
vių būriams suplaukusiems į 
Wellandą: ir lietuviui iš žalių 
jų Kanados laukų, kur nors 
nuo Rodney ar Londono; ir 
miestiečiui, sugrįžusiam į dide 
lio miesto triukšmą.

Wellando Joninių tradicija 
bus tęsiama. Ir 1964 metais to 
je pačioje St. Stephens salėje 

jos bus ruošiamos, (ž).

gos, buvau manęs, kad mote 
rys nuogom šlaunim tevaikš 
čioja vasarvietėse. Bet, pate 
kus į tą didmiestį vidurvasarį, 
man buvo šlykštu matyti apsi 
nuoginusias moteris. Jų pilks 
vos, rausvos ir gelsvos trum 
pos kelnės (vadinamos shorts) 
atrodė, kaip apatinės kelnai 
tės, o pačios moterys — kaip 
ką tik iš lovos išlipusios, bliu 
želes užsimetusios ir išėjusios 
į gatves ir krautuves pade 
monstruoti savo neišpasakytų 
„grožybių“. (D).

Atrodo, kad p. Grinius sto 
ja ginti Adomo Jakšto pozici 
jų. Bet iš pasakymo kyla klau 
simas: gal dr. Griniui nepatin 
ka tiktai tas, kad kelnaitės ne 
ryškių spalvų? Jeigu būtų ryš 
kių spalvų, tai būtų O. K.?
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HAMILL TON
HAMILTONE REALIZUO JAMOS DIDŽIOSIOS 

PASTANGOS

Mikalojus Meškauskas
GRAŽIAI ĮVERTINTAS LIETUVIS

Po 9 metų labai sunkių ir in 
tensyvių Hamiltono ir apylin 
kės lietuvių pastangų įsigyti 
gražius, moderniškus mielus 
ir imponuojančius Liet. Na 
mus Hamiltono, pagaliau išsi 
veržėme iš užburto rato ir pra 
dėjome jų statybą. Liepos 12 
d. su rangovu Hans Zollinger, 
iš Toronto, pasirašytos 3 sutar 
tys, pagal kurias parduota jam 
Delta nuosavybė, jis gauna na 
ujajam projektui $250,000 pa 
skolą ir ir stato naujus Lietu 
vių Namus už $296,500.

I. Dabartiniai Liet. Namai 
— Delta kinas, apartmentai ir 
krautuvės — parduoti Hans 
Zollinger už $165,000 su pra 
diniu įmokėjimu $26,000. Jis 
perima $74,000 pirmųjų mor 
gičių ir lieka mums skolingas 
II mergyčių $ 65,000, iš 6%, 
kuriuos atmokės per 10 m., 
mokėdamas kas 3 mėnesius po 
$700, pagrindinės skolos, plius 
palūkanas. „Delta“ pirkimo 
uždarymas 1964 m. sausio 31 
d. (kada bus užbaigti nauji 
Liet. Namai).

II. Rangovas gauna mums 
$250,000 paskolą iš 6%, grąži 
namą per 20 metų ir atnaujini 
mą kas 5 metai. Šios paskolos 
gavėjų išlaidoms padengti 
mes mokame iš pirmo jos ava 
nsavimo $ 11,000. .

III. Hans Zollinger pastato 
naujuosius Lietuvių Namus, 
182 Hunter Str. E. Hamilto 
ne, pagal inž. dr, A. Kulpavi 
čiaus projektą ir Frank Čepo 
nis and Associates paruoštus 
planus ir specifikacijas už $ 
296,500, kuriuos pilnai užbaig 
tus atiduoda mums naudoji 
mui ne vėliau 1964 m. sausio 
31d. Kaip garantiją, jis užsta 
to $300,000 bondą. Nauji LN 
bus lygiai tokie, kokius matė 
me nuotraukoje be jokių vi 
daus pakeitimų ir su meksfal 
tuota mašinoms statyti aikšte. 
Savo vidaus dekoravimu, ku 
riam planus padarė inž. dr. A. 
Kulpavičius, naujasis pastatas 
kiekvienoje patalpoje turės im 
ponuojantį ir mielą lietuviškai 
modernišką atspalvį.

Savo apimtimi nauji LN pa 
tenkins ne tik visų lietuvių ■— 
pramoginius, sporto, kultūros 
ir kitus reikalavimus, bet jie 
pilnai tiks ir visai Hamiltono 
kanadiškai visuomenei.

Dabar vykdomas projektas 
savo pirmąją pradžią gavo> 
prieš 9 m., kai 1954 m. balan 
džio 1 d. Laikinoji LN v-ba, 
susidedanti iš p-ko G. Palmer 
ir narių VI. Antanaičio, K. Ba 
rono, J. Bajoraičio, St. Da 
liaus, B. Krono ir J. Valevi 
čiaus susirinko pirmąjam savo 
posėdžiui. Nuo to laiko daug 
vandens upėmis nubėgo, daug 
įvairiausių pavienių nuotaikų 
keitėsi, bet pats LN darbas sti 
prėjo, kilo ir pasiekė dabartį 
nę, mūsų mastu, impozantišką 
padėtį.

Dabartinė LN v-ba, išnešusi 
sprendimą pastatyti naujus L. 
Namus, yra šios sudėties: v- 
bos p-kas St. Bakšys, vicep. 
G. Palmer, sekr. Gr. Jasevi 
čius, ižd. A. Jusys, reik. ved. 
P. Kanopka, metr. ved. J. Ša 
rapnickas ir narys Z. Pulia 
nauskas; statybos k-jos p-kas 
Alf. Patamsis ir jos nariai F. 
Rimkus, J. Kažemėkas, 115 
East Ave. So., J. Rakauskas, 
V. Saliklis, Pr. Sakalas; Eksi 
ploatacijos k-jos p-kas A. Lu 
koševičius ir nariai I. Kažemė 
kaitė ir Pr. Šulys; Kult, ir pa 
rengimų k-jos p-kas K. Mik 
šys ir nariai VI. Bernotas, Pr. 
Enskaitis ir Ant. Kaušpėdas; 
Kontr. k-ja — Vyt. Lepars 
kas, J. Jokubynas ir Z. Gasiū 
nas.

TAUPYK IR. SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
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 8-0S11

Perėjus į galutinę mūsų di 
džiojo darbo fazę, man tenka 
maloni pareiga nuoširdžiausiai 
padėkoti visiems LN nariams, 
kurie ištvermingai laukė šio di 
džiojo momento ir visiems lie 
tuviams, kurie kuo nors prisi 
dėjo, suteikdami v-bai galimy 
bę pereiti prie LN įsigijimo pa 
baigos. Šia proga nuoširdžiai 
prašau visų tautiečių ypatingos 
paramos! Visi, kurie esame ža 
dėję, ar dar visai niekuo nepri 
sidėję, neatidėliokime mūsų as 
meniškos paramos. Jau iš senų 
laikų žinome, kad lietuvis yra 
lėtas, bet kai ateina įtemptas 
momentas jis veikia staigiai, 
netikėtai ir išneša galutinę per 
galę.

Vardan tos Lietuvos vieny 
bė težydi!

St. Bakšys,
LN Hamiltone V-bos p-kas.

ĮVAIRI KRONIKA
— Tautinių šokių grupė, va 

dovaujama G. Breichmanie 
nės, skina kelia Lietuvos var 
dui garsinti. Tai gal būt vie 
nintelė jaunų lietuviukų grupė 
yra dažniausiai minima vietos 
angliškoj spaudoj. Liepos 4 d. 
„The Hamilton Spectator” 
įsidėjo gražią „Gyvataro“ gru 
pės repeticijos nuotrauką pažy 
mėdamas, kad tai yra lietuvių 
taut, šokių grupė, kuri inten 
šyviai ruošiasi pasirodyti Čika 
goj, kartu su daugeliu kitų gru 
pių, dirbančių taut, meno srity 
je. Taip pat priminė, kad „Gy 
vataras“ yra laimėjęs 1963 m. 
4-tą vietą Toronte ir yra aukš 
to lygio taut, grupė. Už tai di 
džiausiąs mūsų nuopelnas yra 
skiriamas grupės v-ei G. Brei 
chmanienei, o grupės daly 
viams garbė už Lietuvos var 
do iškėlimą svetimtaučių tar 
pe. Linkime „Gyvatarui“ gra 
žiausios sėkmės.

— Skautams remti d r-jos v- 
ba, liepos 3 d. turėjo paskutinį 
posėdį prieš vasaros atostogas. 
Kartu su abiejų tuntų t-kais, iš 
nagrinėta vasaros stovyklų rei 
kalus, kas rėmėjų v-bai atseis 
apie 200 dol. Pasidžiaugta 
„Širvintos ” t-to sesių veikla 
įvykdant konkursą kandidatė 
ms į tautinę stovyklą. Laimėju 
sioms „Širvintos“ t-tas apmo 
kės dalį išlaidų iš savo santau 
pų. Senkant rėmėjų kasai, v- 
ba apeliuoja į visuomenę, pra 
šydama visus atsilankyti spa 
lio mėn. 6 d. į p. Vasiliauskie 
nės - Vaskas (iš Australijos) 
koncertą. Tikimasi, kad vietoj 
prašomos aukos kiekvienas tau 
tietis nusipirks į koncertą bilie 
tą, kurie bus platinami iš anks 
to. Kviečiami iš tolimesnių vie 
tovių, nes šis retas balsas iš 
girsti gal nebus progos.

— Stebint „The Hamilton 
Spectator” gražų aprašymą 
apie mūsų mieląjį „Gyvata 
rą”, kyla mintis, kad Lietuvos 
vardas galėtų būti dažniau ma 
tomas angliškoj spaudoj, tik 
nėra kam palaikyti su ja ryšį. 
Ar nereikėtų mūsų b-nės v-bai 
paskirti tam reikalui vieną as 
menį, kuris svarbesnius veik 
los bruožus angliškai spaudai 
patiektų. Ypač pasigesta birže 
lio trėmimų minėjimų proga.

— „Atžalyno" pastatymui, 
„Aukuras“* ruošiasi net neatsi 
žvelgd. į kaitrias vasaros die 
nas. Pagal galimybę, jau esan 
tieji aktoriai susirenka įsigilin 
ti į veikalo detales ir aktorių 
tipus, kad rolių paskirstymas 
būtų kuo tikslesnis. Gaila, kad 
dar trūksta daug aktorių, ku 
rių labai sunku rasti. Kaip be 
būtų, „Aukurui” linkime sėk

Vietinis laikraštis „The Stan 
dard - Freeholder“ plačiu strai 
psniu atžymėjo mūsų tautiečio 
Mikalojaus Meškausko užsitar 
nautą1 pensiją.

Prieš 15-ka metų iš Vokieti 
jos atvykęs Kanadon M. Meš 
kauskas dirbo netoli Sudbury. 
Pastačius transformatorių sto 
tį, jis pasiliko etatiniu tarnauto 
ju.

Po 7-rių darbščių metų su 
paaukštinimu perkeltas į Sir 
Adam Beck jėgainę Niagara 
Falls.

1958 m. baigus statyti milži 
nišką hydro elektros jėgainę 
ties Cornwall, M. Meškauskas 
paskirtas tos jėgainės ūkveiz 
du. Turėdamas savo žinioje 12 
tarnautojų, jis buvo atsakingas 
ne tik už jėgainės priežiūrą,bet 
ir už C.I.L. bei Cornwall trans 
formatoriaus stotis.

Išleistuvių proga be gausių 
dovanų jėgainės viršininkas

mės šio milžiniško veikalo sta 
tyme.

— Pagal tradiciją, naujai įsi 
kūrusį nuosavoje pastogėje ta 
utietį, draugai aplanko su įkur 
tuvėm. Š. m. liepos 6 d. tokia 
staigmena buvo padaryta pp. 
Paulių šeimai. 7 vai. vakaro, 
buvo pp. Pauliai užklupti bū 
rio draugų, kur besivaišinant 
praleista keletas malonių va 
landų. Visi susirinkę naujaku 
riams palinkėjo sėkmingos ko 
vos su morgyčiais.

— Per liepos ilgąjį savaitga 
lį, „Nemuno” tunto vilkai, va 
dovaujami p. A. Tumaičio, tu 
rėjo išvyyką pp. Augustinavi 
čių ūkyje, kur savininkų yra 
leidžiama skautams naudotis. 
Ačiū pp. Augustinavičiams už 
teikiamą galimybę naudotis jų 
gražia nuosavybe ir ačiū p. A. 
Tumaičiui už gražią jaunimo 
globą.

— Pelningas nekvalifikuotų 
darbininkų amatas, yra plačiai 
praktikuojamas Hamiltone jau 
keli metai. Tai sliekų rinkimas 
nakties metu. Rinkėjai apsirū 
pinę elektros lemputėmis yra 
nuvežami į dideles golfų aikš 
tęs, kur nakties metu išlenda į 
paviršių milionai sliekų. Surin 
kti nemalonūs padarai pakuo 
jami į dėžes ir siunčiami į turis 
tų žuvavimo vietas pardavi 
mui. Lėktuvais siunčiama net 
į Meksiką ir kitur. Nuo liepos 
mėn. 1 d„ už 1000 sliekų, mo 
karna po 5 dol., o įgudę rinkė 
jai per naktį padaro iki 30 
dol. Rinkėjų daugumą sudaro 
vokiečių tautybė.

AUKOTOJŲ SKAUTAMS 
SĄRAŠAS

Pagal gautus duomenis, lie 
tuvių skautų stovyklavietės pa 
statų statybai, iki liepos mėn. 
9 d. aukavo: po 25 dol.—Jul. 
Mačiukas, R. H. Rimkevičiai, 
B. O. Steponavičiai, po 10 do 
lerių: B. Zabulionis, Z. B. Sto 
nkai, A. J. Deksniai, E. L. 
Klevai, A. V. Pašiliai, po 8,45 
dol.: AV parap. choras, po 5 
dol.: J. Kšivickis, Balčiūnai 
(Samia, Ont.), L. K. Meškaus 
kai, A. Gureckas, J. Giedrai 
tis (jun.), E. Kronienė, E. 
Keršienė, A. Tėvelis, D. Mor 
ton (kanadietis), po 3 dol.: 
Ir. Juodagalvienė; po 2 dol.: 
K. Stanaitis, E. Reikenis, J. 
Stungevičius, Pakalniškienė, Z- 
Boguslauskienė; po 1,50 dol.: 
P. Juškevičius; po 1 dol.: O. 
Laugalienė, V. Kazlauskas.

— Adresai. Visuomenės ži 
niai, paduodame Hamiltone 
esančių aukų rinkėjų adresus:
1. Stungevičienė, 1484 King 
Str. W„ telef. J. A. 2-0328,
2. Paškevičienė, 151 Flatt Str., 
telef. J. A. 9-1783. 3. D. Stu 
kas, 367 Jackson Av. S., telef. 
J. A. 9-7602. 4. P. Breichma 
nis, 233 Locke Str., telef. J. A.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

W.P. Patterson puikiai apibrė 
žė sąžiningą M. Meškausko 
charakterį ir pareiškė, jog dar 
ilgai jo visi pasigesią.

Gyvendamas Sudbury, Mi 
kalojus Meškauskas aktyviai 
reiškėsi ir lietuviškoje veikloje. 
Būdamas K.L.C.T-bos Sudbu 
rio Skyriaus Valdyboje savo 
taikingumu ir tolerantiškumu 
jis daug prisidėjo prie tos apy 
linkės lietuvių vienybės išlaiky 
mo. Jis taip pat buvo ir vienas 
pirmųjų „NL“ platintojų.

Būtų netikslu nesuminėti ir 
ponios Meškauskienės, kuri sa 
vo neišsibaigiančia energija 
bei pastoviu optimizmu tikriau 
šiai nemažai prisidėjo ir prie 
Mikalojaus atsiekimų.

Nors M. Meškauskas jau ta 
po ir pensininku, tačiau kas ar 
timiau jį pažįsta, žino, jog dar 
daug daug darbščių metų jo 
laukia.

V.Ž.

8-4609, 5. A. Kaušpėdas, 42 
Florence Str., telef. J. A. 9- 
1656. 6. P. Sakalas, 62 Kny 
vet Str., telef. 383-2881. 7. B. 
Stonkienė, 185 Fairleigh Str. 
S., telef. LI 9-8140. 8. V. Pa 
šilys, 50 Fairholt Rd. S., tel. 
LI 4-4708. 9. A. Paukštis, 63 
Robius St., telef. LI 7-1898. 
Preston, Ont. lietuvių tarpe, su 
tiko rinkti Z. Laugalys, Edge 
hil Dr., R. R. 1, Preston ,Ont.

Paduodame pilnus rinkėjų 
adresus, kad gerieji tautiečiai, 
norėdami ateiti skautiškai idė 
jai į pagalbą, galėtų palengvin 
ti jiems, brangaus laiko naudo 
jimą, paskambinant apie nori 
mą suteikti paramą. Tuo būdu 
bus sutaupoma bereikalingas 
važinėjimas, ypač neturintiems 
savo susisiekimo priemonių. 
Taip pat primename, kad jo 
kia auka nebus nei perdidelė 
nei per maža, žinant, kad sto 
vyklavietės įrengimas atsieis 
apie 19.000 dol. Atėjusiems j 
pagalbą, jaunimo vardu, reiš 
kiam nuoširdų lietuvišką ačiū.

Neturint galimybės susisiek 
ti su kaikuriais rinkėjais, auko 
tojų sąrašų skelbimą spaudoje, 
tęsime sekančią savaitę, iki au 
kų rinkimo vajus bus užbaig 
tas. V. P.

ANTROJI JAV IR KANADAtkelta iš 2-ro psl.
vių kalba, bet ir angliškai sa 
vo užduotį atliko.

Toliau sekė pati koncerto 
svarbiausia dalis —tautiniai šo 
kiai, kurie daugiau kaip dvi va 
landas laikė publiką užburtą 
savo grožiu. Koncertas buvo 
baigtas visiems sugiedant „Lie 
tuviais esame mes gimę“.

Šokių įspūdis buvo grandio 
ziškas. Būtų sunku aprašyti 
tą jausmą, kurį tuomet jautė 
kiekvienas lietuvis savo širdy 
je. Tą jausmą, kada beveik de 
šimties tūkstančių minia užtrau 
kia „Lietuva, tėvyne mūsų“, 
ir pasijunta, gal būt kaip nie 
kad dar anksčiau, pasijunta 
kaip arti yra lietuvis prie lietu 
vio, kaip panašūs yra jų visų 
tikslai ir siekimai, kaip pana 
šiai plaka jų lietuviškos širdys. 
Sunku būtų aprašyti, kaip šie 
benamiai, išrauti iš savo gimto 
sios žemės žmonės, tą, valan 
dą turėjo tiek daug panašu 
mo: čia nebuvo nei luomų ar 
profesijų skirtumo, nebuvo vai 
dų ir nesantaikų, ir vien tik jų 
pasruvusios ašarom akys stebė 
jo išsirikiavusį lietuvišką jauni 
mą, o jų lūpos kartojo: „Lie 
tuva, Tėvyne mūsų“... Ir gal 
būt šios Tautinių Šokių šven 
tės atgarsiai nepasieks visų lie 
tuvių išsisklaidžiusių po platųjį 
pasaulį, tačiau dalyvavusių tar 
pe jos nuotaika dar ilgai pasi 
liks jų iš naujo lietuviškumu 
uždegtose širdyse.

A. B. Pusarauskas.

PATARKIME VISIEMS 
BOTI NL-vos SKAITYTO 
JAIS - prenumeratoriais!

THE TELEGRAM, TORONTO

Prie impozantiško Rogers praėjimo Britų Kolumbi 
joj Selkirk srity uolūs keleiviai sudarė 11 mylių 
liniją prieš ceremonijų kaspiną, kada buvo oficialus 
Trans - Canada kelio Britų Kolumbijoj Rogers pra 
ėjimo atidarymas. Naujasis tiesioginis kelias kerta 
vaizdų pilną Selkirk sritį išilgai Illecillewaet upės 
ir sutrumpina 100 mylių kelią, kuris eina vieton 
dulkėto Big Bend vieškelio jungusio Revelstoke ir 
Golden B. C.

Toronto Telegram Photo. — Canadian Scene.

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,

Jau nusibodo Kanados vii 
niečiams rinkti akmenėlius, mė 
tomus iš to paties darželio: tai 
kam rengiamos vilniečių Joni 
nės, kam renkami pinigai kny 
gai, kam šelpiami „lenkai“ Su 
valkų trikampyje ir t. t. ir t. t.

Nesurengtos šiemet Joninės, 
pasirodė knyga, tačiau štai vėl 
„knygos mėgėjas”. N. Lietu 
vos” Nr. 28 skundžiasi, iš kur 
atsirado 2 tūkst. dol. skola už 
a. a. dr. A. Šapokos knygą 
„Vilnius Lietuvos gyvenime“, 
kad ji yra bevertė ir pan.

Jeigu „knygos mėgėjas” 
(paėmiau į kabutes, nes nema 
nau, kad jis yra tikras knygų 
mėgėjas) neturėjo kantrybės 
sulaukti visos knygos apyskai 
tos tvirtindamas, kad 96 psl 
„knygelė“ (sic!) bendru 1000 
egz. tiražu negalėjo kainuoti 
net ir 1000 dol. — tad galėjo 
atsiklausti „Tėvyškės Žibu

JAUNIMO IDEALAS: 
NAMAS, MAŠINA IR 

ŽMONA. ..
Apie komjaunimui priklau 

santį Lietuvos jaunimą per Vii 
niaus radiją, birž. 27 d., kai 
bedamas, Kauno m. komiteto 
sekr. Tvarjonavičius taip aiški 
no jaunimo gabenimą dar 
bams į plėšinių žemes ir kitas 
tolimas Sovietuos sritis: „Šie 
ms žygdarbiams juos giliai į- 
kvepia ir ragina aukštas komu 
nistinis sąmoningumas, komu 
nistinė pažiūra į darbą. . .” Ta 
čiau, pareigūno nuomone, jo 
kia paslaptis, kad dažnai pasi 
taiko tokių jaunuolių, kurie lai 
kosi nuošalyje, „aukso vidurio 
politikos“. Tokie jaunuoliai, 
nusiskundžiama, būna labai pa 
rankūs priešiškos ideologijos 
pasekėjams. O kiti jaunuoliai 
gerai dirba ir mokosi, bet esą 
„visiškai supuvusios asmeny 
bės“. Kaune vienas jaunuolių 
neseniai buvęs pašalintas iš 
komjaunimo, nes jam rūpėjusi 
miesčioniška laimė. Tokie jau 
nuoliai visaip bandą pateisinti 
jų idealą, o jis skamba .maž 
daug šitaip: namas, mašina ir 
žmona. Dabar per radiją de 
juota, kad asmeniško praturtę 
jimo idėjos ir privačiasavinin 
kiški instinktai tai — baisi j ė 
ga.

— Kanadai prieš 7 mėn. pa 
sirašius prekybos sutartį su Ja 
ponija, šios tekstilės ir apsiren 
gimo dalykai užplūdę Kana 
dą, — teigia Kanados apran 
gos sąjungos dir. Dan Rosen 
bloom. — Per 17 mėn. iš Japo 
nijos įgabenta už 35 mil. dol. 
tekstilės, kuri žlugdanti Kana 
dos tekstilės pramonę ir at 
imanti iš kanadiečių darbą. 

rių“ B-vės spaustuvėj (juk 
knygoj tas atžymėta ir paduų 
tas antrašas) arba tiesiog kreip 
tis į VKL S-gą, kur jam mie 
lai būtų parodytos visos kny 
gos vajaus pajamos ir išlaidos.

Dėl pačios knygos. Gauna 
mi padėkos laiškai ir nauji už 
sakymai iš Kanados ir JAV 
universitetų ir bibliotekų sako 
ką kitą: knyga yra puiki, re 
prezentacinė, pasitarnavusi Vi* 
niaus propagandai. Gaila, bet 
tik „knygos mėgėjas“ susidarė 
priešingą vaizdą. Nieko nepa 
darysi. Margas pasaulis, margi 
ir žmonės jame gyvena.

Pabaigoje, patarčiau „kny 
gos mėgėjui” nesislapstyti 
kaip pelei po šluota. Jeigu mo 
karna kritikuoti, reikia mokėti 
po savo „kritika” padėti ir pa 
vardę.

K. Baronas
VKL S-gos Kanados KV 

pirmininkas.

DIDELĖ LAISVOSIOS 
SPAUDOS PARODOS 
SĖKMĖ MUNCHENE

Birželio 26 d. Munchene ati 
daryta, Laisivųjų Žurnalistų fi
gos suorganizuota spaudos pa 
rodą turi didelę sėkmę ir pla 
čiai paminėta vokiečių spau 
dos. Laisvosios spaudos paro 
dą globoja Bavarijos darbo mi 
nisteris Paul Strenkert. Paro 
dos kataloge nurodyta, laisvo 
sios spaudos reikšmė ir atpasia 
koti Laisv. Spaudos S-gos tiks 
lai. Pateiktas ir pavergtųjų tau 
tų laisvajame pasaulyje leidžia 
mų laikraščių, žurnalų ir įv. 
biuletenių sąrašas. Iš jo seka, 
kad daugiausia Vakarų pašau 
ly pasirodo lenkų ir ukrainie 
čių spaudos (106 ir 100). Pa 
baltijo tautų tarpe zyrauja lie 
tuvių laisvoji spauda (70 leidi 
nių), latviai leidžia 34 ir estai 
27. Gudų kalba leidinių pasi 
rodo 10.

Straipsnyje „Tiltas tarp Ry 
tų ir Vakarų“ Žinomas Miun 
cheno dienraštis „Miunchener 
Merkur” (154 nr.) pažymėjo, 
kad parodoje eksponuota apie 
1.000 laikraščių ir žurnalų, at 
stovauta 21 tautybė. Daugu 
mos spaudos vyraujanti tema- 
-politika, ideologinė kova su 
komunizmu, kova dėl laisvės 
ir laisvo apsisprendimo teisės. 
Ministerio Strenkerto, parodos 
globėjo žodžiais, egzilų spau 
da sudaranti tiltą tarp Rytų ir 
Vakarų. Vokiečių spauda tei 
giamai įvertino parodos atida 
rymo metu prof. dr. J. Ereto 
(iš Bazelio) ir V. Stankovi 
čiaus (iš Paryžiaus) paskaity 
tus referatus. E.
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JAUNIMO DĖMESIUI
Norintieji važiuoti į Daina 

vos II-ją skautų stovyglą ir 
dar neužsiregistravę, gali tai 
padaryti iki šio ketvirtadienio 
vakaro paskambinant D. Sibi 
tytei DO 6-8292, K. Barteškai 
PO 8-0768 ar J. Kibirkščiui 
RA 8-2614.

Stovyklos laikas: liepos 20 
—28 imtinai; mokestis: 15 do 
lerių per stovyklautoją. Nepa 
siturintieji nuo stovyklos mo 
kesčio bus atleisti.

ĮSPĖJIMAS STOVYKLA U 
JANČIŲ VAIKŲ TĖVAMS

Ryšium su šį šeštadienį įvy 
kstančiu saulės užtemimu, pra 
šome perspėti savo vaikus tuo 
laiku nežiūrėti j saulę.

Stovyklos vadovybė pačiu 
saulės užtemimo metu yra nu 
mačiusi užsiėmimus palapinė 
se, tačiau nebus atsakinga už 
drausmei nepaklusnių smalsuo 
lių galimus akių sužalojimus.

LIETUVON IŠSKRENDA 
EKSKURSIJA

Šią savaitę iš Kanados Lie 
tuvon išskrenda ekskursija, 
apie 20 asmenų. Daugumas iš 
vykstančiųjų bus iš Ontario 
provincijos — Toronto, Ha 
miltono ir kt. Iš Montrealio, 
iš kur ekskursija išskrenda, 
bus 6 asmens: J. Vilkelis, p. 
Adakauskas, p, Paragis, p. St 
rėlienė, p. Virbalas ir p. Ma

nė. Į Lietuvą skridimas ga 
limas tiktai per Maskvą, todėl 
ekskursantai pirmiausia bus iš 
laipinti „Plačiosios tėvynės“ 
sostinėje ir tiktai po to turės 
skristi į Vilnių. Ar ekskursan 
tus leis nuvyktii į tėviškes, pa 
patysime vėliau.

DIDYSIS MONTREALIS 
NEPAPRASTAI AUGA

ir gražėja. Laukiant Pasaulinės 
parodos 1967 metais, Montre 
alis ypatingai atsidėjęs tvarko 
si.

Trečias Mercier tiltas jau at 
įdaromas šią savaitę. Šis tiltas 
yra didžiulis pastatas. Dabar 
tvarkomi prie jo privažiavi 
mai ir bendrai tame prie tiltų 
mazge vyksta milžiniški dar 
bai: kasami tuneliai, pilami py 
limai, vedamos naujos gatvės.

LaSalle paupiu jau nužymė 
tas, dalimi jau ir pradėtas ant 
rolo kelio tiesimas. Paupiu 
vyksta ir didžiulės statybos.

Iki 1967 metų Pasaulinės pa 
rodos šios vietos bus neatpažįs 
tamos.

ZOOLOGIJOS SODAS 
MONTREALYJE

ruošiamas atsidėjus. Didžiu 
liai, per200 akrų plotai, jau iš 
planuoti, aptverti, išvedžioti 
asfaltiniais keliais. Iškasti eže 
rai. Upėse padaryti kriokliai. 
Paruoštos automobiliams pa 
statyti aikštės. Ruošiami vai 
kams pramogų sodai. Aikštė
se, į kurias dabar suvažiuoja 
daugybė norinčių pabūti gry 
name ore, pasišildyti saulėje, 
paruošti stalai. Pastatytas res 
toranas. Miškas išvalytas, me 
džiai aptvarkyti; viskas nušva 
rinta, išdrenuota. Vieta, kur 
bus įrengti gyvuliams gardai, 
atskirta ir aptverta aukšta vie 
lų tinklo tvora. Zoologijos so 
do vaizdas gražus, gražėja kas 
dien ir daro gerėjantį įspūdį.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir «
ketvirtadieni , 2~4 > P-“■ 

antradienį ir I 
penktadienį I P‘ m’ 

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

SUŽEIDIMŲ PASEKMĖ
Praeitų metų pabaigoje Mo 

ntrealio miesto judėjime gat 
vėje sunkiai sužeista Elzbieta 
Girdauskienė jau yra sugrįžusi 
iš ligoninės į namus. Nors ska 
udi pasekmė, kad turėjo būti 
dešinė koja amputuota, bet di 
džiumai gerai pažįstama ir dar 
bšti lietuvių organizaciniuose 
darbuose nuoširdžioji Elzbieta 
Ambrasiūtė - Girdauskienė ne 
įsivaizduotinai yra sveikstanti,

Pr. P.
VALLEE BLUE SKI 
CENTRO GEGUŽINĖ

Vasaros meto gamtos gro 
žiu gėrėtis galima visur, bet 
šie mūsų Laurynijos kalnai sa 
vo natūraliu, pagal metų sezo 
nūs kintančiu grožiu viršija 
daugelį kitur matytų vietovių. 
Todėl jie patraukia akį netik 
mūsų, kanadiečių, bet ypatin 
gai mūsų kaimynų amerikie 
čių.

Minėta lietuviška bendrovė, 
vadovaujama Pr. Juodkojo, J. 
Lingaičio ir kitų, rado reikalą 
skverbtis į nuo amžių žmogaus 
koja ar ranka nepaliestas uo 
las bei vandens čiurlenimus ir 
visa taikyti prie dabarties žmo 
gaus reikalavimų, kad važiuo 
jant nuo Montrealio vienos va 
landos laiko pagrindiniu keliu, 
visai netolimoj ateityje vylios 
kiekvieno akį prie pat kelio su 
stoti, vasarą pasimaudyti, o 
ypač žiemą slidėms, įsikėlus 
per 300 pėdų į kalną, nusileisti 
ir pan.

Sekmadienio gegužinės pro 
ga buvo galima ne tik susipa 
žinti su b-vės užsibrėžtais tiks 
lais, bet ir jau matyti, kaip rea 
lizuojami tie tikslai; pravesti 
keliai slidėms, paruoštos pasta 
tams, aikštėms, parkavimams 
vietos ir jau veikiantis ežeras.

Orui esant gražiam, į gegu 
žinę atsilankė daug montrealie 
čių lietuvių, kurie domėjosi bū 
sima patrauklia vieta. Pr. P.

TRADICINĖ ŠAULIŲ 
GEGUŽINĖ,

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

NL B-VĖS IŽDININKAS
Kostas Leipus su visa šeima ir 
M. Šulmistras išvyko į Čikagą 
ir ten, Čikagos apylinkėse, pra 
leis atostogas.

• Pp. Girdžių (vilasaliečių) 
šeima siunčia bičiuliams sveiki 
nimus iš Čikagos.

— Montrealy vykstančioje 
bažnyčių konferencijoje daly 
vauja Rusijos stačiatikių atsto 
vas vyskupas Patirim.

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS 
J. BERNOTAS 

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADV OK A TAS

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rinkliavose birž. 30 d. ir 
liepos m. 7 d., bažnyčioje su 
aukota viso 302 dol.

Kelionė organizuojama Šv. 
Onos dr-jos į St. Anne de Be 
aupre, rugpjūčio 4 d. Regis 
truotis pas: A. Ūsienę 484- 
3425, arba M. Žemaitienę PO 
6-3342, arba M. Grinkienę 
769-1598. Kaštuos 7.00 dol.

Lankėsi trumpai šios parapi 
jos steigėjas G. T. J. Kubilius 
iš Amsterdam, N. Y.-

10 dolerių vajui aukojo D. 
Linkonas, P. Montvila, M. G.i 
putytė, H. Tauteras, P. Kizeis 
kis, J. Šveikauskas, D. Rup 
šys, J. Rimkus ir N. N. $33 au 
kojo M. Ūsas ir R. Ū -

• M. Leknickienė buvo sus’r 
gusi ir gydėsi ligoninėje.

• Serga: R. Šuplevičienė susi 
laužė koją; B. Šulmistrienė, J. 
Balčiūnas ir M. Venskaitis gy 
dosi'Viktorijos ligoninėje.

• Atostogų p. Ališauskienė su 
vaikais išvyko į pp. Šipelių va 
sarvietę prie Ottawos upės; E. 
Mačionienė, J. ir A. Vaitiekų 
nai išvyko ,į Roche, terį.
• Pp. Giriniai, apvaž’avę Ka 
nados rytus ir pavasaroję Gas 
pėje, jau sugrįžo.

• St. ir J. Kęsgailos atostogų 
šį šeštadienį išvyksta prie Bas 
katuno ežero, kur ne tiktai 
atostogaus, bet ir žuvaus.
• Šeštadienį, liepos 27 d., 10 
vai. ryto Aušros Vartų bažny 
čioje tuokiasi inž. Romas Kny 
stautas su Aldona Gauryte.
• Pianistė S. Levickienė iš 
New Yorko yra atvykusi vasa 
roti į pp. Gaurių vasarvietę 
prie St. Donat. Šeštadienį pp. 
Levickienė veisėjo pas pp. Da 
ugelavičius, suruošusius būriui 
bičiulių šaunias vaišes.

• Inž. A. Pusarauskas tarny 
bos reikalais išskrenda į Euro 
pą, kur išbus apie mėnesį lai 
ko.

• Pas pp. Matulius, LaSallėje, 
vieši duktė su vyru ir vaikais, 
iš Philadelphijos. Vyras jau 
grįžta į darbą, o Ponia su vai 
kais čia ilgiau atostogaus.

• Dr. A. Popieraitis tuokiasi 
su Mary Parish.
• Meksikiečio J. Kahan pianis 
to koncertas Montreallio kai 
ne įvyks liepos 23 d. 8.30 vv,

• Stankevičius Liudas su šei 
ma išvyko atostogų j Čikagą, 
o Aloyzas kita kryptimi.

IŠ AMERIKOS Į AMERI 
KĄ PER KANADĄ

Juozas Vizgirda su žmona 
iš Čikagos, A. Styra iš Cleve 
lando ir p. Vizgirda snj. iš La 
Salles, — iš LaSallės buvo nu 
vykę atlikti reikalų į New Yor 
ką ir jame pasidairyti, nes dar 
nebuvo buvę. Jie dabar jau su 
grįžo į savo gyvenimo vietas.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas
J. Skučas

HU 1-2957
RA 2-6152

9. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
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

Palaidotas Petras Kazlaus 
kas, 58 metų, kilęs iš Kaminin 
kų kaimo, Liubavo vai., Mari 
jampolės aps., į Kanadą atvy 
kęs 1928 metais. Velionis pali 
ko našlę žmoną Reginą, duktė 
rį Eleną Skardžiuvienę, sūnų 
Petrą ir kt. „.Liaudies Balsas“ 
rašo, kad velionis priklausęs 
LLD ir MLSDPD ir buvo 
„Liaudies Balso“ rėmėjas.

Rinkliavos: liepos 7 papras 
ta rinkliava bažnyčioje 80.37 
ir speciali rinkliava skoloms 
padengti 94.451; rinkliava lie 
pos 14 d. 84.75.

Tuokiasi, liepos 27 d., St. 
Perrigo su Fr. Kreivaityte.

KUN. DR. J. KUBILIUS, SJ.
atvykęs pavaduoti Amsterda 
mo lietuvių parapijos kleboną, 
Lankėsi Montrealy ir lankė 
Nepriklausomos Lietuvos re 
dakciją, kur plačiau pasikalbę 
ta.

Įdomus dalykas, kad T. J. 
Kubilius dabar pavaduoja ato 
stogų išvykusį Amsterdamo 
kleboną Keistutį Balch. Tai tą 
kunigą, kurio pavardę pasisavi 
no neseniai New* Yerke suimti 
Rusijos šnipai. T. J. Kubilius, 
atvykęs Amsterdamo lietuvių 
parapijos kleboną pavaduoti, 
pats gavo kelias dienas atosto 
gų, nes pasirodė, kad klebo 
nas kelias dienas dar negali iš 
vykti, nes turėjo būti apklausi 
nė jamas tardymo organų. Kle 
bonas tiktai dabar sužinojo, 
kad jis buvo sekamas jau dve 
jus metus... kol paaiškėjo, kad 
šnipai yra visai kiti žmonės, 
tiktai piktnaudoję jo vardą ir 
pavardę.

SIUVĖJAS M. MAČIUKAS 
ilgesniam laikui išvyko į Sud 
bury ir S.S. Marie, kur praleis 
ne tiktai atostogas, bet ir pri 
iminės užsakymus siūti apran 
gai. Taip p.M.Mačiukas daro 
jau eilę metų. Linkime sėk 
mės, o sudburiečiams bei S. S. 
Marie lietuviams — pasinau 
doti gera proga.

ŽYMUSIS KAILIŲ Ė 
SIUVĖJAS

Juozas Gražys su šeima išvyks 
ta atostogų į Cape Cod, prie 
šiltos Golfo srovės, kur išbus 
apie mėnesį laiko ir protar 
piais pasinaudos 'išvykomis ap 
lankyti giminių ir pažįstamų.
• A. Gražys, baigęs universi 
tetą bakalauro laipsniu, pasiry 
žęs atsiekti Magistro laipsnį, ir 
tuo tikslu nusikelia į Hamilto 
no universitetą, kur veikia jo 
specialybės skyrius.
• Dr. Ilona Gražytė, atostogų 
išvyksta į Europą, kur lanky 
sis Prancūzijoje ir Italijoje.
• H. Adomonis, įsigijęs prie 
Brome Lake vasarvietę, šią sa 
vaitę pradėjo atostogas ir su 
šeima gyvena vasarvietėj, kur 
praleidžia ir savaitgalius.
• Inž. Krikščiūnas iš Bostono 
viešėjo pp. H. Adomonių šei 
moję.

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.

O R'lfj.VT O
TORONTO NIAGAROS TUNTO ŽINIOS

— Liepos pradžioje tunto 
jūrų skautės ir skautai turėjo 3 
dienų iškylą Bcarskill parke 
už North Bay. Ten buvo nu 
vežta ir viena burinė valtis. 
Mokytasi buriuoti ir kartota 
patyrimo laipsniai. Instrukta 
vo v. v. R. Namikas.

— Išrinkus j. s. H. Stepaitį 
Jūrų Skautuos vadu, tunto jū 
rų skautų dalies vedėju paskir 
tas v. v, M. Šlapšys. Tunto ad 
jutantu paskirtas v. si. b. k. J. 
Kuprevičius.

— K. Vaidoto laivo vadu 
paskirtas vair. A. Žymantas, o 
laivo instruktoriumi v. v. R. 
Namikas.

— Tunto jūrų skautai-ės šie 
met savo atskiros stovyklos ne 
turės, nes vyks į jubiliejinę sk 
autijos stovyklą prie Custer 
Mich. Stovyklos pradžia rug 
pjūčio 17 d. Tėvai, ar bičiuliai, 
kurie sutiktų leisti panaudoti 
susisiekimo priemones, ar pa 
tys galėtų nugabenti keletą vai 
kų į stovyklą, prašomi praneš 
ti tuntininkui v. j. s. B. Stun 
džiai telefonu 247-5634. sk.

SAULĖS UŽTEMIMAS
Šią savaitę Montrealis ir vi 

sa Quebeco šiaurė matys sau 
lės užtemimą, kuris bus liepos 
20 d., 1 vai. 5 minutės dienos 
metu ir truks apie minutę lai 
ko. Pilnas užtemimas bus ma 
tomas vidukely tarp Montrea 
lio ir Quebeco miestų, o mies 
tuose bus matomas tiktai dali 
nis užtemimas. Užtemimo, pil 
no, stebėti iš Montrealio išei 
na specialus traukinys ir va 
žiuoja daug žmonių savo ma 
šinomis.

Įspėjimas: į saulę galima 
žiūrėti tiktai per dūminius aki 
nius, arba per dūminį stiklą, 
kurį galima patiems pasidaryti 
švarų stiklo gabalą aprūkius 
dūmais. Nežiūrint įspėjimų, 
manoma, kad nuo neatsargaus 
žiūrėjimo į saulę apaks apie 
3,000 žmonių.

Labai atsiprašome, kad dėl 
nepakankamo apsižiūrėjimo 
dalis šio NL numerio išėjo su 
neteisingai įdėtais dail. pp. Ta 
mošaičių kūrinių atvaizdais.

^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^l

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

Montreal Real Estate 
Board Nariai 

3907 Rosemoun Blvd.
Tel. 722-2472

Namai, žemė, paskolom.
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 
Gaisras — automobiliai — 

nelaimės
Jas atstovauja 9-tus metus

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722 2472

G. Rukšėnas —768-8640
Lite s-tos No. D-752.

• T. Ž. red. kun. dr. Gaida iš 
vyko atostogų. Jį pavaduoja 
A. Rinkūnas.
® K. Dargis su šeima išsikėlė 
gyventi į Kaliforniją.
© Kun. P. Vaseris, iš Australi 
jos, lankėsi pas gimines Toron 
te.
• V. Vaitonis išsikėlė gyventi 
į Čikagą.
• Inž. J. Sližys gavo širdies 
priepuolį ir turėjo atsigulti į šv. 
Juozapo ligoninę.
• Prekybininkas J. Motušis ve 
dė iš Los Aangeles H. Žąsytis 
-Mackus.
• Mirė M. Galinaitienė, 71 m. 
Paladota lietuvių kapinėse.
• PLB V-bos pirm. Dr. J. Sun 
gaila JAV Liet. Tarybos šuva 
žiavime turėjo pranešimų ir ta 
rėsi dėl PLB Seimo.
• Z. ir A. Stančikai atšventė 
sidabrines vedybų sukaktuves.
• Inž. K. Totoraitis, vadovau 
jąs Kolumbijos inžinierių eks 
kursijai, lankėsi su ekskursija 
Toronte.

PABALT1EČIŲ TARPE 
RYŠKUS 

PASIPRIEŠINIMAS
Tokio pavadinimo platų 

straipsnį „Darmstaedter
Echo” (birž. 8 d.) paskelbė 
Pabaltijo tautų bičiulis Erik 
Thomson. Nurodęs į Pabaltijo 
tautų neteisėtą pagrobimą, au 
torius teigia, kad 1940 m, įvy 
kdytas Pabaltijo valstybių už 
ėmimas, nuolatinis kraštų so 
vietinimas bei rusinimas laiky 
tina pavyzdžiu. Šiuo atveju 
Sovietų Sąjunga viso pasaulio 
akivaizdoje parodė, kas vėliau 
įvyko su visais rytų Europos 
kraštais ligi Elbės upės. Šiuo 
metu Kremlius žodžiais ir spa 
usdinta propaganda siekia su 
daryti įspūdį, kad Pabaltijį o 
respublikos savo noru virtusios 
Sovietų Sąjungos dalimi ir 
kad ir šiandien jos esančios 
„suvereninės“ ir „nepriklauso 
mos“. Autorius čia nurodo, 
kad tikrumoje Pabaltijo vals 
tybės šiandien laikytinos sovie 
tinės imperijos kolonijomis. 
Ūkiniu atžvilgiu jos išnaudoja 
mosi ir jų pramonė palenkiama 
Maskvos interesams.

Vis dėlto, pabrėžia Erik Th 
ompson, estai, latviai ir lietu 
viai ir toliau vykdo pasiprieši. 
nimą. Jis reiškiasi per „buržu 
azinį nacionalizmą“ ir apie tą 
pasipriešinimą tautoje liudija 
įvairūs komunistinių pareigūnų 
valymai, kaltinimai dėl nacio 
nalistinių nuotaikų palaikymo, 
ūkinio savistovumo ir pan. To 
ji tautos rezistencija dar reiš 
kiasi tautinės kultūros ir kalbos 
srityse, universitetuose. Pagal 
autorių, Pabaltijo tautų pasi 
priešinimą žymi ir „netikėtas 
tautinis aktyvumas’“, kai puo 
selėjami tautiniai papročiai, 
nuostabiai išlaikomi senieji 
miestų pastatai (čia pavyzdžiu 
nurodomas Talinas). Paga 
liau, tauta priešinasi pavergė 
j ui ir religinėje srityje — čia 
žymus religinio gyvenimo ’ ir 
krikščioniškojo tikėjimo suak 
tyvėjimas. Šis straipsnis pa 

"skelbtas ryšium su Birželio įvy 
kių sukaktimi. E.

— Cooksville, Ont. teisėjas 
Andrew nustatė gaują vagių, 
kurie esą susimetę vienoje mo 
kykloje.

PALANGOJE 
nuomojamas vasarnamis.

Teirautis CL 4-4678

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. 
Adresais: 6988—16 Avė, 

Rosemount.
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