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Pirmasis žingsnis taikos link
KAS NAUJA KANADOJE
KANADA SUSILAUKĖ NAUJŲ FINANSINIŲ 

SUNKUMŲ

• Susitarta riboti A bandymus
• Koegzistencija eina pirmyn
• Lietuviams reikia sukrusti
• Katastrofa Jugoslavijoje

Koegzistencija, plačia pras 
me, eina didyn ir platyn. Ko 
egzistencija politinėje plotmė 
je»

DĖL KILUSIŲ KOMUNS 
TŲ LAGERYJE 
NESUTARIMŲ, 

iš teorinės plotmės pereina į 
praktinę plotmę.

Maskvos iškelta daugiau pr 
opagandos bei politinės takti 
kos sumetimais, negu realybės 
tikslais, komunistams suskilus 
į dvi stovyklas, tampa praktiš 
ka realybe.

Kinijos komunistai, matyti 
sąmoningai, pareikalavo iš ru 
sų komunistų neįvykdomo da 
lyko — 
GRĄŽINTI STALINIZMĄ 

IR NUVERSTI 
CHRUŠČIOVĄ

Kinų reikalavimas logiškai 
suformuluotas, bet neapskai 
čiuotas į pasisekimą, nes, rei 
kia sutikti su rusais, kad toks 
reikalavimas dabartinėmis sąly 
gomis neįvykdomas. Ne tiktai 
todėl, kad Chruščiovas, nors 
vienu metu ir buvo užsiminęs 
savo pasitraukimą, bet jis pats 
gi nepasitrauks, bet ir todėl, 
kad
CHRUŠČIOVO DIKTATO 

RA VIS DĖLTO 
ŠVELNESNĖ

negu Stalino ir, be to, dosnes 
nė, daugiau patenkina masių 
reikalavimus. Tame yra jo at 
rama.

Chruščiovas nez be to, kad 
nebūtų bandęs, Stalino būdu, 

kiečiau valdyti, bet išaugusios 
naujos rusų kartos ir per gele 
žinę uždangą gyvenimą, jau 
negali Rusijos diktatūros rep 
lėse taip kietai išlaikyti masių, 
kaip laikė Stalinas. Taigi, 

CHRUVČIOVAS EINA j 
NUOLAIDAS MASĖMS NE 
KAD TO NORI, BET KAD 

PRIEŠIŠKUMO
tai daryti. Gyvenimas nestovi 
vietoje, nežiūrint, kokias stip 
rias jam užtvankas daro.

Atominių bandymų sulaiky 
mas (ne sustabdymas) yra vie 
nas iš koegzistencijos faktų. 
Juk sovietams seniai buvo šis 
būdas siūlomas, bet tiktai da 
bar jie priėmė. Ne be pagrin 
do derybas vedęs Harrimanas 
pasakė, kad
SUSITARIMAS DĖL A BA 

NDYMŲ SULAIKYMO 
YRA RUSAMS PADIKTUO 

TAS PEIPINGO 
PRIEŠIŠKCMO

nes rusai panorėjo įrodyti, kad 
koegzistencija duoda pasek 
mių.

Su Vakarais reikia koegzis 
tuoti, nes Kinijos komunistų 
apetitai pernelyg dideli: kinai 
nesitenkina tiktai ideologiniu 
susiartinimu, bet reikalauja pir 
menybių vadovavime, reikalau 
ja geltonosios rasės pirmavimo 
pripažinimo ir reikalauja 
KINIJAI GRĄŽINTI DAU 

GELĮ IR DIDELIŲ
AZIJOS TERITORIJŲ.
Visa tai Chruščiovą verčia 

geriau koegzistuoti su Vaka

Piniginiai reikalai valstybių 
taip susiję, kad vienos kurios, 
ypač didesnės valstybės, atsi 
dūrę sunkumuose, tiesiogiai ar 
netiesiogiai liečia kitų, kaimy 
ninių, valstybių piniginius rei 
kalus. '

Kanados finansų ministeris 
Gordon bandė Kanados pinigi 
nius reikalas taisyti apdėdamas 
mokesčiais svetimą, į Kanadą 
plaukianti, kapitalą. Jeigu jam 
tas būtų pasisekę, būtų gautas 
tam tikras naujas Kanados pa 
ajmų šaltinis. Deja nepasisekė.

Mat, JAV taip pat turi sun 
kūmų. Faktas, kad JAV kapi 
talai pradėjo sparčiau plaukti 
į užsienį. Taigi ir prezidentas 
Kennedy susirūpino pinigų 
klausimu. Norėdamas sulaikyti 
JAV pinigų plaukimą užsie 
nin, jis išplaukiančius kapita 
lūs apdėjo 15% mokesčiais.

Tuo tarpu Kanada labai in 
teresuota svetimų kapitalų 
įplaukimu, o jų daug įplaukda 
vo iš JAV. Todėl apdėjimas 
mokesčiais JAV kapitalo Ka 
nadai labai nenaudingas.

Kanada, labai tuo susirūpi 
nusi, kreipėsi į Vašingtoną. 
Gordono pasikalbėjimų su JA 
V fin. min. Dillon pasekmėje, 
Kanados deegacija buvo nuvy 
kusi Vašingtonan tartis, kaip 
išlyginti šį reikalą, kad Kana 
dos nepaliestų. Reikalas gana 
painus, ypač, kad reikia gauti 

rais, negu draugauti su kinais. 
Kennedy neužmiršo, kad 

Chruščiovas, bandydamas ly 
ginti santykius su kinų komu 
nistais, pareiškė, kad
KOEGZISTENCIJA GALI 
MA TIKTAI POLITINĖJE 

PLOTMĖJE, BET NE 
IDEOLOGINĖJE, 

ir dabar, kai susitarimas dėl A 
bandymų įvyko, visą laiką pri 
mena tą Chruščiovo pasaky 
mą. Kennedy pabrėžė: susitari 
mas dalinis. Jis nepašalins nei 
karo, nei ginklavimosi, nei ato 
minių ginklų, nei karinių sąjun 
gų ir požeminių bandymų, nes 
tokiu atveju reikalinga kontro 
lė vietoje, o rusai su tilo nešiu 
tinka. Bet, nežiūrint dailinimo, 
vis dėlto tai yra žingsnis pir 
myn taikos kryptimi, — sako 
Kennedy.

Rusų pavergtiesiems dabar 
reikia jieškoti naiijų kovos už 
laisvę kelių. Ir ne tiktai todėl, 
kad gali atrodyti, kad karas, 
kuris gali įnešti perversmų, da 
rosi mažiau patikimas, bet ir 
todėl, kad

ATOMINIS KARAS 
NEĮSIVAIZDUOJAMAS 
SAVO PADARINIAIS, 

ir todėl daugelio galvojimu jis 
neįmanomas. J

Ir tai vienas iš argumentų 
rusų prieš kinus, kurie dėl susi 
tarimo kaltina ne tiktai rusus, 
bet ir Ąmeriką, nes ji esą tuo 
susitarimu neleidžianti Kinijos 
komunistams įsigyti atominių 
ginklų.

Koegzistencija jau yra per 
simetusi ir tikybinėn plotmėn, 
kas nemažiau įdomu.

Vatikanas jau pasiuntė savo 
atstovus į Maskvoje vykusį sta 
čiatikių patriarcho iškilmingą 
pagerbimą.
VATIKANAS PASIUNTĖ 

ATSTOVUS IR Į PROTES 
TANTŲ SUVAŽIAVIMĄ, 

išimtines teises, nes JAV įsta 
tymas paliečia ne vieną Kana 
dą, bet paliečia 21 valstybę.

Teigiama, kad Kanadai pa 
žadėtos lengvatos, bet greičia 
usia negrąžinančios Kanados 
būseną į buvusią padėtį.

KANADA PATI VIENA 
APSIGINTI NEGALI

Kanados saugumo komiai 
jos, vedusios tyrinėjimus, pir 
mininkas dr. A. H. Zimmer 
man federaliniame Kanados 
parlamente pareiškė, kad klau 
simo tyrimas parodė, kad Ka 
nada pati viena jokiu būdu ne 
gali apsiginti nuo užpuolimo. 
Kanada nuo užpuolimo gali gi 
ntis tiktai kolektyvinėmis prie 
monėmis, drauge su kitomis 
Amerikos valstybėmis. Preci 
zuojant klausimą, jis teigė, 
kad Kanada gali būti saugi tik 
tai drauge su visa šiaurine 
Amerika.

PAKĖLĖ KAI KURIEMS 
TARNAUTOJAMS ALGAS

Fin. min. W.Gordon paakel 
bė, kad 57,000 D grupės, paš 
to, muitinių, imigracijos ir kt. 
tarnautojams pakeltos algos 
nuo 240 iki 360 dol. per me 
tus ir už praeitus metus tas prie 
das bus išmokėtas nuo spalio 
mėn. Per metus tas algų pakė 
limas atsieis valstybei apie 17 
mil. dol.

kuris praėjusią savaitę vyko 
Montrealyje.

Kardinolas Leger, Montrea 
lio arkivyskupas, pats atsilan 
kė suvažiavime, kurio uždary 
mas buvo katalikiškame Mont 
realio universitete ir pasakė 
kalbą, kurioje reiškė krikščio 
niškųjų bažnyčių apsijungimo 
viltį, nes esą jų bendrumas 
daug didesnis, negu skirtumai.

Maža to,
KARDINOLAS LEGER 

DALYVAVO ANGLIKONŲ 
KATEDROS ATIDARYME

Tat ir čia matome aiškias 
sambūvio realybes.

Lietuviškame sektoriuje, vai 
zdo pilnumo dėliai, konstatuo 
kime tą pat: Toronte susituo 
kė Evangelikų lietuvių kuni 
gas ir jo iškilmėse dalyvavo ka 
talikai, kurie jį sveikino, kai 
tiktai prieš kelius metus Mont 
realyje tik ką neekskomuni 
kuoti lietuviai katalikai, kurie 
dalyvavo evangelikų sutuoktu 
vėse. Tai gi: keičiasi rūbai mar 
go svieto. . .

Plačiai išsiliejanti koegzis 
tencija verčia mus susirūpinti 
ir jieškoti naujų būdų kovos 
už Lietuvos laisvės ir neprik 
lausomybės atstatymą. Tąjį yra 
riekšmingi laiko faktai, tiesią 
kelius į ateitį.

KITOS NAUJIENOS
— JAV atsilikusiems remti 

paskyrė 4.5 miliardų dol.
— Iš komunistinės Kinijos 

pasitraukė studentai negrai, 
nes negalėjo pakęsti diskrimi 
nacijos.

— Chruščiovas. vykdyda 
mas propagandą, Afrikos vals 
tybėms pasiuntė laišką, kuria 
me siūlo Afrikos kontinentą 
paskelbti nuatomintą, ir kalba 
apie būtinumą sudaryti Atlan 
to ir Varšuvos sąjungų nepuo 
limo paktą.

— Sirijoje sukilimai nesiliau

K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI
P. L. B. SEIMO INFORMACIJA NO. 4.

1. PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
P. Liet. B. Seimo proga, P. jo 1 dd. Pasaulio Lietuvių Die

L. B. Valdyba skelbia 1963 nomis.
m. rugpjūčio 30—31 ir rugsė

2. P. L. B. SEIMO PROGRAMA
(Numatoma, dar gali keistis).

Penktadienį, rugpjūčio 30 d.
10.00 vai. atidarymas - invoka 

cija ir atidaromoji kalba.
10.15 v. prezidiumo sudary 

mas, seimo darbo reguliami 
no priėmimas, darbotvarkės 
priėmimas, komisijų sudary 
mas.

10.45 v. sveikinimai žodžiu.
11.45 v. PLB V-bos pirm, ir 

Kultūros Tarybos Pirmjnin 
ko pranešimai, pranešimai iš 
atskirų kraštų, paklausimai.

2.00 v. Pietūs Prisikėlimo pa 
rapijoje.

3.00 v. Spaudos parodos atida 
rymas.

3.15 v. Pranešimas — Organi 
zacinė PLB padėtis ir siūlo 
mi pakeitimai ((S. Barzdų 
kas).
Po to diskusijos dėl visų 

pranešimų.
5—6 v .Pranešimas — Lėšų 

telkimas (J. Jasaitis). Dis 
kusi jos.

8 vai. Literatūros vakaras ir 
fortepiono rešitalis (A. Kup 
revičius).

Šeštadienį, rugpjūčio 31 d.
9.00 v. Pranešimas — Peticija 

Jungt. Tautoms (J. Karde 
lis). Diskusijos.

9.30 v. Pranešimas — P. L.
B. vaidmuo Lietuvos Laisvini 

mo darbe (J. Matulionis), 
diskusijos.

12.00 v. P. L. B. konstitucijos 
papildymai bei pakeitimai.

1.00 v. Pietūs Šv. Jono para 
pijoje.

2.30 vai. Pranešimas — Jau 
noji karta ir lietuvybės išlai 
kymas (A. Adamkavičius). 
Diskusijos.

NEW Y0RK0 NAUJIENOS
POSĖDŽIAVO VLIKO PRAPLĖSTASIS 

PREZIDIUMAS
New Yorke liepos 20 d. bu 

vo įžvelgta į naujai besusida 
rančius tarptautinių didžiųjų

ja, Nassero kurstomi. Įvyko 
naujas sukilimas, kuris tačiau 
buvo numalšintas. Yra užmuš 
tų, o kiti baudžiami mirtimi.

— Nasser pareiškė, kad Si 
rija yra pasirašiusi Arabų vie 
nybės sutartį, todėl dabartinės 
fašistinės vyriausybės veiks 
mai nesą teisėti.

— Gvatamala nutraukė dip 
lomatiniua santykius su Angli 
ja dėl Hondūro, į kurį ji turi 
pretenzijų.

— Kuba nusavino JAV ats 
tovybės turtą, o po to JAV —— 
Kubos atstovybės.

— Taivane didžiulis žemės 
drebėjimas ir Jugoslavijoje, 
kur daug žmonių aukų.

— Prie Maskvos susitarimo 
prisideda kitos valstybės, bet 
Prancūzija pareiškė, kad tęs sa 
vo atominės jėgos vystymą.

— Indija paskelbė, kad jos 
pasienyje kinai koncentruoja 
kariuomenę.

— Maskvoje atidarant Indi 
jos parodą, dalyvavo Chruščio 
vas, rodydamas indams drau 
gingumą, su kuriais kinai ko 
voja.

— JAV lengvaatletai Mask 
voje laimėjo vyrai, o moterys 
pralaimėjo, tas pat atsitiko ir 
Varllvoje.

3.30 vai. Pranešimas —- Padė 
tis Lietuvoje (V. Vaitiekų 
nas).

4.15 v. Komisijų pranešimai ir 
PLB Valdybos rinkimai.

7.00 v. Didysis pobūvis.
Be to, šeštadieni vyks spor 

to rungtynės.
Sekmadienį, rugsėjo 1 d.

1.30 v. Iškilmingos pamaldos.
R. Katalikų pamaldos vyks 
Toronto arkivyskupijos ka 
tedroje.

3.00 v. meno parodos atidary 
mas.

3.15 v. akademija: baigiamoji 
paskaita — lietuvių tautos 
likimas laiko ir istorijos per 
spektyvoje (S. Sužiedėlio), 
rezoliucijų skaitymas, naujo 
sios PLB valdybos pristaty 
mas ir pirmininko žodis.

4.00 v. Garbės svečių (kelių) 
sveikinimai angliškai. Kon 
certas, kaip anksčiau skelb 
ta.

9.00 v. baigiamasis banketas.
3. DALMVIAI

Gautos papildomos žinios, 
kad be kitų seime dalyvaus Vo 
kietijos L. B. pirmininkas kun. 
dr. Aviža, žurn. K. Čibiras iš 
Urugvajaus ir sol. Vasiliauskie 
nė iš Australijos, kuri sekma 
dienio banketo metu atliks me 
ninę programą, iš Venezuelos 
Z. Domeika.

4. PLAKATAS
Didelio formato PLB seimą 

skelbiantis trijų spalvų plaka 
tas jau atspausdintas ir siunti 
nėjamas bendruomenių viene 
tams bei kitiems suinteresuo 
tiems asmenims.

Informacinė Komisija.

jėgų koegzistencinius bandy 
mus ir ryšium su tuo Lietuvos 
laisvinimo perspektyvos, buvo 
priimta 1963 m. II-jo pusme 
čio sąmata, išklausyti VLIKo 
grupių atstovų, dalyvaujančių 
,,1963 m. birželio 22 d. po liti 
nių grupių pasitarime sudaryto 
je komisijoje, konsolidacijos 
reikalais”, pranešimų ir aptar 
ta visa eilė kitų bėgamųjų rei 
kalų.

KREIPIMASIS Į JAV 
SEKRETORIŲ

JAV ir Sovietų Sąjungos 
derybų Maskvoje išvakarėse 
buvo kreiptasi į Valstybės Sek 
retorių Dean Rusk ir prašyta, 
kad jis duotų savo delegatams 
nurodymų, kad tose derybose 
nebūtų pažeistos lietuvių tau 
tos teisės į savo laisvę. Taip 
buvo pabrėžta, kad Lietuva 
niekuomet nesutiks su bet ku 
riuo mūsų kraštų susitarimu, 
kuris pažeistų jos nepriklauso 
mybę.
VLIK BUVO PAKVIESTAS 
dalyvauti Pasaulio Laisvės Die 
nos minėj iman, kurį organiza 
vo Laisvosios Europos Komi 
tetas. Minėjiams vyko liepos 1 
d. Philadelphijoje, JAV nėpri 
klausomybės paskelbimo salė 
je. Dalyvavo Vliko pirm. dr. 
A. Trimakas, sekretorius J. 
Stiklidrius ir Tautos Fondo 
Pirmininkas prel. J. Balkūnas.
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PRAGfEDRUUAi ir SESELiAi...
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Už likimą žmogaus šioj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
O mirtis — nelaukta ir staigi.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
VISIEMS KANADOS LIET UVIŲ BENDRUOMENĖS 

ATSTOVAMS I ANTRĄJĮ PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMĄ

Įvykstantį Toronte 1963 m. rugpjūčio mėn. 30—31 ir rug 
sėjo mėn. 1 d. d.

Kanadoje......................... $ 5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50

Visur kitur........................ $ 6.00

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

Atostogos
NE TIKTAI MALONIAUSI S, BET IR BŪTINI AUSIS 

REIKALAS

Darbo žmogus Kanadoje pasigenda geriau sutvarkytų 
atostogų.

Liepos mėnuo Kanadoje, 
kaip ir visame šiauriniame Že 
mės pusrutulyje, yra ‘ geriau 
sias atostogų laikas, tam tiks 
lui daugumos ir sunaudoja, 
mas.

Visus metus dirbęs, ypač 
sunkų darbą, žmogus reikalin 
gas ilgesnio poilsio.

Tiesa, Kanadoje, kaip ir J. 
A. V., darbo žmogus išsikovo 
jo jau vadinamą „savaitgali" 
— dvi poilsio dienas iŠ septy 
nių savaitės dienų. Tai didelis 
darbo žmogaus laimėjimas, ko 
kio neturi vadinamieji „sočia 
listiniai" kraštai.

„Savaitgalis" tačiau darbo 
žmogaus nepatenkina. Savait 
galis reikia ištęsti į pussavaitę.

Viena — todėl, kad moder 
niškose sąlygose darbas yra 
daug daugiau preciziškas, ku 
ris daug daugiau reikalauja 
nervų įtempimo ir išvargina.

Antra — todėl kad darbų 
mechanizacija turi atpalaidoti 
darbininką nuo naktinių dar 
bų ir nuo viršvalandžių. Turi 
likti tiktai normalus darbas, 
normalios dafbo valandos. 
Tai gi kaikurios profesinės są 
jungos jau pradėjo kovą už ke 
tūrių dienų darbo savaitę. O 
kaikurios keturių dienų dar 
bo savaitę jau ir išsikovojo. 
Trumpesnė darbo savaitė, ži 
noma, labai patarnauja darbo 
žmogaus poilsiui.

Nežiūrint tačiau to, kokio ii 
gurno bus darbo savaitė, dar 
bo žmogui (suprantant darbo 
žmogų plačia prasme) vis dėl 
to reikalingi didesni poilsio 
laikotarpiai. Todėl čia ir kalba 
ma apie vadinamas „atosto 
gas", kada darbo žmogus gau 
na ilgesnį poilsį.

Taigi, kalbant apie atosto 
gas, reikia pasakyti, kad Kana 
doje jos nėra gerai sutvarky 
tos.

Viena — jos per trumpos. 
Atostogoms reikia apie mene 
šio laiko bent kartą per me 
tus.

Antra — atostogavimas ne 
organizuotas, ir nėra kas a tos 
togas organizuotų.

Tie, kas atostogas organi 
zuoja, rūpinasi uždarbio reika 
lais. Esamomis sąlygomis ki 
taip ir būti negali. Tuo tarpu 
yra atvejų, kai darbo žmogui 
reikia ne tiktai paprasto atsi 
kvėpimo ir. atsipalaidojimo 
nuo kasdieninės įtampos, bet 
reikia ir rimčiau patvarkyti 
sveikatą. O šitam tikslui ir nė 
ra organizacijos.

Canada....................... $5.00

America & S. America $ 5.50

Other Countries . . . .$ 6.00

Tose Europos šalyse, kur 
veikia demokratinė santvarka, 
kaip Skandinavijos valstybės. 
Vakarų Vokietija, Prancūzija, 
Anglija, — ten, kaip ir kad 
buvo nepriklausomybės Irfi 
kais Lietuvoje, ten veikia ligo 
nių kasos, kurios rūpinasi ne 
tiktai darbo žmogaus poilsiu, 
bet ir jo sveikata.

Ligonių kasos paprastai tu 
ri savo gydyklas: medicinos 
kabinetus, ambulatorijas, sana 
torijas, poilsio namus ir tt. Li 
gonių kasos ir rūpinasi darbo 
žmogaus sveikata — higijena, 
sanitarija, ambulatoriniu ir 
stacionariniu gydymu. Kas ne 
mažiau svarbu — rūpinasi ir 
darbo žmogaus poilsiu, organi 
zuotu poilsiu.

Kanada, turtingas kraštas, 
turinti gana plačiai išvystytą 
pramonę, — laisvai gali įvesti 
valstybines Ligonių kasas. Ir 
to reikia siekti. Tai yra būti 
na.

Nelaimei, Kanados demo 
kratai kažkuo rūpinas, kovoja 
dėl chimerų, bet tik nesisten 
gia padaryti darbo žmogaus 
gyvenimui pagerinti. Demok 
ratų vadas, Douglas, įsistebei 
lijo į atominius ginklus, 
ir dėl to veda kovą, ir todėl 
pralaimi. Tuo tarpu jei jis taip 
karštai pasiimtų ginti darbo 
žmogaus reikalus — keltų jo 
socialinius gyvenimo reikalus, 
reikalautų įvesti visai Kanadai 
Ligonių kasas, gydymą per 
Ligonių kasas, kurios taip bū 
tų sutvarkytos, kad ne tiktai 
būtų gydomas nemakamai pa 
ts darbininkas, bet ir jo šeima, 
o jo ligos atveju šeimai būtų 
išmokama jo alga, — jis tikrai 
laimėtų darbininkų balsus. O 
šito yra būtina siekti. Kanada 
pajėgi tą padaryti. Pažangiai 
valstybei tai yra būtina. Ne 
priklausoma Lietuva tą turėjo 
jau prieš 30 metų. Kodėl Ka 
nada negali to turėti?

Tai uždavinys, kurį patys 
darbininkai turi kelti, jeigu va 
dai nesugeba.

Kalbant gi apie atostogas, 
prasminga yra pasakyti, kad 
atostogos būtų protingos. 
Ypač nenaudinga, jeigu vieton 
poilsio atostogaujantis dar lab 
jau pavargsta ar net sveika? 
buvęs suserga.

Būkime protingi, saikingi ir 
pasirūpinkime, kad atostogos 
tikrai duotų poilsio ir naudos.

J. Kardelis.

Praėjo metai. Vieneri me 
tai. Tą vasarą daugelis mūsų 
ilgai prisimins. O dabar vasa 
ra panaši — įprastas miesto si 
luetas, medžiai šlama vakarais, 
apšviesti Montreal West žibin 
tų. Dainavoj seniai išėjo ledas 
ir putodamas krinta krioklio 
vanduo, linguoja eglės prieb 
landos pakrantėj. Tu taip pat 
dažnai stovėdavai ant tilto. 
Dainuodavai vakarais prie ra 
miai plazdančios laužo ugnies.

Girdisi kalba, juokas, žmo 
nių žingsniai.

Tiktai Juozo Akstino nei 
balso, nei žingsnių nesigirdi.

Gyvenimas bėga tolyn. Vi 
sų kitų gyvenimas. Tiktai jo 
vieno gyvenimas staiga susto 
jo. Draugai dailininkai, drau 
gai aktoriai, paprasti draugai, 
mylimi artimieji labai dažnai 
sustoja tekančio gyvenimo sro 
vėj ir prisimena: kažin ko trū 
ksta šią valandą, be galo trū 
ksta, kažkas ne taip. . . Juozo 
trūksta. Jo nėra, todėl ir dai 
nai, ir juokui, ir vakaro nuotai 
kai kažko labai būtino štoko 
ja. O tai todėl, kad tokie žmo 
nės kaip Juozas Akstinas atei 
na retai mūsų tarpan. Netiktai 
gabūs, linksmi, nuoširdūs, bet, 
svarbiausia, žmonės be pagie
-r ,'įfCT-jh^i

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
STUDENTŲ SĄJUNGOS STUDIJŲ DIENOS 

CLEVELANDE

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Clevelando skyrius suruošė stu 
dijų dienas birželio 22 — 23 
Western Reserve Universitete. 
Šios studijų dienos buvo vie 
nos iš puikesnių studijų dienų, 
suruoštų Clevelande.

Studijų dienas atidarė Cle 
velande L. S. S. skyriaus vai 
dybos pirm. K. Gaižutis šešta 
dienj 10 vai. ryto. Po to įvyko 
diskusijos apie J. Girniaus kny 
gą „Tauta ir tautinė ištikimy 
bė". Diskusijas vedė A. Idze 
lis, Š. Lazdinis ir J. Šenber 
gas. Nedidelė grupė studentų 
diskusijose dalyvavo, bet dis 
kūgi jos buvo įdomios, iškelta 
naujų idėjų.

Tą pačią dieną popiet įvy 
ko simpoziumas: „Lietuvis stu 
dentas amerikiečių ir lietuvių 
politinėje veikloje“. Simpoziu 
me dalyvavo V. Kamentas ir 
A. Kasu lai t is. A. Kasulaitis 
apibūdino būdus, kaip lietuvis 
studentas gali prsidėti prie Lie 
tuvos lasvinimo darbo. V. Ka 
mantas pareiškė, jog turime 
pasireikšti abiejose visuomenė 
se: amerikiečių ir lietuvių.

Spaudos apžvalga
AR PRASMINGA

NL polemikos vengia. Bet, 
iššaukiama, turi atsiliepti.

Naujienos kažkodėl susirū 
pino ginti Lenino kilmę. Iš to 
kilo eilė pasisakymų. NL pati 
neteigia, kad Leninas ne ru 
sas. Teigimas, kad jis žydiškos 
kilmės paimtas iš spaudos. Ta 
čiau, NL teigia, kad prie Lėni 
no kilmės dokumentų bolševi 
kai nebolševikų neprileidžia, 
o bolševikais pasitikėti negali 
klausimas yra atviras. Ar pras 
ma, — todėl ir Lenino kilmės 
minga Naujienoms guldyti gal 
vą už Lenino rusiškumą?

An. Gr. ryšium su šia pole 
mika iškėlus kitus klausimus, 
Naujienos guldo galvą už bu 
vusį JAV prezidentą F. D. Ro 
seveltą ir jo žmoną Eleonorą. 
Čia vėl mūsų nuomonės nesu 
tampa. NL. red. toli gražu nė 
ra entuziastinga nei už patį Ro 
seveltą, nei už jo žmoną Eleo 
norą.

Roseveltas, kol jis buvo sv 
eikas, veikė labai gerai. Ypač 
vertas aukšto įvertinimo jo Da 
lybos projektas, kuris, beje, 
padėjo pačiai Amerikai. Jis 
gerai laikėsi Hitlerio bend 
rai fašizmo klausimais, bet jis 
nepakankamai orientavosi bol

Vytautas Mačernis.

žos, be puikybės, be kartėlio 
visam pasauliui, be pavydo. 
Tokių žmonių mums šian 
dien taip labai, labai reikia.

O m e s likom, gyvenam gy 
venimą toliau ir retkarčiais, to 
kią valandą, kaip Šitoji, kaip 
dabar, sustojame, nes svetimo 
sios viešnios alsavimas mums 
padvelkia veidan. Priminti ir 
prisiminti.

Mirtis Juozo Akstino nenu 
galėjo. Tokį žmogų pasiimda 
ma, mirtis darosi mažesne ir 
nebe tokia nuožmi. Ji nušvinta 
keista ugnimi, nesuprantamu 
šios žemės meilės spindėjimu, 
kurio dalį jai davė tasai žmog 
us, kurį prisimename, apie kurį 
kalbame dabar. Tarsi apie iš 
vykusį ilgai ilgai kelionei. Me 
tai tokiai kelionei tėra mažytis 
žingsnis išblyškusdo vieškelio 
Anapus. Metai tėra sekundė 
žvaigždės šviesos, keliaujan 
čios į mūsų planetą. Metai ne 
išdildę Tavo balso. Tavo eise 
nos, juoko, rankos paspaudi 
mo.Tavo paveikslai liko.Tavo 
scenos įvaizdžiai. Tu likai. Ir 
dar daugelis benamių vasarų 
bus paženklintos to liūdno ne 
tekimo ženklu. O mums šian 
dien taip labai Tavęs reikėtų. 
Juozo Akstino.

Henrikas Nagys.

Jis taipgi patiekė tikslus ir bū 
dus šio politinio veikimo.

Po simpoziumo įvyko eks 
kursi j a į Clevelando meno mu 
zėjų. V. Raulinaitis buvo pui 
kus vadovas ir aiškintojas. Va 
kare įvyko šokiai. Studentai 
smagiai praleido laiką ir pa 
dainavo. »

Sekmadienio programoje 
po pamaldų buvo simpoziu 
mas tema „Žmogus dabartinė 
je lietuvių literatūroje”, daly 
vaujant A. Augustinavičienei, 
dr. Šilbajoriui ir V. Kavaliū 
nui.

Uždarymo žodį tarė A. Pa 
liokaitė. Lietuvių Studentų Są 
jungos Centro Valdybos sek 
retorė, padėkodama visiems 
rengėjams už puikias studijų 
dienas ir visiems atsilankiusie 
ms. Ji trumpai apibūdino Cen 
tro Valdybos dabartinį darbą.

Šios studijų dienos yra pui 
kus pavyzdys, kaip vienas sky 
rius gali suorganizuoti plates 
nio masto studijų dienas. Stu 
dijų dienose dalyvavo atuden 
tai iš Toronto, Chicagos, Dėt 
roito ir Clevelando. (D).

GULDYTI GALVĄ? . . 

ševizmo klaųpimu, o jo žmona 
Eleonora dėl to buvo visiškai 
be galvos.

Roseveltas pragaištingai ne 
paklausė W. Churchillio, rei 
kalavusio invaziją daryti iš 
Balkanų pusės ir kirsti Europą 
Pabaltijo kryptimi, nuvedant 
ją ligi rusų sričių, prie buv. 
Sov. Rusijos sienos, kad tuo 
būdu Vakaruose pasiliktų visa 
Vokietija, Balkanai ir Pabalti 
jo valstybės. Dėka šitos Rose 
velto klaidos ne tiktai rusų pa 
grobtieji, bet ir visi Vakarai 
kenčia didelį vargą.

Apie Eleonorą Roseveltie 
nę NL buvo platus ir doku 
mentuotas straipsnis. Bet NL 
red., pats pergyvenęs jos įtai 
gojimus vykti į bolševikų ver 
giją, vėliau jos kelionės pas 
Staliną ir tt. apie Eleonorą Ro 
sevelt negali turėti geros nuo 
monės ne tiktai kaip asmuo, 
bet ir kaip žurnalistas demok 
ratas.

MIRĖ GENEROLAS 
A. ČIAPAS

Vilniškiam Sporte tilpo dvi 
užuojautos (Kūno Kultūros 
Instituto ir respublikinės spor 
to tarybos) giminėms ir arti 
miesietns mirus a. a. gen. A. 
Čiapui.

Gerbiamieji:
Labai gražu ir miela Kana 

dos lietuviams būti šeiminin 
kais įvykstančio Antrojo Pa 
šaulio Lietuvių Seimo. Tuo 
pačiu mes esame įpareigoti pa 
daryti visa, kad čia Seimas pa 
sisektų kuo geriausiai, nes da 
linai ir mes esame atsakingi už 
paruošiamuosius darbus. Tuo 
labjau, kad P. L. B. Valdyba 
mus pagerbė šaukdama Seimą 
Kanadoje. Tikime, kad visi 
Toronte gyvenantieji Kanados 
Lietuvių Bendruomenės atsto 
vai yra įsijungę į vienokį, ar ki 
tokį Seimo paruošiamąjį dar 
bą, o jei to dar nėra padarę, ar 
timiausiu laiku turėtų padaryti. 
Tokį didelį darbą dirbant, dar 
bo rankų tikrai niekuomet ne 
bus per daug.

Būtų labai gražu, kad Ka 
nados Lietuvių Bendruomenės

MOSTU ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

JUBILIEJINIAI METAI

KATĖS IR PELĖS 
ŽAIDIMAS

Tik taip galime pavadinti 
S. Listono ir F. Pattersono su 
sitikimą, pasibaigusį pirmam 
rounde 2 min. ir 10 sek. nokau 
tu. Tuo būdu, F. Pettersono 
penkių metų karjera pasibaigė, 
užleidžiant sunkaus svorio ,,ka 
ralystę“ beraščiui S. Listonui 
taip pat bent 5-7 metams, nes 
neatrodo, kad atsirastų nors 
vienas kandidatas, pajėgda 
mas įveikti „mešką" S. Listo 
ną. Tiesa, kalbama apie būsi 
mą kovą rugsėjo 23 d. ar 30 d. 
su Casius Clay. Tačiau tai tik 
bus dar vienas pasipinigavi 
mas, nes ir „big mouth" Clay 
neatlaikys dviejų roundų ir 
stiprių Listono smūgių.

TRUMPAI Iš LIETUVOS

— SS-gos moksleivių spor 
to žaidynėse Volgograde (bu 
vusiam Stalingrade) Lietuvos 
abi krepšinio komandos pasie 
kė pusiaubaigmę : berniukai nu 
galėjo Ukrainą 61:48, Kasa 
chiją 116:36, Armėniją 71:40 
ir Turkmėniją 78 :44, o mergai 
tės Estiją 72:44, Kirgiziją 68: 
41 ir Kazachiją 71 :38. Ir mok 
sleiviai stalo tenisininkai ,,,tai 
kosi“ į baigmės rungtynes: lie 
tuvaitės nugalėjo „Rusijos Fe 
deracijos respubliką“ 5:0, o 
berniukai Moldaviją 5:3, vė 
liau Maskvą 5:3 ir Ukrainą 5 : 
2. Mergaitės vėl „sausai“ atsk 
aite Estijai ir Uzbekijai 5:0. 
Paskutinėm žiniom, Lietuvos 
moksleiviai nugalėjo Maskvą 
61 :52, o krepšininkės pralaim 
ėjo Lenigradui 47:48.

— Šiemetiniam Europos ge 
riaušių lengvaatlečių dešimtu 
ke, randami šeši lietuviai, sava 
ime aišku, atžymėti USSR rai 
dėm: trečioj vietoj yra Aldona 
Stančiūtė ieties metime —54, 
35 m., A. Varanauskas ketvir 
tas rutulio stūmime — 18,60 
m., A. Aleksiejūnas yra šeštas 
3 km. klūtiniam — 8 min.41,2 
sek. ir aštuntas toj pačioj rung 
tyje K. Orentas, kurio laikas 
8 min. 43,2 sek., Alg. Baltušni 
kas aštuntas disko metime — 
56,60 m. ir V. Žurnia septintas 
20 km. ėjime —1 vai. 29 min. 
31,6 sek.

— Sov. Sąjungos aukšto 
sios futbolo lygos pirmenybė 
se Vilniaus Žalgiris Lugauske 
sužaidė lygiomis su 1962 m. 
Ukrainos meisteriu. Rungty 
nių pasekmė 2 :2.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybių baigminę grupę sudaro: 
Panevėžio Statyba, Kauno Po 
litechnika, Kauno Inkaras, 
Kretingos Minija, Šiaulių Sta 
tybininkas, Vilniaus Žalgiris, 
Kauno Lima ir Vilniaus Elfą. 
Priešpaskutinę — 23-čią vietą 
užima Vilniaus Ekrantys ir pas 
kutinę — Kėdainių Nevėžis.

— Vilniaus Žalgirio stadio 
ne Lietuvos lengvaatlečiai nu 
galėjo Kazachijos ir Azerbai 
džano rinktines, nors mūsų 
Tėvynės atstovai kovojo b« 

Nukelta į 7-tą psl.

Šiemet sueina 25-ki metai 
nuo pirmosios Tautinės Lietu 
vių Olimpiados, įvykusios 
1938 m. liepos 17 — 31 dd. 
Kaune. Joje, be laisvosios Lie 
tuvos brolių, dalyvavo JAV, 
Anglijos, Latvijos ir Vilniaus 
krašto lietuviai sportininkai. 
Buvo atsiekta eilė Lietuvos re 
kordų, tačiau svarbiausias Tau 
tinės Olimpiados tikslas buvo 
susiartinimas lietuviškojo jau 
nimo, pažinimas atsikūrusios 
N. Lietuvos valstybės, kurią 
daugelis lietuvių emigrantų 
vaikų, pavergto Vilniaus kraš 
to sūnūs, pamatė pirmą kartą, 
stebėdamiesi padaryta didele 
pažanga 18-kos metų laisvame 
gyvenime.

Malonu būtų, kad šio įvy 
kio liudininkai plačiau savo įs 
pūdžius aprašytų tremt. lietu 
viškoj spaudoj. Ir šis savaitraš 
tis mielai duos vietos sporto 
sk. šio įvykio atžymėjimui.

VYRAI LAIMI, MOTERYS 
NUGALĖTOS

Šiemetinės lengvosios atleti 
koe rungtynės Maskvoje stove 
jo ne tik sportiniame, bet ir po 
litiniame ženkle: tuo pat metu 
„pasibaigė“ Kinijos ir rusų ko 
munistų derybos, tačiau dar bu 
vo tęsiami pasitarimai vakarų 
pasaulio atstovų ir Sov. Sąjun 
gos. Tad nėra ko stebėtis, kad 
ir N. Chruščiovas ir A. Harri 
manas buvo nuvykę į Mask 
vos Lenino stadijoną stebėti 
dalįrungtynių, kadangi šis dže 
ntelmeniškas gestas priklausė 
prie diplomatijos etiketo, atžy 
mint vakarų ir rytų pasaulių 
„draugiškumą". Minimale pa 
sėkmė —119:115 nugalėjo 
JAV vyrai, tačiau Dėdės Sa 
mo atstovės, turėjo nusileisti 
stiprioms rusėms.

Jau ne kartą šio laikraščio 
puslapiuose kėlėm S. S-gos spo 

ir šios lengvosios atletikos run 
gtynės buvo dar vienas įrody 
mas, kad su S.S-gos atstovais 
(jų tarpe randami pavergtų 
Pabaltijo tautų sportininkai— 
J. Lusis, Lipšnia, Vaupšas. ir 
kt.) nėra prasmės rungtyniau 
ti JAV mėgėjams, kuriuos gal 
jau sekančiais metais Los An 
gėlės stadijone, nugalės tikri 
SS-gos valstybės tarnautojai- 
sportų karalienės, lengvosios 
atletikos, atstovai. O po tokių 
sportinių įvykių, kurie šiandie 
niniam gyvenime yra stipriai 
rišami ir su kitais politiniais ėji 
mais, paprastai jieškoma „siū 
lo pradžios" —netekus pašau 
lio akyse prarastos JAV gar 
bės, prarasto prestižo. Tuo 
tarpu, „siūlo pradžios" reikia 
j ieškoti ne tik lenktynėse skrid 
ime į mėnulį ar aplink pasaulį, 
bet taip pat ir sportiniamebend 
radarbiavime. Jeigu viena „pu 
sė" į rinktinę išstato profesio 
nalus, kita „pusė“ atsilygina 
tuo pačiu. Priešingu atveju, 
profesionalo ir mėgėjo rungty 
niavimas neturi jokios pras 
mės, nešant tik garbę Sov. Są 
jungos atstovams.

atstovai visi dalyvautų Seime. 
Jeigu kartais kai kuriems atsto 
vams susidarė sąlygos, kurios 
neleidžia Seime dalyvauti, pra 
šome neatidėliojant mums pra 
nešti, kad galėtume painfor 
muoti kandidatus. Šio aplink 
raščio gale paliekama vietos 
Seimo atstovų atsakymui ir 
prašome pasinaudoti, kad pa 
greitinus susirašinėjimą.

Laukiame Jūsų atsakymo, ir 
iki pasimatymo Seime.

Dr. P. P. Lukoševičius
Krašto Valdybos Pirmininkas.

Iz. Mališka 
Sekretorius.

Pranešu, kad Antrajame Pa 
šaulio Lietuvių Seime dalyvau 
siu, negalėsiu dalyvauti. Visą 
Seimą liečiančią informaciją 
prašau siųsti sekančiu adresu: 
Atstovo parašas «.................
Data .......................................
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Bendruomenės problemas 
sprendžiant

JAV LIET. BENDRUOMENĖS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS ČIKAGOJE

JAV L. B. Tarybos suvažia 
vime liepos 6—7 dienomis da 
lyvavo: L. Bendruomenės Ce 
ntro Valdyba, Bostono, New 
Jeresy, Clevelando, Chicagos 
ir Los Angeles apygardos ir 
jų pirmininkai, 38 nariai, spau 
dos atstovai ir svečiai, viso 
apie 60 žmonių.

Suvažiavimas kėlė ir svars 
džiu: L. min. M. Kajeckas, 
reikalus. Itin ilgai ir karštai 
svarstė klausimą, ar L. Bend 
ruomenė turi imtis politinio už 
davinio vykdymo, ar nesiimti? 
Šis klausimas buvo ilgai ir kar 
štai diskutuotas, bet galutinai 
neišspręstas, paliktas spręsti L. 
B-nės Seimui. Svarstytas poli 
tinių grupių konsolidacijos kla 
usimas. Keltas L. Kultūros na 
mų klausimas, ypač tokių na 
mų pasigęsta Čikagoje. Vienu 
balsu visi pasisakė už darymą 
žygių įjungti į L. B-nę anks 
tesnės imigracijos lietuvius su 
visomis jų organizacijomis. L. 
B-nės idėjai skleisti, įvesti L. 
B-nės šventę ir mėnesį, taip 
ir nutarta. Keltas lietuvybės iš 
laikymo klausimas jaunoje šei 
moję.

L. B-NĖS TARYBOS SUVA 
ŽIAVIMO SVEIKINIMAI 

IR PAGEIDAVIMAI.
Suvažiavimą atidarė ir jį pa 

sveikino Čikagos apygardos 
pirm. — P. Vėbra. Suvažiavi 
mo prezidiumą sudarė: St. 
Barzdukas, Alf. Mikulskis, 
Alg. Nasvytis ir V. Kaman
tai).

Suvažiavimą sveikino žo 
djiu: L. min. M. Kajackas, 
pasakė: „L. B-nės veikla yra 
globalinė, kada pavergtųjų lū 
pos yra užčiauptos, mūsų pa 
reiga už juos kalbėti. „Kana 
dos krašto vardu sveikino Ru 
dinskas; jis, kaip ir daugelis 
kitų, siūlė į L. B-nę įjungti vi 
sus ir ankstyvesnės kartos lie 
tuvius su visomis jų organiza 
cijomis. ALT pirm. L. Šimu 
tis sveikino ir A. L. S. vardu, 
pasakė, kad tik vieningai veik 
darni pasieksime Lietuvai lais 
vę. Kun. L. Jankus — Balto 
centro vardu tikisi, kad neuž 
ilgo bus pradėta Balfo šalpa 
vykdyti ir vietoje. Adv. Skipi 
tis, L. B-nės kūrimo minties 

skleidėjas, pasakė: „Mes, čia 
susirinkome nuomotoje salėje, 
reiškia, kad esantieji Jaunimo 
Centro namai nepakeičia L. 
Kultūros namų reikalingumo. 
Lietuviams reikia namų, ku 
rie jungtų visus lietuvius be jo 
kių skirtumų. Namų reikia šian 
dien. Dalyviai jo žodį palydė 
jo griausmingu rankų plojimu. 
Dr. Vileišis sveikino ir prela 
to Balkūno — L. B. Tarybos 
nario vardu. Siūlė Tarybos na 
riams lankytis apylinkėse ir 
ten aktyvinti B-nės veiklą.

APIE VEIKLĄ
Pirm. St. Barzdukas pateikė 

antrosios Tarybos sesijos dar 
bu apžvalgą. Kalbėjo apie po 
litinių grupių konsolidacijos 
reikalą. Pastebėjo, kad Tary 
bos suvažiavimo nutarimais 
naudosis ir būsimas L. B-nės 
seimas, kuris įvyks rugp. pabai 
goję Toronte. Garbės teismo 
pirm. p. Šlepetys turėjęs treje 
tą bylų. Iš Centro V-bos pirm. 
J. Jasaičio pranešimo paaiškė 
jo, kad valdyba dirba atsidė 
jus, įieško ir randa efektyvius 
būdus ir priemones B-nės veik 
lą gyvinti, lietuvybę gaivinti: 
C. Valdyba išlaiko P. L. Ar 
chyvą, globoja prof. Pakšto 
biblioteką, rūpinasi jau ir III- 
čiosios būsimos Dainų šventės 
rengimu (jau užsakyta šventės 
kantata). Nebe centro valdy 
bos pastangų suorganizuota ir 
Tautinių šokių šventė. Siekia 
ma suorganizuoti stipendijų 
jaunimui universitetuose. Pasi 
ruošta skelbti konkursas vaikų 
teatro veikalui. Rūpinamasi pa 
siskaitymo literatūra jaunimui. 
C. Valdyba organizuoja jauni 
mo sporto vadovų kursus. Ru 
denį šauks mokytojų suvažia 
vimą ir kitą — Bendruomenės 
darbuotojų ir organizacijų ats 
tovų suvažiavimą. C. Valdy 
ba į savo darbus stengiasi įtra 
ūkti visus, be jokio skirtumo 
žmones, jei tik tinka ir sutinka 
dirbti. Amerikos L. B-nė ap 
jungia 66-šias apylinkes, 6- 
šias apygardas.

C. V-bos iždin. Z. Dailidka 
praneša: pajamų turėta $22, 
048.73,, simfoninis koncertas 
davė $1000 nuostolio ir pa 
skelbtas aukų vajus nepateisi 

no įdėtų vilčių. Išlaidų padary 
ta $16,055.92. Liko $5,992. 
81. Iš šio likučio $3,800, ant 
rosios dainų šventės komitetas 
perdavė muzikos ir dainos už 
daviniams vykdyti.

KULTŪROS FONDO IR 
ŠVIETIMO TARYBOS 

REIKALAI
Kultūros Fondo pirm. kun. 

St. Šantaras pranešė, išleista: 
Gimtosios Kalbos 1000 egz., 
mokyklų žemesniems sky 
riams vadovėliai; jau pasiruoš 
ta išleisti ir aukštesniems skr. 
Išleisti du Aleksandryno to 
mai, ruošiamasi spausdinti ir 
3-čias. Viso Kultūros Fondo 
sandėliuose guli dar neparduo 
tų leidinių už $25,000 ir pas 
platintojus už $3,000. Suva 
žiavimo dalyviai pasiūlė K. F. 
vadovybei specializuotis kny 
gos leidime ir tapti lietuviškos 
knygos leidykla.

Švietimo Tarybos pirm. J. 
Ignatonis pasidžiaugė, kad Ii 
tuanistinių mokyklų ir mokinių 
skaičius Amerikoje didėja. Vei 
kia 42 m-lps, dirba 160 moky 
tojų, mokosi — 1000 mokinių.

Inž. Izbickas: Apsispręsta 
įvesti L. B-nės mėnesį ir šven 
tę; parinktas rugsėjo mėnuo. 
Siekiama populiarinti L. B-nės 
idėja ir sutelkti pinigo veiklai.

Sudaryta kultūros reikalų 
studijų komisija tirti premijų 
ir stipendijų reikalą. Į komisi 
ją įeina: dr. P. Kisielius — 
pirm. Alg. Mackus — sekr., 
nariai: prof. VI. Jakubėnas ir 
dr. Vardys.

AR L. BENDRUOMENEI

Toronto muzikas P. Appleyard Sinajaus dykumoje joja 
kupranugariu ir krečia pokštus. (CS).

IMTIS POLITINIO 
UŽDAVINIO?

Palietus politinio reikalo įve 
dimą į Bendruomenę, kilo kar 
šti ginčai. St. Barzdukas pusiu 
lė klausimą pavesti rezoliucijų 
komisiijai, bet daugumas nuta 
rė svarstyti.

Dr. B. Matulionis pirmasis 
stojo ginti L. Bendruomenę 
nuo siekio jai primesti politinį 
uždavinį. Dr. B. Matulionis 
pasakė: nejunkime kultūrinės 
veiklos su politiniu uždaviniu. 
Į L. Bendruomenę įvilkus po 
litinį reikalą, kaip mat kils tar 
pusavy nesibaigiami ginčai, 
kils nesantaika, kuri ir išves 
mus į skaldomąją liniją, fi
ne taps nepajėgi atlikti savo 
paskirties — kultūrinių uždavi 
nių, nustos savo autoriteto ir 
galios mus visus jungti be poli 
tinių ir religinių pažiūrų skir 
tumo. Yra pasiskirstyta veiki 
mo sritys, reikia to susitarimo 
ir laikytis, jei norime teigiamų, 
apčiuopiamų rezultatų pasiekti 
atskirose srityse.

PLB Valdybos pirm. dr. J. 
Sungaila pasakė: „Jau pats 
mūsų išbėgimas, o taip pat ir 
visas mūsų kultūrinis veikimas 
yra politika, plačiąja žodžio 
prasme. Lietuvių Bendruome 
nei reikia tik derinti savo veik 
lą su politiniais veiksniais. Ne 
mickas stojąs kalbėti, pirmiau 
šia sviedė repliką dr. J. Sun 
gailai ir pradėjo įrodinėti, kad 
Altas neatlieka savo paskirties 
funkcijų. Alto žmonių veiklos 
metodai pasenę, neveiksmingi. 
B-nė yra visuma, o visi kiti ir 
politiniai veiksniai yra tik jos

Lietuviai veikia visur
Urugvajus 

TRAGIŠKOSIOS BIRŽELIO DIENOS URUGVAJAUS
SPAUDOJE

Žurnalistas Alpinas Gumba 
ragis bendradarbiaująs Urug 
vajaus spaudoje nuo Lietuvos 
Operos, su Kipru Petrausku 
priekyj debiuto po Pietų Ame 
riką, kurią tuo metu labai pla 
čiai išgarsino lietuvių vardą, 
tebebendradarbiauja visu in 
tensyvumu iki šių dienų.

Tradiciniu įpročiu, kaip kie 
kvieni metai, minint mūsų tra 
giškąsias birželio dienas, šiais 
metais pasirodė per du „EI 
Plata“ ir „EI Pais“ Urugva 
jaus sostinės dienraščius su la 
bai turiningais ir išsamiais strai 
psniais iškeldamas naujai Lie 
tuvos bylą ir primindamas pa 
šaulio sąžinei jos tragediją.

Didžiajam „EI Pais“ dien 
raštyje 200,000 tiražo, 32 pus 
lapis su dviejų priedų laidoje 
iš birželio 23 dienos vienoj iš 
privilegijausių laikraščio vietų,

padaliniai. Dr. Vileišis sakė, 
kad reikia tik ryžtingų ir gerų 
lietuvių. B-nės laukas platus, 
jos uždaviniai — atsakomingi. 
Kai bendruomenininkai užsi 
ima politika, kas dirba kultūri 
nį darbą?

T. Blinstrubas: B-nei nėra 
jokio reikalo brautis į politinę 
veiklą; jos pareiga tik bendra 
darbiauti su politiniais veiks 
niais .

Z. Dailidka: Kas šiandieną 
gali garantuoti, kad Bendruo 
menė, pasiėmusi vystyti politi 
nį uždavinį, turės autoritetą. 
Iš viso, klausimas, ar L. B-nė 
yra kompetentinga kalbėti vi 
sumos vardu, kada ji apjungia 
vos 15% visų čia esančių lie 
tuvių.

Šiuo klausimu kalbėjo daug 
kalbėtojų, daugumas jų pasisa 
kė, kad reikia vengti darbo pa 
ralelizmo, dirbti kiekvienai 
institucijai savo paskirties dar 
bą.

Suvažiavimui pasibaigus, 
kai kurie, dalyviai apgailesta 
vo jog pats svarbiausias L. fi
nes reikalas liko neišspręstas- 
-imtis B-nei politinio uždavi 
nio, ar nesiimti, šis klausimas 
yra paliktas išspręsti būsimam 
L. B-nės Seimui.

Spaudos atstovė 

vedamųjų puslapyje, vardinda 
mas „Lietuvių Liaudies Gėdų 
lo Diena“ vaizdžiai aprašo Lie 
tuvos 23 metų kančią, pastebė 
damas, kad: „minint taip akau 
džią lietuvių datą, datą pri 
dengtą ašaromis, skausmu ir 
krauju, yra linkėtina, kad de 
mokratija išeitų padėti išsilais 
vinti iš vergijos, prislėgtos di 
džiojo visos žmonijos priešo, 
kad vėliau nereiktų apgailės 
tauti ir žadinti dar kartą lais 
vąsias tautas visų kontinentų 
prieš komunizmo pavojų nes 
Lietuvos ir kitų P a b a 1 č i o 
valstybių įjungimas į rusų im 
periją, kurių nepriklausomybę 
buvo garantavusi Sovietų vy 
riausybė, pasirašydami prakil 
nius ir nepaprastus raštus va 
kar, šiandien tie patys sulaužė 
ir burliokiškai apėję internacio 
nalų sutartis, Kubą pavertė 
dar į vieną savo kolonializmo 
satelitą.

Baigia editiorialą pabrėžda 
mas: „Artėja nulio valanda, 
kada primenant Lietuvos ge 
dulo dieną „visa Amerika pri 
valo išdidžiai pastoti sovietų 
imperializmui ekspancioniz 
mą, kad išvengus turėti dieną, 
kaip Lietuvių Tautinė Gedulo 
Diena“.

Pasirašo vedamąjį Albinas 
Gumbaragis.

Tai geras įnašas į mūsų ko 
vos barus už Lietuvos laisvės 
restauravimą. Žurnalistui A. 
Gumbaragiui nepavargstant 
kurstyti tautinę ugnelę per 
Urugvajaus spaudą, jau 23 me 
tus, bet jei kam keista, kodėl 
Lietuvos Pasiuntinybės
spaudos attache „EI 
tą“ sumini tik spaudos organų 
vardus, be straipsnio autoriaus 
vardo, todėl kad Gumbaragis 
nėra parapijonas, o liberalinių 
pažiūrų žmogus ir nors kas mė 
gina ignoruoti, jo nepaveikia, 
nes yra stipriai užsigrūdinęs pa 
triotinio idealisto jausmais.

Venezuela.
LIETUVIŲ NAMŲ 

ATIDARYMAS
Venezuelos lietuvių dėme 

siui pranešta, kad rugpjūčio 4 
d., 10.30 vai. ryto, įvyks ofi

Nukelta į 6-tą psl.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS.

Voratinkliai nesidraikobe vėjo
71.
1959, 1960, 1961 ir 1962 metai Lietuvos žmonėms buvo 

ypatingai nemalonūs ir sunkūs. Jeigu 1950 ir 1951 metai bu
vo nemalonūs Lietuvos valstiečių prievartavimu, smurto prie
monėmis varant juos į kolūkius, o kas priešinosi „gera valia“ 
ir „savo noru” eiti į kolūkius, tuos prievartos būdu, jau už
miršę „savanoriškumą”, vežė į Sibirą arba „į ne taip toli nu 
tolusias vietoves”*), kas buvo didelis, tiek fizinis, tiek mora
linis smurtas, sukrėtęs visą kraštą ir nusiaubęs žmones iki fizi
nių ir moralnių gelmių, tai tie 1959—1962 metai buvo jau ra
finuoto tautos kankinimo metai. Tai buvo, kaip tiesiai sakoma, 
sadistiškas nieku dėtų, ir net jau paviršutiniškai susitaikiusių, 
bent laikinai, žmonių su likimu didelė moralinė tragedija.

Okupantas pradėjo „groti“ tautos nervais. Tie nuolati 
niai dilginimai varinėjant žmones į masinius susirinkimus, o po 
to prasidėjo išpūstas Vinco Rastenio pasisakymų spausdini
mas „Tiesoje“ apie Tautininkus ir jų valdžią, kuris buvo pa
našus į tiesą ir tuo tarpu buvo matyti, kad tai pareiškimai tie
sai falsifikuoti, taipgi pradėti spausdinti toje pat „Tiesoje“ 
Zenono Ivinskio denoraščiai, kuriuose neigiamai budinami kai 
kurie žymūs visuomenės ir valstybės vyrai; tai pagaliau, tar
tum pribaigti visa tai, — valdžia, atseit — komunistų partija 
— iškėlė Taikos Karalienės bažnyčios Klaipėdoje statybos 
bylą. Sudaryta didžiulė grandinė dalykų, kurie žmones labai 
erzno.

Nemalonus buvo okupanto šaipymasis iš Ivinskio charak 
teristikų, bet tai atskiro asmens nuomonė. Nors okupantas ją 
pūtė, bet visi ir matė, kad tai yra dulkių darymas pridengti 
savo nesėkmėms.

V. Rastenio būdinimas Tautininkų valdžios dalinai pati
ko buvusiai opozicijai, ypač, kad jo būdinimas daugeliu mo
mentų buvo realus. Tačiau bendrai imant, žmonės, ypač sto
vėję arčiau prie valstybės reikalų, — o jų gi didelė dauguma, 
kaip buvusi, taip ir liko administraciniame aparate, — gerai 
žinojo, kad V. Rastenis pripasakojo daug neteisybių, jo pa
ties išgalvotų teigimų, kurių, atrodo, jam nei nereikėjo pasa
koti. Daugelis kalbėjo, kad geriau būtų V. Rastenis pasakęs 
teisybę, tai ji nors gal ir būtų nemaloni, bet vis dėlto tai būtų 
teisybė. Žinoma, tie žmonės, kurie turėjo duomenų klausimą 
svarstyti rimtai, žinojo, kad Rastenis tai pasakojo gelbėda
masis, bet buvo visiems klausimas, kodėl jam reikėjo falsifi
kuoti tikrovę?

— Aš visiškai nesuprantu, — kalbėjo gydytojas Šilgalis, 
kai Barvainiui sugrįžus iš kelionės į Vilnių, Kauną, jie kartą 
susitiko pasikalbėti ir pasidalyti įspūdžiais, — nesuprantu, 
kam V. Rasteniui reikėjo viską perdėti?

*) Caro laikais plačiai vartotas terminas pridengti trėmimams.
Red.

— Kolega nebūk visiškai tikras, kad taip tikrai Rastenis 
' ir pasakė ir parašė, kaip teigia okupacinė valdžia. Atsimena

te, ką Chruščiovas pasakojo Kremliuje apie Stalino laikų žval
gybą, jos metodus ir darbus? O Rastenis gi buvo tardomas 
Stalino laikais. Žinoma, ne kuo geriau ir dabar. Bet gi anuo
met tikrai veikė Stalino, Berijos, žinoma, ir Chruščiovo meto
dai, nes ir Chruščiovas buvo prie Stalino šono ir, anot jo pa
čio pasisakymo, — šokęs jam „pagal jo dūdelę“. . . Tai bu
vo teroro laikai, atviro teroro, — aiškino Baravinis.

— Ir vis dėlto, ar to reikėjo? — abejojo Šilgalis.
— Man regis, — tylėjęs įsiterpė Kalnėnas, — Rasteniui 

nebuvo reikalo išmislinėti nebūtų dalykų, nes tai, ką jis išmis- 
lijo, faktnai jam negalėjo padėti, o moralinė skriauda ne tiek 
Tautininkams, kiek Lietuvai, padaryta. . .

— Taip, nesimpatiškai atrodo pareiškimai, bet vis dėlto, 
manau, nepadarykime perankstyvo sprendimo, — įtaigojo 
Barvainis. — Mes vis vien objektyvių duomenų negalėsime 
gauti, o spėliodami galime tiktai suklysti ir prieiti, galimas da
lykas, prie neteisingų išvadų.

Ypatingai visus sukrėtė 1961 metais iškeltoji Taikos Ka
ralienės bažnyčios statybos byla, kuri išpūsta ne tiek į didelę 
bylą, kiek didelę aferą, kurion okupacinė valdžia įtraukė vi
są eilę atsakingų asmenų. Priešakyje visų, žinoma — pasta
tytas kunigas, prieš kuriuos, bendrai visą laiką vyksta „gone 
nije” — persekiojimas, o šiuo atveju priešakyje visų kaltina
mųjų pastatytas Taikos Karalienės bažnyčios klebonas kuni
gas Liudas Povilonis, Marijonas, vienuolis! Bolševikams ge
riau ir būti negali.

Barvainis, Šilgalis ir Kalnėnas gerai pažinojo ir kai ku
riuos teisman patrauktus, į bylą įkomponuotus įstaigų bei įmo
nių vadovus, kurie, valdžios leidimu bažnyčios statybai parda
vė medžiagas.

Visus stebino faktas, kad valdžia leido skelbti per visas 
Lietuvos bažnyčias rinkliavą bažnyčios statybai. Atrodė, 
kad tai yra tiesiog valdžios noras, kad Klaipėdoje katalikų 
bažnyčia būtų pastatyta, nes, pagaliau, jai tas svarbu kaip įro
dymas, jog Lietuvoje komunistai tikybai duoda laisvę ir ne 
tiktai leidžia statyti, bet ir padeda statyti bažnyčias. . .

Dar nuostbiau, kad kun. L. Povilams buvo išėjęs mark
sizmo - leninizmo kursus prie universiteto, gaudamas stipendi
ją, ir, baigdamas kursus, gavo diplomą. Taigi, atrodė, kad 
žmogus ne tiktai prisitaikęs prie komunistinių sąlygų, bet ir 
turįs aukštąjį marksizmo - leninizmo mokslo laipsnį. Ir nežiū
rint įį nieką, iškelta byla.

— Tai, žinoma, Maskvos įsakymas, — samprotavo Bar
vainis. — Lietuvos komunistai, žinoma, turi tam tikro senti
mento savo žmonėms, o Maskvai svarbu okupacijos stabilu
mas, todėl teisybė nesvarbi, nes „tikslas pateisina priemones”,
— sena išbandyta patarlė.

Sovietuose, pasmerktuose dusti savo katile, priekabiu! 
gera priežasts: „santykiai su užsieniu“, ir ypač su Amerika.

— Matote kolegos kokia savaiminga aplinkybė: bažny
čios statybai gauta parama iš Amerikos, — kalbėjo Barvainis.
— O Amerika dabar kaip tiktai pastatyta į pirmąją propagan

dos ugnį. Ir mano kolega Doškys Kaune, gavo įspėjimą nu
traukti susirašinėjimą su Amerika. Amerika dabar pastaty
ta raupsuotojo padėtin. Šaltasis karas vedamas visu įnirti
mu. Žūt būt norima pasivyti ir pralenkti Ameriką. ..

— Šefe! — garsiai prasjuokęs Šilgalis kreipėsi į Barvai- 
nį. — Ir manai, kad tai rimtas pasiryžimas? z

— Jei ryžtamasi, tai tur būt galvojama kas nors at
siekti. . .

— Nesąmonė, šefe! Tauta, kuri dar gausi analfabetų, 
na, tegul būtų — jau ir likviduotų, — kaip ji gali pasivyti tau
tą, kuri bent trim šmtais metų yra nuėjusi pirmyn? Tai tuš
čia svajonė! Gera svajonė, bet svajonė.

— Kolega, — įsiterpė Kalnėnas, — ne trim šimtais me
tų bet daug daugiau. Kiek, sunku metais apibrėžti. Atsimin
kime, kad tokia pažangi tauta, juk pažangiai eina ir dabar 
pirmyn, — kaip ją atsilikęs gali pasivyti? Tam tikslui pažan
giąją reiktų sulaikyti tais, kaip sakote, trim šimtais metų ir leisti 
atsilikusiems prisivyti. . . Bet kas gi tą padarys ir kokiom 
priemonėm? Karu? Kas gi į karą ryšis? Kas tokią riziką da
rys? Ne, kolega, tuščios kalbos apie pasivijimą. . ., — kate
goriškai užbaigė Kalnėnas.

— Manau, kolega Kalnėnas gal ir turi pagrindo. Bet 
nesiginčykime. Pagyvensime ir pamatysime. . .

— Tikrai pamatysime! — energingai teigė Kalnėnas šį 
kartą, nors jis šiaip jau visada esti santūrus.

Tuo tarpu „Tiesa” jau pradėjo skelbti įvairius tardymo 
duomenis. Pasirodė, kad klebonas Povilonis susiaršinėjo su 
Amerikos kunigais, kurie rūpinosi bažnyčios statybai parama. 
Valdžia, kaip taisyklė, visus laiškus cenzūruoja, ir ji atsidė
jusi seka Povilonio susirašinėjimą su Amerika.

Normaliomis sąlygomis viskas būtų tvarkoje, nes kas ta
me bloga, kad Amerika atsiunčia paramą? Juk tai tiktai ge
riau. Bet. . . komunstams tai yra jau nusikaltimas. Kodėl nu
sikalimas? — Niekas rimtai negali argumentuoti.

Iškeitė dolerius į rublius? Tai taip pat normalus daly
kas, nes kiekvienas savininkas į savo nuosavybę turi visas tei
ses. Jeigu nebūtų nuosavybės, kitas būtų reikalas, bet nuosa
vybė yra ir pas bolševikus.

Pardavė gautas prekes? Taip pat savininko teisė. Nie
kas prievarta neparduoda. O kas perka moka tokią kainą, ko
kią sutaria. Ir pagal Marksą — „prekės kainą nustato parei
kalavimas“. Jeigu nėra pareikalavimo, nėra ir kainos.

Ir nežiūrint visų argumentų, byla vystoma.
Mūsų gydytojai, sekę visą tardymų eigą čia pat Klaipė-, 

doje, stebi bylos eigą. •.
Ir kokia kvaila ir nežmoniška ta bolševikinė santvarka: 

nei teisės, nei objektyvumo, nei galimybių nešališkai išsiaiškin 
ti! Kas iš viršaus įsakoma, žūt būt vykdoma ir skelbiama tad, 
kas įsakyta.

— Viešpatie, kada šitoms kančioms ir nežmoniškumui 
ateis galas? — aimanoj o sugrįžęs į savo kambarį po pasikal
bėjimo Barvainis.

Bus daugiau. •oAaiw-tir
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KULTŪRW£#KROWIKA
IŠLEISTAS ANTRAS 

ALEKSANDRYNO 
TOMAS

J. A. V. Lietuvių Bendruo 
menės Kultūros Fondas ir Li 
tuanistinis Institutas, bendra 
darbiaudami, darę tikrai vertą 
Kultūros Fondui darbą: išlei 
do jau astrą Aleksandryno to 
mą, paruoštą didžiojo lietuvių 
Bibliografe, Prof. Vaclovo 
Biržiškos, kuriam dalinai pade 
jo brolis Prof. Mykolas BiržiŠ 
ka (parašęs kažkur iš Vaclovo 
raštų dingusias Donelaičio ir 
Strazdo biografijas).

Šia didžiulis, 500 puslapių, 
tomas apimta senųjų lietuvių ra 
šytojų, rašiusių prieš 1865 me 
tus, biografijas, bibliografijas 
ir biobibliografijas. Šiame to 
■ae aprašyti 151 nurodyto lai 
ko rašytojas, gyvenęs aštuo 
nioliktame ir devynioliktame 
amžiuose. Šis tomas peržiūrė 
tas ir papildytas Mykolo Bir 
žiškos. Įžanga trečiojo brolio, 
Viktoro Biržiškos.

Aleksandrynas — dicfeiulis 
istorinis šaltais. Ne vien tiems 
15*1 rašytojui pažinti bei susi 
pažinti su jų raštais, bet didžiu 
lei daugybei faktų, aplinkybių, 
sąlygų ir santykių pažinti. Tie 
siog — neišsemiamas šaltinis. 
Rašytojai, kultūrininkai. Lietu 
vos ir lietuvių tautos praeities 
stebėtojai ir tyrėjai, norį ją pa 
žinti — visi Čia ras begales me 
džiagos, kokios nepaduoda 
nei istorija. Tai yra didelės 
vertės leidinys.

Kas nori įsigyti šią knygą, 
gali rašyti tiesiai KF reikalų 
vedėjui adresu : K. Ražanskas, 
3605 West 71-st Street, Chica 
go 29, Ill., USA, arba iždinin 
kui: J. Bertašius, 2642 West 
15-th Street, Chicago 8, UI., 
USA. Leidinio kaina: 7.50 
amerikoniškais doleriais.
LIETUVIS FILOSOFIJOS 
PROFESORIUS PRINCE

GEORGE COLLEGE
Dr. Vincas Vyčinas Prince 

George kolegijoje Prince Geor 
ge B. C. , dėsto filosofiją. Jis, 
be to, yra pasiryžęs ten sukur 
ti lietuvių koloniją, ir jau turi 
du tautiečius, kurie nusipirko 
ūkius, nes žemė ten labai pigi- 
tiktai 3 dol. už akrą.

Kas tuo domėtųsi, jis prašo 
rašyti: Dr. Vincas Vyčinas, 
Prince George College, B. C.
• Z. Sierakauskas, 1863 metų 
sukilimo Lietuvoje vienas va 
dų, esąs buvęs ir literatūros kri 
tikas. Jis bendradarbiavęs su 
Gercenu, kuris Londone gy 
vendamas leido „Kolokol“ 
laikraštį.

IŠLEISTI 
DR. K. GRINIAUS 
A T SI M I N I M A I

Greta Aleksandryno, Dr. K. 
Griniaus atsiminimai yra taip 
pat didelis, svarbus ir įdomus 
netolimos praeities pažinimo 
šaltirfs.

Dr. K. Griniaus, trečiojo 
Lietuvos prezidento, kovoju 
šio caro laikais už lietuvių tau 
tos teises, veikusio cariniame 
pogrindyje, drauge su Lietu 
vos Himno autorium, Dr.V. 
Kudirka, ir daugeliu kitų lais 
vės kovotojų, atsiminimai, pa 
vadinti ,,Atsiminimai ir min 
tys“ — yra svarbūs lietuvhj 
tautos kultūristorijos ir istori 
jos šaltiniai.

Šio tomo, apimančio 336 
puslapius, turinyje aprašyti 
įvykiai ir žmonės pradedant 
1901 metais. Bet ypač plačiai 

•ir išsamiai aprašyti 1905 me 
tai, kuriais vyko visoje Rusi 
joje, o ypač Lietuvoje revoliu 
cija, kurios metu Lietuvos žm 
onės bandė nuversti Rusijos 
vergovės jungą. Tais metais 
Vilniuje įvyko Didysis Vii 
niaus seimas, kuriame dalyva 
vo per 2,000 lietuvių, suvažia 
vusių iš įvairių Lietuvos vietų. 
Seimas pradėjo sąjūdį už Lie 
tuvos laisvę ir savarankišku 
mą. Dr. K. Grinius tame są 
jūdyje dalyvavo, buvo veik 
lūs ir jis tą aprašo.

Ir kovoje su bolševikais Dr. 
K. Grinius buvo veiklus ir dėl 
to bolševikai sušaudė Dr. K. 
Griniaus žmoną ir dukterį.

Dr. K. Griniaus ..Atsmini 
mai ir mintys“ svarbus leidi 
nys. Jo kaina 5 dol. ameriko 
niškais pinigais. Leidinys gau 
namas „Nepriklausomos Lietu 
vos” redakcijoje: 7722 Geor 
ge St., LaSalle, P. Q.

KOMPOZITORIUS 
JUOZAS BERTULIS 

susilaukė 70 metų amžiaus ir 
buvo pagerbtas muzikos meno 
gerbėjų. J. Bertulis yra labai 
darbštus muzikas ir daug yra 
parašęs ir išleidęs savo kuri 
nių. kurie neseniai plačiau bu 
vo suminėti ir Neprkl. Lietu 
vos skiltyse.

Dabar komp. J. Bertulis iš 
vyksta į Europą ir lankysis ei 
Įėję Europos valstybių, stebė 
damas muzikinį jų gyvenimą.

Sukaktuvininkui linkime ge 
ros sveikatos, neišsenkamo kū 
rybingumo ir ilgiausių metų!

Vilniaus konservatoriją bai 
gė: tenoras E. Kuodis, bosas 
J. Janulevičius ir sopranas M. 
Tarabildaitė.

LEIDŽIAMA KŪRĖJO SA 
VANORIO ATSIMINIMŲ 

KNYGA
Veiklus išeivijoje Lietuvos 

kovų už nepriklausomybę sa 
vanoris - kūrėjas, karo invali 
das, Petras Pleskevičius yra 
atidavęs spaudon savo atsimi 
nimų knygą „Mes nešėme lais 
vę“. Dalis šių atsiminimų buvo 
jau išleista ir dabar jau išpirk 
ta. Bet tai buvo trumpi atsimi 
nimai apie Lietuvos kovas dau 
giausia su lenkais. Tai tiktai 
dalis atsiminimų.

P. Plesksvičius dabar pasiry 
žo išleisti pilnus atsiminimus, 
kurie apims kovas su rusais, 
lenkais, bermontininkais Lietu 
vos kovose už laisvę ir nepri 
klausomybę; be to jie apims 
ir jo dalyvavimą Antrojo pa 
saulinio karo kovose, nes jam 
teko dalyvauti, nors ir esant in 
validu, ir Antrame pasaulinia 
me kare.

Atsiminimai apims leidinį 
apie 300 puslapių, gal ir dau 
giau, nes jie dabar pradėti jau 
rinkti. Leidinio kaina numato 
ma 2 dol.

Kas norėtų su autorium susi 
siekti, štai jo adseras: Petras 
Pleskevičius, 245 West 5-th 
Street, So. Boston 27, Mass., 
USA.

Skotų aktorius Bill Simpson 
vasaros metu per CBC televi 
ziją vaidina trumpus dalyke 

liūs d-ro Finlay rolėje. (CS)V

LIET. MUZIKOLOGIJOS 
ARCHYVAS PRAŠO 

ŽINIŲ
Liet. Muz. Archyvas neturi 

tikrų žinių, iš kurios apylinkės 
Lietuvoje yra kilusi daina: 
Oi, Juzi, Juzeli, kur tu 

vandravoji? 
Kodėl tu pas mane šiandie 

neatjoji? . . ir t. t.
Gal kam teko nugirsti jos ki 

limo vietą, gal močiutės paša 
ko jo?

Taipogi painiojasi žinios 
apie kilimą šios dainos: 
Pasisėjau kanapėlę tėvelio 

sodely. 
Kanapėlę žaliukėlę, tėvelio 

sodely. 
Oi džium-džium-džium-džium- 

-džium-džium. (2X). 
Kanapėlę žaliūkėlę, tėvelio 

sodely.
Kas prieš 1928 m. šią dainą 

tais pačiais žodžiais yra daina 
vęs, arba girdėjęs ją dainuo 
jant, labai prašoma pranešti L. 
Muz. Archyvui šiuo adresu: 
Liet. Muzikol. Archyvui. 2345 
W. 56 Str. Chicago 36, Ulin 
ois.

L. Muz. Archyve
VYRŲ CHORŲ 

SĄSKRYDIS
Birželio 29—30 dd. Vilnių 

je, Vingio parke įvyko pirma 
sis vyrų choro respublikinis są 
skrydis. Muz. J. Švedas per 
Vilniaus radiją pažymėjo, kad 
iki šiol Lietuvoje vyrų chorai 
nebuvo populiarūs. Sąskryd-je 
dalyvavo 3.000 vyrų daininin 
kų. Juos pasveikinusi paverg 
tos Lietuvos Min. tarybos pir 
mininko pavad. L. Diržinskai 
tė pasakė grynai agitacinę kai 
bą apie partijos plenumą, at 
eizmą, ragino ugdyti interna 
cionalizmą ir visiškai įveikti 
buržuazinių pažiūrų ir papro 
čių atgyvenas“. Toje šventėje 
Vilniuje dalyvavo ir Baltarusi 
jos choristai ir sovietinių karių 
choras, tad per radiją džiūgau 
ta, kad greta lietuviškos dai 
nos, plačiai skambėjusi ir rusų 
bei kitū „broliškų tautų” muzi 
ka bei dainos. E.

RAJONUOSE VYKO 
DAINŲ ŠVENTĖS

Birželio 9 d. tokia šventė 
buvo Jurbarke su 2.000 daini 
ninku. Raseiniuose įvyko pir 
moji moksleivių rajono dainų 
ir šokių šventė, su beveik 4 tū 
kstančiais savyveiklininkų.

— Šiauliuose vyko semina 
ras — atvykę Maskvos valst. 
elektros tyrimo instituto inži 
nieriai Lietuvos energetikos 
darbuotojams pasakojo apie 
aukštos įtampos įrengimų eks 
ploataciją. Dabar būsią gali 
ma kai kuriuos darbus atlikti 
be Maskvos ir Leningrado 
specialistų pagalbos.

*Trljos

VEDA DR, GUMBAS

SUTRUMPINTI 
NEĮMANOMA

„Šventosios Joanos” premje 
ros išvakarėse New Yorko te 
atro direktorius kreipėsi į Ber 
nardą Šo. prašydamas tiek su 
trumpinti veikalą, kad lanky 
tojai spėtų paskutiniais pože 
miniais traukiniais patekti į 
priemiesčius.

Įžymusis dramaturgas, atsa 
kyclamas į pageidavimą, atsiun 
tė šitokio turinio telegramą: 
„Sutrumpinti neįmanoma. Pa 
keiskite požeminių traukinių 
eismo tvarkaraštį“.

DEJA. . .
Kai Markas Tvenas dar va 

dovavo „Arizonos Kikeno“ 
laikraščiui, jaunas poetas pri 
siuntė jam kelis eilėraščius. 
Lydraštyje poetas rašė: „Ar 
galėčiau jums kas savaitę pri 
siųsti po kelis eilėraščius?“

Markas Tvenas atsakė jam 
šitaip: „Deja, jūs tai galite“.

PAGRINDINĖ PRIEMONĖ
Šveicarų rašytojas Gotfridas 

Keleris niekam neleisdavo tva 
rkyti sava rašomojo stalo, ant 
kurio visuomet būdavo didžia 
usia netvarka. Kartą jis ėmė 
barti savo seserį, kuri, atseit, 
vėl tvarkiusi stalą ir kažkur pa 
dėjusi pagrindinę jo darbo 
priemonę.

— Bet tavo plunksnakotis 
juk čia guli, — pasipiktino se 
šuo.

Keleris suglumęs murmtelė 
jo:

— Kamščių traukiklio jieš 
kau...

GERAS VAISTAS
Prieš pat garsųjį trijų dienų 

mūšį prie Trebijos upės štai 
ga susirgo austrų pulkininkas 
Štokas. Jis nulipo nuo arklio, 
susirietė ir ėmė dejuoti. Karei 
viai jį pakėlė ir norėjo nešti į 
lauko ligoninę. Tuo metu prie 
jų prijojo Suvorovas ir paklau 
sė, kas čia atsitikę. Kareiviai 
jam viską paaiškino.

— Gaila! — graudenosi fel 
dmaršalas. — Labai gaila. Jis 
skiriasi su mumis: prancūzai jį 
paims į nelaisvę. . . Bet ne, 
mes jiems nieko nepatiksimi 
Kazoke, nudurk pulkininką!

Tačiau vos tik kareivis užsi 
mojo, Štokas pašoko ant kojų 
ir sušuko :

— Ne, nereikia! Man dabar 
jau kur kas geriau. . .

MENAS TRUMPAI 
IŠSIREIKŠTI

Į Ernestą Hemingvėjų krei 
pėsi Amerikos savaitraščio 
korespondentas, prašydamas 
papasakoti, kokiu būdu rašyto 
jas įvaldęs tokį lakonišką sti 
lių.

— Tai gana paprasta, — 
atsakė E. Hemingvėjus. — Aš 
rašau stovėdamas, balansuoda 
mas ant vienos kojos. Todėl 
nuovargis ir susierzinimas ska 
tina kuo trumpiausiai išsireikš 
ti. Paskui, atsisėdęs fotelyje, 
peržiūriu, ką esu parašęs. 
Kaip tik tada galiu ramiai (sė 
dėti, juk patogiau) išbraukti 
visa tai, kas, mano nuomone, 
nereikalinga. Tai labai veiks 
mingas metodas, kuriuo nau 
dotis patarčiau visiems rašyto 
jams.

IŠEITIS RASTA
Alekas Ginesas, vienas įžy 

miausių Anglijos aktorių, suži 
nojo, kad Bostono univeraite 
tas ruošiasi jam suteikti litera 
tūros mokslų garbės daktaro 
vardą. Ginesas pranešė Šiai 
aukštąja: mokyklai, kad jis la 
bai dėkingas už numatomą pa 
gerbimą, bet turįs atsisakyti li 
teratūros mokslų daktaro titu 
lo, — mat, nuo pat jaunų die 
nų iki šiol, deja, netaisyklingai 
rašąs angliškai

Bostono universitetas via 
tik rado išeitį iš keblios padė 
ties: Alekui Ginesui buvo su 
teiktas filosofijos mokslų gar 
bės daktaro vardas.

IŠSIBLAŠKĘS
BEETHOVENAS

Bethovenas dažnai taip pa 
skęsdavo mintyse, kad iš viso 
nematydavo, kas aplinkui vy 
kr':a. Vieną dieną jis užėjo į 
restoraną ir nepastebėjo, kad 
padavėjas kelis kartus į jį krei 
pėsi.

Išsėdėjęs beveik valandą už 
tuščio staliuko, Beethovenas 
pasišaukė padavėją ir paklau 
sė:

— Kiek aš turiu mokėti!

— Bet juk jūs dar nieko ne 
užsisakėte, — nustebo padavė 
jas. — Ką galėčiau atnešti!

— Atneškite, ką norite, — 
sumurmėjo Beethovenas, — 
bet nekvaršinkite man galvos.

TILTAS i JŪRĄ
10.

* * *
Smarkus sprogimas pažadino jį iš miego; po pirmo spro

gimo sekė antras; sudrebėjo žemė, krūptelėjo namas, suvirpė
jo langų stiklai. Buvo gražus saulėtas seksoadienio rytas.

Jis pripuolė prie lango. Toje pusėje, kur buvo tiltas, į 
dangų iškilo tamsus dūmų debesis. Ką tai reiškia? Išbėgęs į 
kiemą, jis pamatė vieškelyje raudonarmiečių sunkvežimius, 
kurie lėkė į rytų pusę, ir išgirdo, kaip tėvas susijaudinęs tarė: 
„Karas“. Kaimyno kieme taip pat stovėjo žmones, žiūrėdami 
į kelią. Sprogimai daugiau nesikartojo.

Tėvas nuėjo paklausyti raUijo; kambario langas buvo at 
vertas, ir pro jį sklido kupinas pasitikėjimo Berlyno dikto
riaus halsas: „Wir marshieren nach Osten!..” Pasigirdo mar
šai.

Vieškelis greitai ištuštėjo; dabar pralėkdavo tik vienas 
kitas raudonarmiečių sunkvežimis. Iš vakarų pusės greitai ar
tėjo vis stiprėjantis kaukimas. Po akimirkos virš vieškelio pa
sirodė du vokiečių naikintuvai; jie skrido labai žemai, be 
veik kliudydami sparnais beržų viršūnes. Laukais švystelėjo 
du juodi šešėliai. Naikintuvai užskrido ant kelio. Sutratėjo 
kulkosvaidžiai. Kulkos smigo į vieškelį, keldamos nedidelių 
dulkių debesis. Raudonarmiečių, sunkvežimiai sustojo; karei
viai pasipylė į griovius. Naikintuvai nušvilpė išilgai vieškelio, 
bet po keleto minučių vėl sugrįžo, kalendami kulkosvaidžiais. 
Sunkvežimis ant keijo užsidegė.

Naikintuvų kauksmas nutolo į vakarus. Vėjas nešė nuo 
liepsnojančio sunkvežimio juodus dvokiančius dūmus; prie jo 
gulėjo keletas negyvų'raudonarmiečių, o vienas šlubčiodamas 
bėgo tolyn tuščia vieškeliu. Aplinkui pasidarė tylu; naikintu
vai nebeatskrido. Tačiau netrukus vieškelyje pasirodė vokie
čių motociklistai; motociklistai buvo su šalmais, ginkluoti au
tomatais ir kulkosvaidžiais. Jie nudūmė į rytus. Kažkur gir
dėjosi padriki šūviai.

Vakarop vieškeliu nudundėjo tankų kolona; žvangėda
mi ir žlegėdami jie lėkė tolyn, grėsmingai atkišę pabūklų 
vamzdžius; liukai buvo atidaryti; iš jų kyšojo tankistų gal
vos. Tankistas juoda uniforma stovėjo užpakaly bokštelio, 
laikydamas po pažastimi baltą žąsį, kuri garsiai klykė. Tan
kai riedėjo taip užtikrintai, kad, rodos, nebuvo pasauly jėgos, 
galėjusios juos sulaikyti. Kai jie dingo už kalvos, vieškelyje 
liko įspaustos keistos vėžės, tarsi čia būtų prašliaužęs milžiniš 
kas geležinis driežas.

Jis nuėjo prie tilto; tiltas buvo susprogdintas; vidury 
jo žiojėji didelė kiaurimė; aplink gulėjo suplėšyto ir sulau
žyto medžio šipuliai. Tiltas buvo aprūkęs dūmais, kažkoks 
liūdnas ir neatpažįstamas. Kartais suaižyto medžio gabalas 
atitrūkdavo nuo tilto ir nukrisdavo į upę. Minijos pakrantėse 
baltavo daugybė negyvų žuvų; jos plūduriavo vandeny tarp 
ajerų, atgręžusios aukštyn baltas papilves. Tilto sargas gau
dė jas su kryte ir mėtė tarsi pliauskas į krepšį.

♦ * ♦
Tiltas greitai buvo atstatytas, ir vaikai vėl ėjo per jį į 

mokyklą. Tiltą ėmė saugoti vokiečių kareiviai; krantuose jie 
iškasė apkasus ir padarė įtvirtinimus; dieną ir naktį prie tilto 
budėjo sargybiniai; tai buvo jau pagyvenę vyrai. Slinko sa
vaitės. mėnesiai, bet sargybinių niekas nė karto neužpuolė. Vo 
kiečiai skaitydavo kariškus žurnalus, grodavo lūpinėmis ar
monikėlėmis ir iš nuobodulio lošdavo domino. Kartais jie ei
davo į kaimą pirkti kiaušinių ir lašinių; įžengę į kaimą, vo
kiečiai klausdavo: „Haben šie Speck? Ja. Speck, Speck!”

* * *
Berlyno radijas transliuoja gedulingus maršus. Mieste 

kabo vokiškos vėliavos, perrištos juodais kaspinais. Sargybi
niai prie tilto nebešvilpauja linksmų melodijų ir nebegroja lū
pinėmis armonikėlėmis. Gal todėl, kad žiema, gal todėl, kad 
šalta? Kažkas labai liūdna vokiečiams atsitiko rytų fronte. 
Speiguota žiema praeina, bet ir vasara jiems nieko gera ne
lemia. Fortuna atsuko Berlynui užpakalį.

* * *
Arkliai pakinkyti į vežimą, pilną prikrautą maišų su grū

dais. Tai prievolė vokiečiams. Tėvas pliaukšteli botagu, ir 
arkliai įsispiria kojomis j žemę, traukdami sunkiai pakrautą 
girgždantį vežimą. Kartais tėvas paduoda jam vadžias, o 
pats užsirūko papirosą ir apie kažką galvoja. Visada malonu 
su tėvu; jis niekur neskuba, nesibara, neverčia pardavinėti 
turguje uogų (Kokia gėda! Kad tik nepamatytų pažįstami 
vaikai!), nesiveda į svečius, kur labai ilgai ir nuobodžiai kal
bama. Tėvas gavęs kvitą už pristatytą prievolę, eina į užkan
dinę ir tenai užsako alaus bokalą su virtais sūdytais žirniais., 
o jį pavaišina limonadu. Tėvo kaktoje įsirėžė gilios raukšlės; 
jis nebejuokauja kaip anksčiau; jį slegia rūpesčiai. Užkandi
nėje vyrai paslapčiomis traukia naminę ir garsiai ginčijasi, 
trankydami kumščiais į stalus, ant kurių skambčioja buteliai ir 
stiklir/s. Čia kabo plakatas: „Stokite į reicho darbo tarny
bą”; jame nupieštas linksmai besišypsantis vyras paraitotomis 
rankovėmis, su kastuvu ant pečių. Tačiau niekas savanoriu 
nestoja į reicho darbo tarnybą.

Gatvėje pasigirsta šūksniai ir bėgančių žmonių žings

niai. Rėkaudami nukaukši vokiečių kareiviai. Kas atsitiko? 
Tai vokiečiai gaudo jaunus vyrus į reicho darbo tarnybą; vy
rai slepiasi kur įmanydami; kai kam pavyksta pasprukti iš vo
kiečių apsupimo arba pasislėpti bažnyčioje. O kitus kareiviai 
jau varo į komendantūrą; iš tenai juos nugabens į stotį, su
grūs į prekinius vagonus, ir daugiau jiems, gal būt nebus lem
ta pamatyti savo tėviškės. Kuo nusikalto lietuviai, kad turi 
vergauti svetimiesiems? Ne, jie niekuo nenusikalto. Valdo tas, 
kas galingas. Vokiečiai' dar galingi. Viską sprendžia gink
las; jis vyriausias teisėjas. Nemėgink prieštarauti, nemėgink. 
Ginklams kalbant neprieštaraujama. Kokias kančias ir paže
minimus dar turės iškentėti Lietuva? Kur jos galybė, prieš 
kurią kažkada drebėjo rytai ir vakarai? Galybės nebėra. Ga
lybę seniai pragėrė sulenkėję bajorai. Tuščias vežimas darda 
atgal į namus.' Geležinkeliu į vakarus nudunda prekinis trau
kinys; mediniuose vagonuose dūsta Žemaitijos artojai.

* * ♦
Milžiniškas juodų dūmų debesis iškilo į dnagų rytuose 

ir pamažu slenka artyn; dūmai užklojo pusę dangaus; ap
šviesti raudonų besileidžiančios saulės spindulių; jie primena 
sukrešėjusį kraują.

Vieškeliu slenka j vakarus nesibaigianti pabėgėlių vilks
tinė : sunkvežimiai, motociklai automobiliai, margi šarvuo
čiai, dviračiai, mantos prikrauti vežimai. Kareiviai ir civiliai. 
V eškelyje baisiausia spūstis; žmogus prie žmogaus, mašina 
prie mašinos. Vieni automobiliai bando aplenkti kitus, bet 
jiems sunkiai tai pavyksta; kai kurios mašinos važiuoja net 
laukais. Žvengia nuvargę ir suplūkę arkliai; pabėgėliai mėto į 
griovius savo mantą; jų veiduose nerimas ir neviltis.

Vokiečiai traukiasi. Pabūklų gausmas iš rytų vis labjau 
artėja;'žemė krūpčioja nuo sprogimų. Tačiau pabėgėlių ne
mažėja. Keletas automobilių įvažiuoja į kiemą; iš jų išlipa 
vokiečių karininkai su juodais lietpalčiais. Jie nusivelka liet
palčius, paprašo vandens, skutasi, prausiasi ir kvėpinasi ode
kolonu. Keisčiausias vaizdas; atrodo, kad jie ruošiasi į puo
tą, tačiau mirtis jau lipa jiems ant kulnų.

Tėvas ir motina žiūri į kelią. Dreba tėvo pirštai; jis be 
perstojo rūko.

— Trauksimės, ar ne? — kelintą kartą klausia motina. 
— Greit bus vėlu.

Taip, greit bus vėlu.
Bet tėvas tyli; Dvejoja. Jo kaktą išpila prakaito lašai. 

Akys klajoja po vieškelį.
— Ne, — pagaliau ištaria Jis pro sučiauptsa lūpas. — Aš 

nekinkysiu arklio.
Ir nusigrįžta nuo vieškelio.

Bus daugiau.
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KALNAGŪBRIS ŠIAURĖS 
LEDJŪRYJE

KADA ATRASTA 
ISLANDIJA?

Mituvos kolūkis Lietuvoje ir lietuviškais kaimas Britų
Kolumbijoje.

KNYGOS - KNYGOS
BIBLIOGRAFINĖS ŽINIOS

VNYGA APIE VOKIETIJOS IR LIETUVOS SAN
lv- TYKIUS VIDURAMŽIAIS

Atominis karinis povandeni 
nis amerikiečių laivas „Nauti 
lūs“ praėjusių metų rugpjūčio 
mėnesį Šiaurės Ledjūryje apti 
ko naują povandeninį kaina 
gūbrį. Šį faktą oficialiai patvir 
tino Kolumbijos universiteto 
mokslininkai.

Išmatuota kalno viršūnė pa 
kilusi virš Ledjūrio dugno 
2430 m ir nuo ledo dangos nu 
tolusi per 270 m.

Povandeninėse fotografijo 
se matyti, kad kalno viršūnės 
fauna turtinga. Čia gyvena pin 
tys, krevetės ir smulkios žuvys.

GAMTOS, 
KRAŠTUTINUMAI

Aukščiausia oro temperatū 
ra pasaulyje atžymėta Libijo 
je. Čia šešėlyje buvo net 58 
laipsniai karščio. Šalčiausios 
vietos — Antarktidoje ir Oj 
miakono gyvenvietėje (TSR 
S). Ojmiakone buvo užregist 
ruota 71 laipsnis šalčio, o An 
tarktidoje, Vostoko observato 
rijoje —87,4. Sausiausidš vie 
tos yra Sudane, Vadi-Chalfa 
rajone ir Čilėje. Atakamos dy 
kūmoje. Pirmojoje per trejus 
metus iškrenta tik... 1 mm kri 
tūlių, o pastarojoje — 1 mm
per metus.

kišeninis .
MALŪNSPARNIS

Yra žinoma, kad VIII a, pa 
baigoje čia jau lankėsi pirmie 
ji europiečiai — britų salose 
gyvenę keltai. Vėliau (apie 
850 m.), plaukdami iš Farerų 
salų į Norvegiją ir iškrypę 
iš kelio, į Islandiją atsitiktinai 
pateko karingieji vikingai, No 
rsės vedami; IX a. septintąją 
me dešimtmetyje šioje saloje 
prasidėjo norvegų kolonizaci

Paštraisiais dešimtmečiais 
Islandijoje atlikti archeologi 
niai kasinėjimai. Ypač didelį 
susidomėjimą sukėlė surastos 
3 Romos imperijos monetos. 
Jos priklauso imperatorių Au 
realiano , (270—275 m.), Pro 
baus (276—282 m.) ir Diok 
letiano (284 — 305 m.) lai 
kams. Kyla klausimas: ar tos 
monęto?. pateko į Islandiją 
normalaus jų kursąvimo metu, 
ar vėliau? VyraująJvairios ar 
cheologų nuomonės, nes daų 
giau jokių romėniškų daiktų 
nerasta. Ar yra galimas daly 
kas, kad iš tikrųjų rornėnai at 
rado Islandiją? Į šį kląusimą 
tiksliai, gal būt, atsakys toli 
mesni archeologiniai salos ka 
sinėjimai.

ŠALTA ŽIEMA EUROPOS 
PAUKŠČIAMS BUVO 

KATASTROFIŠKA
Žiūrėdamas į šią mašiną skri 

dimo metu, ne iš karto supra 
si, kas tai per aparatas: perma 
tomas diskas sukasi aplink 
žmogaus juosmenį, ir jis lėtai 
kyla į viršų.

Taip atrodo pats mažiausias 
pasaulyje malūnsparnis. Jis su 
sideda iš trijų agregatų. Kie 
tas, žiedo formos juoamo dir 
žais tvirtinamas prie piloto krū 
tinės. Ant šio juosmens, kaip 
ant ašies sukasi rotorius su 
dviem sparnais. Centrinė roto 
riaus dalis — tai degalų rezer 
vuaras, o sparnų galuose įtaisy 
ti reaktyviniai* degikliai. Prie 
juostos taip pat tvirtinama ir 
vertikali uodega.

Staigiais rankų judesiais pi 
lotas pradeda sukti rotorių. Iš 
centrinė jėga varo degalus 
prie degiklių. Elektros kibirkš 
tis nuo nedidelio akumuliato 
riaus padega degalus ir skaisti 
ugnies liepsna išsiveržia iš de 
giklių. Įkaitintų dujų srovė pra 
deda vis smarkiau sukti sraig 
tą ir aparatas kyla į orą.

Su tokia aparatūra galima 
skristi 50 km-val. greičiu.

Sunki žiema padarė daug 
netikėtumų ir paukščių gyveni 
me. Speigaiirsniegas juos išstū 
mė iš įprastų žiemojimo vietų. 
Dėl to didžiuliai įvairių, dau 
giausia vandens paukščių , bū 
riai susitelkė Prancūzijoje, 
Olandijoje, Vakarų Vokietijo 
j e. Tokios paukščių gausybės 
čia nepastebėta net 1956 m.„ 
kai žiema taip pat buvo, labai 
šalta. Prancūzijoje žiemojo 
apie 30,000 želmeninių žąsų, 
beveik visos (apie 35.000) žą 
sys klykuolės, daug trum 
pasnapių žąsų, narų, įvairių rū 
šių ančių, kragų, gulbių, fla 
mingų, įvairių smulkių |2aukš 
čių. Šalčiai iš paukščių pareika 
lavo didelės duoklės. Pietiniuo 
se Prancūzijos rajonuose iš 
1200žiemojusių flamingų žuvd 
net 1000, masiškai krito straz 
dai giesmininkai, kikiliai. Žu 
vo beveik visos liepsnelės.

Tačiau nė kiek ne mažesnę 
žalą atskridusiems gelbėtis 
nuo žiemos paukščiams pada 
rė ir medžiotojai. Prancūzijo 
je yra apie 600.000 medžioto 
jų, užsiimančių vien tik paukš

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ ’|

SIUVĖJAS |
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.®

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. x
79 ir 81 St. Zotique St. E. $

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. į

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt. 
f Superkame sklypus ir žemę Montrealyjė bei apylinkėje, 
g Už indėlius mokame 8% dividendą.

«$
$$

$$
$$

!

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

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

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

BALTIC WOODWORK CO.
Daromos jvairios 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

Nuostabių dalykų pasitaiko 
mūsų laikais. Ir net keista, kad 
mūsų laikais, XX amžiaus pa 
baigoje, kuri garsi televizijos, 
sprausminių lėktuvų, atominės 
jėgos ir žmogaus skridimų ap 
link žemę faktais.

Ir tuo tarpu tokie faktai: 
Prince George, B. C., kolegi 
joje profesoriaująs Dr. Vincas 
Vyčinas *7 metus laiko padėjo, 
kol iš sovietinio ,.rojaus" gale 
jo išgelbėti tėvą, Vincą Vyči 
ną, jau 77 metų žmogų, kurį

čių medžiokle. Jiems ši paukš 
čių gausybė pabiro kaip dan 
giškoji mana. Kai kur vyko tik 
ros paukščių skerdynės. Pavyz 
džiui. Somos įlankoje medžio 
tojai per dieną nušaudavo po 
180—240 paukščių. Vienas 
medžiotojas per savaitę nušo 
v ė net 700 kryklių. Tie, kurie 
neturėjo šautuvų, laukines žą 
sis ir pempes užmušinėjo tie 
siog lazdomis.

Šį neregėtą gamtos turtų 
naikinimą pareikalavo uždraus 
ti pažangioji visuomenė, moks 
lininkai. Prancūzijoje medžio 
klė buvo uždrausta. Uždrausta 
ji buvo ir Olandijoje.

Lietuvoje paukščių žiemos 
medžioklės iš viso nepripaŽįs 
tamos. O medžioti būtų ką. 
Lietuvoje medžioja nemaža 
šiaurės ančių. Kadangi jos lai 
kosi susispietusios nedideliuo 
se neužšalančiuose vandens ba 
Seinuose, jas sumedžioti būtų 
galima labai lengvai. Tačiau 
toks medžioklės būdas neside 
rina su medžiotojų etika.
AR GALIMA NEKVĖPUO

TI 5 MIN.?
Sulaikyti kvėpavimą papras 

tai galima pusei minutės. Bet 
iš anksto keliolika kartų giliai 
įkvėpus ir iškvėpus, galima ir 
ilgesnį laiką nekvėpuoti. Tai 
atsitinka todėl, kad gilaus kvė 
pavimo metu iš kraujo pašali 
narna didelė dalis anglies dvi 
deginio; kol kraujuje jo vėl ne 
prisirenka, nereikia ir kvėpuo 
ti. Tuo naudojasi nardytojai. 
Jiems kartais pavyksta nekvė 
puoti daugiau kaip 5 min.

PARKETAS IŠ LINŲ
Linų apdirbimo atliekos ta 

po gera statybine medžiaga. 
Lenkijoje Sosnovetsko miesto 
statybos įmonė gamina parke 
tą iš linų atliekų. Parketo ply 
teles darorpos iš supresuotų 
spalių. Toks parketas nepralei 
džia drėgmės, slopina garsą.

galų gale birželio 77 d. sušilau 
kė lėktuvu, atskrendantį per 
Maskvą, Londoną. Ir čia dar 
turėjo nemalonumą, veldama 
sis tą ,.rojaus“ žmogų: atsikve 
piant viename viešbuty, pada 
vėjas atsisakė duoti stiklą 
alaus, nes V. Vyčinas jam at 
rodąs valkata, kuriems drau 
džiama duoti svaiginamų gėri 
mų. . .

Po 7 metų rūpesčių V. Vy 
činas jau Kanadoje. Bet ir pa 
skutinj momentą Kupiškio po 
licija dar atkalbinėjo. Girdi, 
kur tu ten važiuoji į nedarbo 
ir bado kraštą. . . Bet V. Vy 
činas Amerikoje buvo gyve 
nęs 18 metų ir Lietuvon grįžęs 
1926 m. Už sutaupytus dole 
rius buvo nusipirkęs Juodko 
nių kaime, Kupiškio vai., 18 
ha ūkį, kurį iš jo 1949 metais 
atėmė su visu gyvu ir negyvu 
inventorium, palikę jam vieną 
karvę ir 3 vištas, prie 60 arų 
žemės, už kurią reikia mokėti 
30 rublių mokesčių

Kolūkin varė taip: Pirma 
atsiuntė okupantas kelius pa 
siuntinius. Žmonės nepaklausė. 
Tada Sibiran ištrėmė dvi šei 
mas. Ir tas nepadėjo. Po to at 
važiavo ginkluota policija ir 
bolševikų partijos pavarovai. 
Pavieniui ūkininkus šaukė ir 
prievartavo pasirašyti, kad 
„laisvu noru” stoja kolūkin. 
Kai visus išprievartavo grasin 
darni ir botagais čaižydami, ta 
da pasiūlė kažkokį nutautėju 
sį ir savo kalbą užmiršusį ne 
va lietuvį pirmininku, kuria pa 
reiškė: dabar pradėsime lai 
mingą gyvenimą. . .

Gyvenimas toks: tam kol 
ūkio pirmininkui 200 rublių 
algos mėnesiui, buhalteriui 80, 
agronomui 60, veterinoriui 60, 
o kolūkiečiams pirmaisiais me 
tais — nieko, paskui — po 4 
kapeikas ir stiklinę antros rū 
šies javų už darbo dieną... (pir 
ma javų rūšis privalomai ati 
duodama valdžiai). Jokių pen 
sijų. Duonos nusipirkti reikia 
eiti 7 kilometrus į Kupiškį ir 
ten stovėti eilėje. V. Vyčinas 
turėdamas 76 metus amžiaus, 
ganė kolūkio avis.

V, Vyčinas pasakoja: Kol 
ūkio namai baigia griūti. Tik 
tai karvėms pastatė iš sugriau 
tų kolūkiečių namų tvartus, o 
žmonėmis nesirūpinama. Ko 
munistų kaimuose nėra, išsky 
rus partijos atsiųstus pareigu 
nūs. Žmonės išlydėdami V. 
Vyčiną sakė: Sakyk visiems, 
kad greičiau mus išvaduotų iš 
rusų vergijos.

..Kurt Forstre’Mter,; įį®ut»ch 
land und. Litąuen Mittelal 
ter. (Studien zum DeutfcC* .*um 
im Osten HerausgegebJT1 
von der Senatskommi 
ssion fuer das Studium dės De 
utschtums im Osten an der 
Rheinischen Friedrich - Wil 
helm - Universitaet Bonn. 
Heft 1.) Bohlau Verlag Koln 
Graz 1962. 82 psl.-Autorius- 
Ordino archyvo direktorius 
Gottingene yra vienas iš geria 
usių Ordino aktų ir seniausių 
Lietuvos istorijos šaltinių žino 
vas. Ši mokslinė studija patei 
kia objektyvią svarbiausių fak 
tų apžvalgą ir išaiškina jų ry 
šius. Pozityviai įvertinama se 
novės lietuvių religiją, pažy 
mint, kad ji buvo įleidusi gilias 
šaknis į lietuvių tautos sielą, at 
itiko jos tautinį charakterį. Or 
dino pralaimėjimas aiškinamas 
jo per didelėmis politinėmis 
pretenzijomis užsienio ir vi 
daus santykiuose. Plačiai apta 
riamas laikotarpis po Žalgirio 
mūšio Vytauto ir Švitrigailos 
laikais, kada Vokietijos ir Lie 
tuvos santykiai buvo itin drau 
giški. Siekdamas panaikinti 
Lietuvos - Lenkijos uniją Vo 
kietijos imperatorius Zigman 
tas rėmė Vytauto karūnavimo 
planus ir palaikė Lietuvos in 
t-eresus nustatant valstybės šie 
nas. Knygos pabaigoje prijun 
gtos dar dvi to paties auto 
riaus mokslinės studijos spaus 
dintos anksčiau: 1) Die Beke 
hrung Gedimins (iš „Jahr 
buch der Albertus - Universi 
tat zu Konigsberg) Pr.“ Bd. 
VI, 1955) ir 2) Kauen, eine 
deutsche Stadtgrundung (iš 
žurnalo „Jomsburg” Jg. VI, 
1942). E.

„Elta - Pressedienst”, nr. 7, 
1963 m. liepos mėn. (vokiečių 
k.). Turiny skyriai: laisvės ko 
va (apie Pavergtųjų Tautų Sa 
vaitę JAV), laisvės ideologija, 
bažnyčia, ūkis, kolchozai, bui 
tia Lietuvoje, mokslo, meno ir 
literatūros įvykiai, spaudos ap 
žvalga ir nauji leidiniai. Adr.: 
Reutlingen, Gratianusstr. 11.

„Elta - Press”, nr. 6, 1963 
m. (italų k.) 22 pusi, biulete 
ny trys platūs skyriai: poKti 
nės, kultūrinės ir religinio gy 
venimo žinios. Plačiau pamini 
ma rašytoja Lazdynų Pelėda, 
paskelbta jos kūrybos ištrauka 
(į italų k. vertė V. Mincevi 
čius). Biuletenio adr.: Roma, 
Via Casalmonferrato 20, Ita 
lia.

„The Battle of Grunwald”, 
An Historical Novel by Ivan 
K. Sokolnikov, 1963 m. Lie

tuvių Dienų Leidykla, Holly 
T AV, 160 psi. ir 31 

woode, j ‘ •• bibliografi
pal. paaiškinimų, ''—«lgos 
jos, žinių ir istorinės apzvv._ 
apie Lietuvą, lietuvius. Tai 
LieJuvos garbės konsulo Los 
Ange’.es mieste, J. J. Bielskio 
atliktas romano vertimas į an 
glų kalbą.

Sokolnikovo knyga „Žalgi 
rio mūšis” pirmą kartą buvo 
pasirodžiusi Rusijoje 1889 m., 
1922 m. O. Puidienės versta į 
lietuvių k., 1930 m. J. Sužie 
dėlio perdirbta ir sutrumpinta 
išleista Lietuvoje ir 1954 m. 
Londone. J.J. Bielskis paskel 
bė knygos prologą bei epilo 
gą. Liet. Dienų Leidyklos gra 
žiai išleistas romanas, reikia 
manyti, angliškai skaitančią vi 
suomenę supažindins ne tik su 
Žalgirio mūšiu, istoriniais Vy 
tauto Didž. laikų įvykiais. Pa 
baigoje įdėta svarbi isterinė 
apžvalga trumpai paliečia ir 
Lietuvos istoriją, okupacijas 
bei lietuvių tautos vedamą pa 
sipriešinimo komunizmui ko 
vą. ,

ŠVEICARŲ SPAUDA 
APIE VILNIEČIUS - LIE 
TUVIUS IRKLUOTOJUS

Šveicarijoje, kaip ir kitais 
metais, Luzėrno mieste, Rot 
see — raudonajame ežere, lie 
pos 13—14 dd. įvyko tarptau 
tinės irkluotojų varžybos - re 
gata. Dalyvavo 12 tautybių 
sportininkai, iš viso 290 laivų 
su 1,158 irkluotojais. Jau nuo 
1961 m. pasižymėjusi lietuvių 
sportininkų aštuonvietė valtis 
(nors ir dalyvavusi kaip Sovie 
tų Sąjungos rinktinė) ir šie 
met atkreipė spaudos dėmesį. 
Pvz., „Neue Zuercher Zei 
tung” apie sportininkus rašė, 
juos minėdamas kaip „Vii 
niaus aštuoniukę” ar „lietu 
vius iš Vilniaus”. Liepos 15 
d. dienraštis rašė: „Lietuviai 
iš Vilniaus pasirodė esą ypa 
tinga klasė. Jie žaismingai nu 
galėjo Berlyno, Luebecko aš 
tuonvietes valtis, jiems pavy 
ko įveikti ir ilgus metus pasi 
žymėjusius Njord Leiden olan 
dus. Liepos 16 d. „Neue Zuer 
cher Zeitung” vėl nė žodžiu 
neminėjo Sovietų S-gos, bet 
vėl pažymėjo triumfavusius lie 
tuvius — Vilniaus sportinin 
kus. Kaip ir tikėtasi, lietuvių 
vilniečių, „Žalgirio“ sportinin 
kų dėka, didžiųjų aštuonviečių 
valčių klasėje pirmoji vieta ati 
teko Sovietų S-gai, toliau sekė 
rytų Berlynas, Rostoko rinkti 
nė rytų Vokietijoje, Luebecko 
sportininkai (Fed. Vokietija), 
olandų, austrų ir šveicarų rink 
tinės. E.

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS

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

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

oq u adiMnoqo

r^SIUNTINIAU LIETUVON I
a per i ip x
|Kauf man’s Woollens&Textiles| 
$ 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.5 
® Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems

garantuotai skubiausiai ir
I urmo kainomis
% (30—40% žemiau rinkos kainų) 1 ’
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS ];
g geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir L 
X moteriškiems kostiumams ir suknelėms. J ;
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. ' > 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
g PRIIMAME UŽSAKYMUS H
X vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
I C H. KAUFMANAS v
X Buv. Lietuvos pilietis — Audinių fabriko Litex Kaune g 
g vedėjas, kalbąs laisvai lietuviškai.

imwwwwmwwwmBwwQwmmmtiBwwwwmuniRii

Sunoco Service Station
SAV. LRUGIEN1US

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

ILGAMETĖ PATIRTIS

I Įvairūs
DRAUDIMAI

5 Vacys Zižys |
5 įstaigos VI 2-1427. &
§ Namų 366 - 9094 &

cįfci.i-0'iviJt M.'t J

I 1 C 1. . .

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju. 

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

PO 6 vai. PO 7-6183.

HA.NOHKELICNAS :
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. j!
;; VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. r

I.. . 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) v
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. 1 [

ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117 — 6th Avenue, Lachine. |
iiiiiiiniiiiiiiiiiinfiintfnnttnnnnrTtiTitnTr‘T‘*‘T*‘*T~*rTTrfTtrnnitiritiTnnmTTt

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliaorja, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.
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Ideali vieta Jūsų vasarnamiui!
’■• > TIK 43 MYLIOS NUO MONTREAL -

Domain Lake Solar Development
• ^.... • ’ • ?!.• •• — »•*•*.’»***

Maloniai kviečia savaitgaliais
Jus atsilankyti

AGENTAS 

ROMAS VERBYLA

Vakarais telefonas:

727-8601 arba VI.4-9254

• 600 AKRŲ KLEVŲ IR EGLIŲ ROMANTIŠKOS 
ŽEMĖS.

• 2,400,000 KV. PĖDŲ PRIVATAUS EŽERO.
• SKLYPŲ SAVININKAMS REZERVUOTAS . . . . 

PAPLŪDIMIS.
• VIETA PUIKIUOSE LAURENTIAN KALNUOSE 

IR TIK VALANDA KELIO NUO MONTREALIO.
• 20 ARCHITEKTO PLANUOTŲ MODELIŲ 

PASIRINKIMAS.
• STATYKITĖS PATYS AR MES SU MALONUMU 

PASTATYSIME.
• {MOKĖJIMAS TIK 10%. LIKUTIS 5 METAMS 

IŠSIMOKĖJIMUI.
• MODELIŲ KAINOS TIK NUO 1775.00 DOL.
• 150 PAEŽERĖS SKLYPŲ NUO $1200.
• PUIKŪS MIŠKO SKLYPAI NUO $ 400.
• ELEKTRA IR TELEFONAS.
• TENISO AIKŠTĖ.
• DIDŽIAUSIAS BASEINAS LAURENTIAN SRITY.
• GERAS ŽUVAVIMAS, UPĖTAKAI (TROUT).
• KASDIENINIS MAISTO PRISTATYMAS.
• PUIKUS SMĖLIO PLIAŽAS.

LAKEFIELD, QUE

Exit B

50MH«s

Stirti'

DECARIE

1AKEFIELD QKN.OTQRK

Exit 10

LAKE SOLAR

LIETUVIAI VEIKIA VIS...

Atkelta iš 3-čio psl.

cialus Lietuvių Namų — „Ce 
ntro Lituano — San Casimi 
ro” atidarymas, dalyvaujant 
vysk. L. E. Henriquez.

— Dr. A. Jaloveckas Ko

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 7J^%.
Už paskolas ir — morgičius — 6J^%. 

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. rki 1 vai. 30 min. kiekvienų dieną, 
išskyrus šeštadienius 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., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

penhagoje dalyvavo Elektro 
miografijos kongrese, kaipo 
Estada Miranda departamen 
to atstovas. Po Kongreso ža 
da aplankyti Londone gyve 
nančius savo žmonos p. Ritos 
Daunoraitės tėvus.

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

LIETUVIŠKA RADIO 
VALANDĖIĖ

Birželio 23 d. per lietuvišką 
radio valandėlę, kuri yra trans 
liuojama per ,,La Voz de la 
Patria“ („Tėvynės Balsas) 7. 
30 vai. vakaro, 710 ilgomis 
bangomis ir 3.305 — trumpo 
mis, buvo paminėti „Tragiško 
jo birželio“ įvykiai lietuvių ir 
ispanų kalbomis. Taip pat is 
panų kalba buvo padarytas 
pranešimas apie Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės Seimą. 
Lietuviškoji radio valandėlė 
yra transliuojama kiekvieno 
mėnesio ketvirtą sekmadienį.

IŠSKRIDO APLINK 
ŽEMĘ

Liepos 10 d. iš Maiquettia 
aerodromo V. ir J. Bieliūnai 
išskrido į New Yorką, kur iš 
buvo 4 dienas. Iš New Yorko 
išskrido į Londoną ir iš ten 
— į Vokietiją.

Vokietijoje J. Bieliūnas ža 
da operuotis ir po operacijos 
važiuoti poilsio su ponia į Aus 
triją, kur galvoja išbūti apie 
mėnesį laiko. Ponai Bieliūnai 
žada dar aplankyti Italiją ir 
13-to rugsėjo „Anna C“ laivu 
grįžti į Venezuelą.
Vokietija.

KONFIRMACIJOS ŠVEN 
TĖ VASARIO 16 

GIMNAZIJOJ
6 konfirmantai: Asta Glemžai 
tė, Rožė Šteinbadhaitė, Algir
das Vegneris, Petras Buračas, 
Onutė Pacevičiūtė ir Algirdas 
Pacevičius.

1963 m. birželio 9 d. Hūt 
tenfeldo evangelikų bažnyčioj 
kun. Urdzė pakonfirmavo.

Evangelikų Jaunimo ratelio 
vadovo mokyt. Fr. Skėrio pa 
stangomis po to buvo suruoš 
ta gimnazijos salėje iškilminga 
kavutė. Sukviesta apie 70 as 
menų, tarpe jų: Kilienė, Ma 
žosios Lietuvos Tarybos pirmi 
ninkas E. Simonaitis, Vasario 
16 Gimnazijos katalikų kape 
lionas kun. J. Riaubūnas, kun. 
Dėdinas, insp. A. Krivickas, 
bendrabučio vedėjai pp. Ta 
mošaitienė ir Gailius, mokyto 
jai, ateitininkų ir skautų atsto 

vai. Kun. Urdzė atidarė ka 
vutę bendra malda. Vaišinan 
tis kvepiančiais tortais, pyra 
gaiš ir kava, dalinosi susirinku 
šieji įspūdžiais ir prisimini 
mais. Kavutę vedė evangelikų 
tikybos mokytojas Fr. Skėrys, 
kuris savo kalboje visus kon 
firmandus ir atsilankiusius pa 
sveikino Evangelikų Jaunimo 
Ratelio vardu. Po savo kai 
bos, mokyt. Pr. Skėrys įteikė 
kiekvienam konfirmandui ne 
seniai literatūrine lietuvių kai 
ba išleistą Naująjį Testamentą 
su kunigo Urdzės ir jo įrašais.

Iškilmingiau šią šventę pa 
brėžti, padeklamavo mūsų ma 
žiausiosios mergaitės iš pirmos 
klasės — Kristina Mikolajavai 
tė ,,O Dieve šventas ir teisin 
gas” ir Brigita Kvaksaitė „O 
Dieve, sergėk tėvų žemę“. 5 
klasės mokinys Alfredas Sta 
rūkas pagrojč akordeonu liau 
dies dainą „Našlaitėlė“.

Australija.

DISKUSIJŲ KLUBE 
BUVO {DOMU

Melburne įvyko M.K. Čiur 
lionio Diskusijų Klubo penk 
toji popietė mokytojos Jūra 
tės Normantaitės bute. Pašne 
kėsiui vadovavo A. Zubras ir 
kalbėjo apie lietuvių kalbos 
vietą indoeuropiečių kalbų 
šeimoje. Gerai paruoštas re 
feratas sukėlė įdomumą ir ne 
filologų narių tarpe. Paskaiti 
ninkas rėmėsi gera vaizdingu 
mo priemone — specialiu kai 
bų plitimo žemėlapiu ir gau 
siais kalbiniais pavyzdžiais.

Diskusijose daugiausia reiš 
kėši dail. V. Jomantas, P. Bal 
tutis, Jūratė Normantaitė. Lie 
tuvių kalbos santykį su sanskri 
to kalba kiek platesniu paaiš 
kinimu papildė A. Krausas, ku 
ris prieš keletą metų lankėsi 
Indijoje ir tyrė tų kalbų gimi 
ningumą. Išvada: lietuvių kai 
ba gimininga sanskrito kalbai, 
turi daug panašių žodžių, bet 
lietuvis ūkininkas niekuomet 
negalėtų susikalbėti su sanskri 
to kalbos mokovu, kaip kar 
tais pasaulio enciklopedijose 
tvirtinama.

Pažinkime Kanadą
BRITŲ KOLUMBIJA

Britų Kolumbijos krantai, 
su jos giliais fiordais ir sniegu 
dengtomis kalnų viršūnėmis, 
su jos srauniomis upėmis, daž 
nai yra lyginama su Norvegi 
ja. Tačiau provincijos sodrūs 
slėniai, saulės pilni paplūdiniai 
ir šiltas klimatas teikia daug 
malonumo vasarotojams. Ka 
nados vartai j Ramųjį vande 
nyną, Britų Kolumbijos gilūs 
jūros uostai pritraukia daugy 
bę laivų iš viso pasaulio. Dėl 
savo didelių plotų Britų Kolų 
mbija tęsiasi nuo Jungtinių A 
merikos Valstybių sienos į šiau

LIETUVIAI MENININKAI 
AUSTRALIJOJE

Australijos lietuvių spauda 
vertindama praėjusių metų pa 
baigos lietuvių suvažiavimus. 
Meno Dienas irkt. Adelaidėje, 
daugiau prisimena menininkus 
ir nurodo, kad literatūros va 
kare - koncerte dalyvavo rašy 
tojai: P .Andriušis, V. Kazo 
kas, J. Rackus, dainininkės A. 
Gučiuvienė ir G. Vasiliauskie 
nė, smuikininkas P. Matiukas , 
ir pianistė - akomp. D. Old 
ham. Meno dienomis įvyko ir 
tautodailės paroda — jai pa 
ruošti vadovavo I. Pocienė. 
Dar buvo ir J. Vanago suorga 
nizuota lietuviškos spaudos pa 
rodą. E.

J. Amerikos V.

JAV LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA EUROPON

Liepos 30 d. lėktuvu į Fran 
kfurtą atvyksta JAV Liet. B- 
nės Valdybos rengiama gausi 
JAV lietuvių iškyla - ekskursi 
ja. Jos dalyviai apie 3 savaites 
keliaus po įvairius vak. Euro 
pos kraštus ir rugpjūčio mėn. 
vidury iš Briuselio išskris at 
gal į JAV. Ekskursantų tarpe 
laukiama visos eilės JAV lietu 
vių meninir^cų (sol. P. Bič 
kienė, akt. V. Žukauskas), dv 
asininkų, gydytojų, inžinierių 
ir kt. E.

rę per 800 mylių ir į rytus nuo 
Ramiojo vandenyno per 400 
mylių, - taigi didelis įvairumas 
ir topografijos klimato.

Jos natūralūs turtai yra taip 
pat įvairūs, - pradedant nuo 
turtingos žuvininkystės lašišo 
mis prie Ramiojo vandenyno 
kranto ir einant prie provinci 
jos garsių vaisių sodnų Okana 
gan srity, kur labai gausu obu 
olių, persikų, abrikosų, vyšnių 
ir kitų pietų vaisių. Minerali 
niai turtai telkiasi provincijos 
ryt - pietiniame kampe prie 
Kootenays, kur didžiausi paša 
ulyje yra cinko ir švino garny 
bos fabrikai, ypač gi pasakiš 
kos kasyklos prie Kimberley. 
Tačiau, ir kitos mažesnės kasy 
klos parūpina rūdos Consolida 
ted Mining and Smelting Co 
prie Trail ir Kimberley.

Provincijos, kvapą užimą, 
vaizdai su ežerais, upėmis ir 
kalnais yra taip pat neįkaino 
jamos vertės gamtos padarai. 
Kaip kurios kal%ų sniegu apde 
ngtos viršūnės siekia tokio pat' 
aukščio kaip ir Alpės - 12,000 
pėdų. Šonuose esančios stovyk 
los vasarotojams prie upių ir 
ežerų krantų naudojamos tūks 
tančiais kiekvieną vasarą.

Britų Kolumbija turi gyven 
tojų tik 1,640.000 asmenų. Da 
ugiau kaip vienas trečdalis jų 
gyvena Vankuvery, kuris gali 
pasigirti savo universitetu, mo 
derniškomis krautuvėmis, tur 
tingais ir puošniais namais, ir 
vienu iš pasaulyje didžiausių 
uostu. Salos eina išilgai Britų 
Kolumbijos krantus ir sudaro 
ištisomis myliomis puikius pap 
lūdinius su smėliu, patogius 
maudymuisi, irklavimui, van 
dens sportui bendrai, o kartu 
ir lašišų gaudymui. Keltai jun 
gia žemyną su Vankuverio sa 
la ir Victoria. Britų Kolumbi 
jos sostine, gražiausiu Kana 
dos miestu.

B.C. Cariboo srity, šiaurėje, 
kur 1856 m. žmonės buvo užsi 
degę aukso karštlige, šiandien 

Nukelta į 7 pusi.
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HAAAWLTOK/ Dėmesio!
REIKALINGI BIZNIO DALININKAI.

Apie 50 mylių nuo Hamilton, Ontario išvystytas biznis, 

darąs apyvartą virš milijono dolerių į metus, 
reikalingas dalininkų su kapitalu.

Darbas biznyje yra galimas įvairių kvalifikacijų asmenims.

Rašyti: Mr. P. Meška, Box 121, Port Credit, Ontario.

Kiekvienas džiaugsis atsilankęs

Pradžia 7 v. v.

T. Fondo Hamiltono skyr. Valdyba.

į didelį šokių

Visus ir iš visur maloniai kviečiame atsilankyti.

kuria įvyks rugpjūčio 5 d., pirmadienį, ,,Brant Inn” 
gražioje „Sky Club“ aikštėje, Burlington, Ont.

Įvairus bufetas, 
Loterija, 

Laimės staliukai, 
Benny Ferry orkestras.

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

ŠACHMATŲ ŽINIOS

NUO KARŠČIO GERIAU 
ŠIAI ATSIGAIVINSITE

atsilankę į linksmą šokių vaka 
rą, kuris įvyks rugpjūčio 5 d. 
pirmadienį, „Brant Inn“ gra 
žioje ir romantiškoje „Sky 
Club” aikštėje, ant pat ežero 
kranto, Burlington, Ont.

Gaivinantis bufetas, linksma 
Benny Ferri muzika, loterija, 
laimės staliukai ir tt. Pradžia 
7 vv. Esant blogam orui — 
viskas vyks ten pat salėje.

Čia atsilankę turėsite geriau 
šią progą gražioje aplinkumo 
je su savo artimaisiais ir pažįs 
tarnais praleisti jaukiai keletą 
valandų ir nuo karščio atsigai 
vinti vėsiame paežerės ore.

Maloniai kviečiame visus 
Hamiltono, Toronto ir visų ki 
tų vietovių lietuvius gausiai at 
silankyti į paskutinį mūsų šių 
metų parengimą ir tuo parem 
ti mūsų darbą lėšų telkime tė 
vynės laisvinimo reikalui.

T. Fondo Hamiltono skyr.
BANKELIS „TALKA” 

užbaigė pirmąjį šių metų pus 
mėtį pasiekdamas 595,708.60 
dol. balansą. Per birželio m. 
buvo priimti 5 nauji nariai, 1 
narys išstojo, dabar yra iš viso 
684 nariai. Liepos mėn. 7 d. 
mirė bankelio narys Petras Gu 
ja. Depozitų patarnavimu nau 
dojosi 146 nariai, narių skoli 
ninku yra 273. Per birželio 
mėn. Kredito Komitetas leido 
išduoti naujų paskolų 8 naria 
ms 9,000 dol. sumai. Bankelio 
balansas už š. m. birželio mėn. 
taip atrodo:

Aktyvas: $$
Išduotos asmeninės

paskolos............. 294,132.55
Išduotos paskolos
. . nekiln. turto . . .220,958.74 
Deponuota OCU
•. .Leagoje ...... .32,335.33., 
Raštinės turtas ............ 649.95
Keitimo kasa................ 100.00
Kasa — banke . . . .31,932.03 
Investuota į nek.

turtą .......................15,600.00
Balansas $ 595,708.60

Pasyvas: $$
Narių šėrai ............ 484,367.65
Depositai . J...........79,948.46
Įstojimo mokestis .... 10.00 
Švietmio fondas . . . .499.27 
Garantijos Fondas 15,092.50 
1962 m. nepask.
. .pelnas . .........................945.13
Rezervas negrąžint.

čekiams........................... 14.55
Pelnas už pirmą

pusmetį 1................. 14,831.04
Balansas $ 595,708.60

Bankelio nariams už laiky 
tus pinigus deposito sąskaitoje 
birželio mėn. 30 d. prirašyta 
3,5% nuošimčių 1,105.84 dol. 
sumoje, už pirmą šių metų pus 
mėtį. J. D.

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 8-0611

VAJUS 
TAUTOS NAMAMS

119-toje savaitėje davė $100, 
pasiekdamas $120,200. Nuo 
širdžiausias ačiū Pijui Pleiniui, 
pažadėjusiam įrašyti LN na 
riu su $100 brolio Jeronimo 
naujagimę ir p. Pijaus būsimą 
krikštodukrelę.

Artėjant LN statybai, malo 
niai prašome visus tautiečius 
paskubėti su finansine pagelba 
mūsų didingam lietuviškam 
Centrui, kuris bus vienas iš gra 
žiausių pastatų Hamiltone!

ATVYKO Iš LIETUVOS
Sirutavičienė Matilda. Ji nuo 
latos gyveno Vilniuje, iš ku 
rio išvyko š. m. birželio 23 d. 
traukiniu į Maskvą, o liepos 
10 d. išskrido lėktuvu į Kana 
dą. Palikusi Maskvą, 8 v. 30 
min. ryto Malton aerodrome 
Londone buvo tą pačią dieną 
7 vv. Už visą kelionę susimo 
kėjo pati — geležinkeliu 20 
rublių ir už bilietą lėktuvu iki 
Malton 380 rublių. Maskvoje 
jai iškeitė 90 rublių į 100 ame 
rikoniškų dolerių — tai yra 
aukščiausia pinigų norma kei 
čiama vienam asmeniui. Šiaip 
jau juodojoje rinkoje už dole 
rį reikią mokėti 3.50 rublio. 
M. Sirutavičienė atvyko pas sū 
nų Robertą ir dukterį Johaną 
Kurienę, gyvenančius Hamil 
tone.

Vilniuje dominuojanti rusų 
kalba. Esąs didelis butų trūku 
mas. Viena virtuve tenka nau 
dotis 3—4 šeimininkėms, nors 
po karo Vilnius gerokai padi 
dėjo naujais pastatais.

Atvykusių rusų lietuviai bai 
šiai nekenčia, nes jie esą, ypač 
moterys, labai blogi žmonės. 
Visuose lietuvių sluogsniuose 
yra didelis tautinis susiprati 
mas ir labai didelė neapykanta 
atėjūnams rusams.

Lietuvių mėgiamiausia baž 
nyčia — šv. Mikalojaus. Lie 
tuviškos pamaldos esti Petro ir 
Povilo, Šv. Onos, Šv. Teresės 
(prie Aušros Vartų) ir dar ki 
tose bažnyčiose.

Kanadoje labiausiai jai kri 
tę į akis — kad daug stambių 
vyrų. Bendras gi įspūdis atvy 
kus į Kanadą yra nepapras 
tas! Ten gyvenimas, palyginus 
šu šiuo kraštu, yra vien tik iš 
tisas ir visuotinis skurdas.

Linkime p. Matildai geriau 
šio pasisekimo šiame krašte ir 
sveikiname jos vaikus Johaną 
ir Robertą, sulaukusius bran 
giausio pasaulyje asmens — 
mamytės! Sk. St.

PATARKIME VISIEMS 
BŪTI NL-vos SKAITYTO 
JAIS - prenumeratoriais!

SUDBURY, ONTARIO
MEDŽIOTOJŲ IR ŽVE JŲ” KLUBAS99 

rugpjūčio 3—4 dd., šeštadie 
nio vakare ir sekmadienį ruo 
šia didelę iškylą - gegužinę 
Manitoulin Island, Br. Dūdos 
ir Petro Gurklio vasarvietėje.

Atvykusieji šeštadienio va 
kare nakvynę turės vasarna 
miuose, esant reikalui bus pa 
statyta palapinių.

Sekmadienio programa:
1. Prizinis šaudymas ir premi 

jos.
2. Konkursinė bass’u žvejyba.

Į HAMILTONO 
VERSLININKUS

Per eilę metų mūsų koloni 
jos kultūr. ir tautinis gyveni 
mas rėmėsi daugumoje mūsų 
kolonijos verslininkų pagalba. 
Visi mūsų organizacijų paren 
girnai; loterijoms fantai, lai 
mės staliukai bei premijos, bu 
vo daugumoje pasiturinčių ve 
rslininkų nuoširdi auka. Be 
veik po kiekvieno viešo paren 
gimo, rasdavome spaudoje or 
ganizacijų padėkas ne vienam, 
bet daugeliui mūsų kolonijos 
pasiturinčių verslininkų pava 
dinimus, tai: Kronas - Valevi 
čius (dabar dvi atskiros įstai 
gos), Concession Garage (P. 
Armonas ir Z. Bolskis), p. K y 
barto Meet Market, ir t. t. ir t. 
t. Reikia pasidžiaugti, kad šį 
mūsų taut, ir kultūr. gyveni 
mą, šios lietuviškos įstaigos, 
įmonės bei pavieniai verslinin 
kai, praeityje gražiai rėmė, 
kas iki šiai dienai leido mums 
išsilaikyti kaip lietuviškai kolo 
nijai su savo organizacijomis, 
šeštad. mokykla, meno grupė 
ir tt. Svarbiausia mūsų jauni 
mas - skautai. Dabar gi, mažė 
jaut galimybėms sutelkti lėšų 
viešaiss parengimais, nereiškia, 
kad jūs nebeturite galimybės 
mūsų taut, aukurą pakurstyti. 
Šiuo metu, didžiausias mūsų 
tikslas, ateiti jaunimui į pagal 
bą. Tai Mažos Lietuvos, šiam 
kontinente įrengimui, kur jau 
nimas per vasaros atostogas 
pasisems šimteriopai daugiau 
taut, supratimo, negu per išti 
sus metus mieste. Tai nuosava 
stovyklavietė, kur dėka Toron 
to gerųjų lietuvių ir skautų pa 
stangomis yra įsigyta už 4000 
dol. Tai tik maža pradžia. Ga 
lutinam, pagal įstat. reikalavi 
mą įrengimui, turi būti išleis 
ta apie 19,0000 dol., kas įren 
gus, atrodys kaip tikro lietu 
viško stiliaus vietovė. Ten, ne 
tik vasarą jaunimas jausis kaip 
lietuviškoj sodyboj, bet žie 
mos metusuaugusieji galės pa 
sinaudoti žiemos sporto išvy 
kom. Ir tas jau yra nebe pla 
nuošė, bet praktiškai įgyven 
dinta liepos 27 d. atidarant 
vasaros stovyklą nuosavoj že 
mėj. Rugp. 3 d., pagal admi 
nistratorių planus, turėtų būtį 
stov. krikštas, kurio apeigoms 
atlikti yra numatyta kviesti 
gerb. prel. dr. J. Tadarauskas, 
Kad jaunimas pasiektų šią 19. 
000 dol. sumą, yra visų mūsų 
šventa pareiga, ateiti jiems į 
pagalbą. Dėlto, vėl kreipiamės 
į visus, kviesdami įtraukti į 
garbingų rėmėjų sąrašus pa 
vienius tautiečius, verslininkus, 
amatininkus ir tt. 'Su jūsų au 
ka bus įrodyta, kad mes dar 
neskęstame tautybių jūroj, bet 
ryžtingai rengiamės vėl išgirsti 
laisvės varpo skambesį, atbun 
dant mūsų mielai Nepriklauso 
mai Lietuvai. V. P.

minnniinniiiiniiiini
JUOZAS AUDĖNAS 

Ekonomistas
Tarpininkauja Mutual Funds 

investavimams:
109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

3. Pasivažinėjimas laivu didžiu 
liuose Manitoulin vandeny 
se.

4. Sportas, pasilinksminimas, 
maudymasis ir kt.
(Sekmadienio pamaldoms 

bus vykstama į netoli esančią 
bažnyčią).

Kviečiami visi, kaip vienas, 
senimas ir jauhimas dalyvauti 
gegužinėje.

„Medžiotojų ir žvejų“ 
klubo valdyba.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
Nr. 3

Skautų stovyklavietei įreng 
ti aukavo: 250 dol., A. Vartų 
par. klebonas, prel. dr. J. Ta 
darauskas, po 10 dol.: P. Vo 
lungė, M. V. Leparskai, O. 
M. Garkūnai, J. Rudaitis, A. 
Dronsatavičius, po 5 dol.: Ig. 
Varnas, L. Meškauskas, G. 
Melnikas, J. Andriukaitis, G. 
Martišius, J. Bartkus; po 2 
dol.: M. Pike, J. Klipas, P. 
Pleinys, Dr. O. Valaitienė, J. 
Lengnikas, M. K. Kvedaras, 
P. Jankus, P. Zubas, J. Keži 
naitis Gimžauskas; po 3 dol.: 
A. Obcarskas; po 1 dol.: V. 
Grikietis, F. Pajarskas. Vi 
siems aukavusiems lietuviškas 
akiu. Tolimesnis aukotojų sąra 
šas bus skelbiamas kiekvieną 
savaitę, iki visi hamiltoniškiai, 
bus atžymėti, kaip jaunimo rė 
mėjai. V. P.

ĮVAIRI KRONIKA
— 250 dol.!!! Tęsiant sto 

vyklavietei įrengti aukų vajų, 
buvo kreiptasi ir pas nuolatinį 
skautų rėmėją; Aušros Vartų 
par. kleb. prel. dr. J. Tada 
rauską, žinant iš praeities, 
kad prašant jaunimui para 
mos, niekad nebūva išleisti 
,,sausi“. Nepaprastai malonią 
staigmeną patyrėm ir šį svar 
bų momentą, gaudami iš ger 
biamo prel. 250 dol.

Įteikdamas dar pažymėjo: 
tai tik „daunpeimentas“. At 
eityje dar pridėsiu, nes šis gra 
žus rėmėjų dr-jos globojama? 
tikslas, negali praeiti neparem 
tas kiekvieno lietuvio. Ačiū 
Jums gerb. prelate už materia 
linę ir moralįpę paramą mūsų 
d-jai, tuo pačiu — jaunimui.

— Skautų stovyklavietės 
įrengimui, artimiausiu laiku 
reikalinga keletos tūkst. dole 
rių, kad liepos 27 d., galima 
būtų pradėti stovyklauti. Pra 
šome mielus hamiltoniečius 
gerb. prelato pavyzdžiu šį dar 
bą paspartinti, paskambinant 
aukų rinkėjams. Kas duotą au 
ką dar gali padidinti, su dėkin 
gurnu priimsime.

— Daugelio žuvautojų yra 
nusiskundžiama, kad blogi me 
tai šiam sportui. Kažkodėl žu 
vys nekimbančios ir gerose žu 
vavimo vietose. Matyt ir žu 
vys sumodernėjo ir reikia mo 
derniškesinių įrankių.

— Energingos skautų rėmė 
jų dr-jos valdybos vicepirm. 
D. Stukas, nuo liepos 27 d. su 
šeima atostogauja. D. Stukas, 
vienas iš darbingiausių v-bos 
narių yra daug gero atlikęs mū 
sų dr-jai ir jaunimui. Saulėtų 
atostogų!

— Artinantis stovyklai, 
„Nemuno“ tunto paruošiamie 
ji darbai atlikti. Palapinių su 
tvarkymui, buvo pašvęsta ke 
lėtas dienų p. Panavo ūkyje. 
Palapinės sulopytos ir impreg 
nuotos. Gaila, kad šiam darbui 
neatsirado pačių skautų, o bu 
vo atlikta: A. Kaušpėdos, D. 
Stuko ir P. Breichmano. La 
bai gražu ir miela, kad yra 
idealistų, ku.rie aukojasi jauni 
mo labui, nors patys kartais 
nėra surišti su jaunimu.

— Aušros Vartų parapijos 
chorui atostogaujant, pamaldų 
metu solo gražiai užpildo sol.

— Los Angeles mieste vy 
katančiam didmeisterių turny 
re po 12 ratų pirmauja Olafs 
son ir Petrosjan, surinkę po 7 
taškus. Toliau seka Keres su 
6^2 taško ir 1 atidėta partija, 
Najdorf su 6j4t. ir Gligorič su 
6 taškais.

Ilgametis JAV čempionas 
Reshevsky teturi tik 5 taškus 
ir 1 atidėtą partiją. Paskutinę 
vietą dalinasi Benko ir Panno, 
gavę po 4 taškus ir nepabaigę 
partijos tarp savęs.

— Washingtone įvykusia 
me „Eastern Open” turnyre 
dalyvavo 224 šachmatininkai.

Pirmą vietą užėmė 26 me 
tų amžiaus meisteris Arthur 
Feuerstein, surinkęs 7 taškus iš 
galimų aštuonių. Antrą vietą 
užėmė Larry Gilden iš Wash 
ingtono ir trečią — James Sh 
erw'in iš New Yorko.

— Komandinėse moterų pa 
šaulio pirmenybėse Jugoslav! 
joje J. A. V-es atstovaus Mrs. 
Gresser and Mrs. Bain. Reser 
ve bus Mrs.Piatigorsky, kuri 
kartu su savo vyru suorganiza 
vo Los Angeles mieste vyks 

SPORTAS...
Atkelta iš 2-ro «sl.

stipriausių sportininkų — Bai 
tušniko, Vaupšo, Varanausko 
ir kt. kurie ruošėsi rungtynėms 
prieš JAV. Kazachija nugalė 
ta 178:166, o Azerbaidžanas 
181 : 158.

— Lietuvos krepšininkai be 
siruošdami Sov. S-gos sporti 
nėms žaidynėms, Žemaitijos 
sostinėj sužaidė draugiškas 
rungtynes prieš čekus. Nesi 
stebėtina, kad naujai įrengta 
me Telšių krepšinio aikštyne, 
rungtynes stebėjo per 2 tūkst. 
žiūrovų. Vyrai nugalėjo. Pra 
gos Slovan 83:56, o moterys 
įveikė Bratislavą 75:39. Iš Tel 
šių čekai nuvyko atsigriebimo 
rungtynėms į Palangą.

IŠ VISUR
— Dviračių lenktynėse už 

SS-gą vakarų Vokietijoj daly 
vauja latvis Bodnieks.

— Europos vyrų krepšinio

PAJIESKOJIMAI
— Klimavičiaus Marijono, 

1944 metais gyvenusio Kaune, 
jieško giminės iš Lietuvos. Ži 
nantieji apie jį, prašomi pra 
nešti adresu: Regina Mackevi 
čiūtė - Pocauskienė, 5886 Beur 
ling Ave. Verdun, P. Q., Ca 
nada.

V. Verikaitis. Miela, kad tam 
reikalui, jis visada turi gražų 
rinkini lietuviškų giesmių, 
kas daro tikrai lietuviškos pa 
rapijos nuotaiką.

— Svarbus A. Vartų par. 
choro v—bos pranešimas. Esą 
nt svarbiam reikalui rugp. 9 
d. (penktadienį) 7,30 vai. pp. 
yra šaukiama visų choristų re 
peticija, A. Vartų par. salėje. 
Labai prašoma kiekvieną cho 
ristą, dar atsivesti po vieną 
naują narį, ypač vyrų, kurių 
labai trūksta. Pagrindas: pasi 
rodymas Toronte, O’Keeffe 
Centre, kartu su Varpo choru. 
Taip pat yra ir kitų rimtų prie 
žasčių, nutraukti malonias va 
saros atostogas. Prašomi visi, 
kas bent kiek gali dainuoti, pri 
siminti, kad mes esam dainuo 
jančios tautos vaikai.
• Kazys Mileris, Bendr. v-bos 
sekretorius ir nuoširdus tautie 
tis visiems lietuviškiems reika 
lams, šį sekmadienį, liepos 28 
d. išvyko į Toronto ligoninę 
operacijai. Tikisi po savaitės 
grįšti į namus. Linkime p. Ka 
ziui laimingo/? operacijos ir po 
to greitai pasveikti I
• Irutė Kažemėkaitė, gabi ir 
greitai avansuojanti Stelco tar 
nautoja ir LN v-bos narė lie 
pos 20 d. savo namuose iškil 
mingai atšventė 20-tąjį gimta 
dienį. Šia proga LN v-bos var 
du nuoširdtius linkėjimus iš 
reiškė v-bos p-kas St. Bakšys. 
P-lė Irutė yra be to aktyvi tau 
tinių šokių šokėja, dalyvavusi 
tou Hamiltono grupe Taut, šo 
kių šventėje Čikagoje.

tantį aštuonių didmeisterių 
turnyrą.

Problema N r. 33

Matas per du ėjimus 
SPRENDIMAI 

Problema Nr. 31
r. Plaut, Toronto, 1963)

1 Vcl R:cl 2 R:clX
1 . . . Z bet kur 2 Rg7X 
1 . . . h2 2 B :h2X
1. . . e6 arba e5 2 Bf6X

Problema Nr. 32
(G. Plaut, Toronto, 1963)

1 Kb3 V :d5 + 2 Žc4X
1 . . . Vb7 ar Vb8+ 2 Žb5X 
1 . . . V :a5 2 Žc2X
1 . . . bet koks kitas ėjimas

2 Žc2X

pirmenybės bus šiemet Vrocla 
ve (buv. Breslau) spalių 1— 
15 dd. Jau ištraukti burtai, su 
skirstant dalykus į du pogru 
pius. Pirmą pogrupį sudaro: 
Jugoslavija (pasaulio vicemeis 
teris) Bulgarija, Vengrija, Bei 
gija .Turkija, Italija, Izraelis, 
Olandija ir antrą — SS-ga, 
Prancūzija, Čekija, Rumunija, 
rytinė Vokietija, Lenkija, Šuo 
mija, Ispanija.

— Rytinės Kanados profe 
sionalų futbolo - soccer lygo 
je pirmauja Toranto Italija 
prieš Hamiltoną ir Toronto 
Romą. Silpnai žaidžia Montre 
alio Ukraina ir Cantalia.

— Amerikoniško futbolo se 
zonas jau pilnai pradėtas ryti 
nėj ir vakarinėj Kanadoj. Ko 
mandų treneriai daro paskuti 
nius„,strateginius” ėjimus drau 
giškose rungtynėse, prieš pra 
sidedančias pirmenybių rung 
tynęs jau rugpjūčio mėn. pir 
moj savaitėj.

— Naujas Suomijos rekdr 
das ieties metime yra 86,33 
m. Už pasaulio rekordą jis blo 
gesnis tik 31 cm.

— Izraelio plaukikai nugalė 
jo Šveicariją 104:103.

— Italijos antroji rinktinė 
Romoj nugalėjo Austriją 117: 
95 ir Graikiją 115:97. Tuo tar 
pu Madride Ispanija nugalėjo 
Daniją 118:90.

Atkelta iš 6 psl. 
yra graži ūkio sritis. Vienas 
šimtas mylių nuo Vankuverio 
į rytus, keliauninkai eina į 
garsųjį Fraser upės tarpeklį, 
per kurį pirmąjį kelią prakirto 
uolose Royal Engineers 1862 
ir 63 m-ais. Šiandien šis kelias 
yra pločio įprastas vieškelis, 
bet ir dabar jis teikia puikių va 
iždų žiūrint žemyn iš kelių šim 
tų pėdų aukščio į verpetais bė 
gančią upę.

Prince George, miestas maž 
daug iš 12,000 gyventojų gu 
lįs Britų Kolumbijos rytų cent 
re, prie vieškelio, vedančio į 
šiaurę prie Peace upės alyvos 
ir dujų laukų, ir kitas kelias ve 
dantis į Prince Rupert, Britų 
Kolumbijos toliausiai į šiaurę 
esąs jūros uostas prie Ramio 
jo vandenyno. Šioje provinci 
jos šiaur.-vakarinė  j daly kaip 
tik ir yra aliuminijaus klodai 
prie Kitimat. Jo dirbtuvėms ir 
liejykloms naudojama van 
dens jėga iš kalnų upelių, kur 
yra sukuriami didžiuliai rezer 
vuarai jėgos, ateinančios iš kai 
nų per tunelius.

Britų Kolumbijos sritis yra 
didesnė negu kartu paimtos 
Prancūzijos, Italijos, Olandi 
jos ir Belgijos valstybės, bet 
jos įvairumas klimato, gamto 
vaizdžio ir natūralių išteklių at 
žvilgiu sudaro didesnių galimu 
n»ų augimui, negu kita bent 
kuri Kanados provincija.

(SC).
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1963 M. RUGPJŪČIO MĖN. 4 D., PP. SKRUIBIŲ ŪKYJE, POINT FORTUNE, L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA RENGIA

Tradicinę Gegužinę
PROGRAMOJE : Šauni muzika. Priede visi gražios Ottawa upės malonumai.

Prizinis šaudymas. " Premijuojami žaidimai. Jeigu tą dieną lietutis lytų, gegužinę kelsime j sekantį
Turtinga loterija. Lengvų gaivinančių gėrimų bufetas. sekmadienį.

VISOS IR VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYT! Rengėjai.

MO nt|r eal
PROF. DR. D. KRIVICKAS 

SU PONIA,

plačiai žinomi visuomeniniu 
kai, kultūrininkai ir politiniai 
veikėjai, atostogaudami atvežė 
iš Vašingtono dailininkę A::;, o 
taziją Tamošaitienę įr va 
žinėdami per Kanadą, lankėsi 
Ottavoje pas giminaičius, Dr. 
Kubiliaus šeimoje, lankėsi Ka 
nados parlamente i rMontrea 
lyje praleido visą savaitgalį, 
pataikę į dabar veikiantį Ka 
nadoa lietuvių ,,Hollywoodą” 
ir jo pirmąjį susitikimą akto 
rių, lankė Montrealio meno 
vietas. Ponia Gražina 
Krivickienė yraN Liet, bend ar 
darbe Washingtone. Su p. G. 
Krivickiene išsiaiškinti forma 
lumai, kurie būtini akredituo 
jant korespondentą prie JAV 
vyriausybės informacijos šalti 
nių, įsiteisinant ir į JAV pre 
zidento spaudos priėmimus. P. 
G. Krivickienė, aukšto mokslo 
spaudos darbuotoja, buvusi re 
daktorė, mielai sutinka bendra 
darbiauti N. Lietuvai, infor 
muoti NL skaitytojus apie tai, 
kas dedasi JAV politiniuose 
veiksniuose, už ką mes iš anks 
to jai esame dėkingi.

BANKO „LITO“ REIKALAI

„Lito“ Aušros Vartų sky 
rius, ryšium su banko vedėjo 
D. Jurkaus atostogomis, sekan 
čias dvi savaites (nuo rugpjū 
čio mėn. 5 iki 17 dienos) va 
karais bus uždarytas. Sekma 
dieniais ir dienos metu bus at 
daras įprastomis valandomis.

Rosemounto skyrius veiks 
normaliai, paskelbtomis valan 
domis.

NAUJAS KREDITO KO 
OPERATYVŲ 
ĮSTATYMAS

Quebec'o provincijoje (Bill 
No. 8) jau paskelbtas. Ta 
prasme bus pakeisti ir „Lito” 
įstatai. Tarp kitų pakeitimų 
yra suteikimas ištekėjusioms 
moterims balsavimo teisės, dėl 
kurios paskutiniuose susirinki 
muose buvo tiek daug ginčyta 
si.

Bendrai, naujasis įstatymas 
daug ilgesnis ir tiksliau nusako 
įvairių unijos komisijų pareigu 
nų atsakomybę, kompetenciją 
bei pačios kredito unijos veiki 
mo plotme.

Po vasaros atostogų „Lito“ 
valdyba turės nutarti ar dėl tų 
pakeitimų šaukti specialų na 
rių susirinkimą, ar atidėti iki 
metinio susirinkimo.

Primename visiems „Lito” 
nariams, kad čekių rašymui 
reikia atidaryti atskiras depozi 
tų sąskaitas, šalia turimų šėrų 
sąskaitų. Lig šiol vis dar atsi 
randa narių, kurie išrašo če 
kius depositų sąskaitų neatida 
r?-
• Pp. Rukšėnai išvyksta atos 
togų

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun
Pirmadienį ir 2_4 7..9 
ketvirtadienį
antradienį ir I „ „

. j. i 2—4 p. m.penktadienį |
trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582
iiiiiiiw«r»

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

DVI LIETUVIŲ MIRTYS 
MONTREALY

Mirė DLK Vytauto klubo 
pirmininkas Juozas Džiaugys, 
sekmadienį, liepos 28 d., 6.30 
po pietų, ligoninėje. Pašarvo 
tas Wilsono koplyčioje Verdu 
no gatvėje. Velionis ilgiau sir 
go, bandė operuotis, bet pasi 
rodė, kad sunki liga pertoli nu 
žengusi.

Laidotuvės ketvirtadienį, 
rugp. 1 d. 10 vai. ryto, per A. 
Vartų parapijos bažnyčią.

Nuskendo Jonas Ragaišis, 
tur būt per neatsargumą pate 
kęs į vandenį. Dingo jis šešta 
dienio vakare pp. Vekterių va 
sarvietėje prie Mascouche; ii 
gai jo jieškojo, bet rado tiktai 
rytą 4 pėdų gylio vandeny. 
Pašarvotas prie šv. Kazimiero 
bažnyčios, Fullum koplyčioje.

DLK VYTAUTO 
KLUBO REIKALAI

Klubo Pašalpinės dr-jos su 
sirinkimas įvyks šio penktadie 
nio 8 vai. vakaro. Ta pačia 
proga galima bus atsiimti divi 
dendus už šėrus.
cesai.

BROLIŲ MEKŲ FILMAS 
„Hallelujah the Hills“, tarp 
tautiniame filmų festivalyje 
Prancūzijos Viduržemio jūrų 
pakrantės mieste Cannese lai 
mėjęs premiją, rūpinamasi gau 
ti Montrealiui.
• Dr. J. Šemogas išvyksta 
atostogų rugpjūčio. 2 d. ir su 
grįš po mėnesio, rugsėjo 2 d.
• G. Alinauskas DLK Vytau 
ligoninėje jam padaryta ope 
racija.
• Pūkelevičiūtės „Auksinės“ 
žąsies“ filmavimas užsitęsiąs vi 
są mėnesį. Tam tikslui užimta 
AV parapijos salėje, kur vyks 
ta visi filmavimo darbai ir pro
• J. Pauliutė, buvusi montrea 
lietė, lankėsi Montrealy, atvy 
kusi savo mašina.
• V. Kačergius su žmona atos 
togų išvyko į Cape Cod., pas 
J. Kapočių, kurio skelbimas de 
damas N. L-je.
• Jau sugrįžo iš atostogų dr. 
Nagys su šeima ir p. Katiliš 
kiu, pasigrožėję Gaspe vasar 
viete; Pp. M. J. Adomaičiai; 
NL bendradarbiai K. Leipus ir 
M. Šulmistras, vasaroję prie Či 
kagos.

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

NOTARA S
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4664

ADVOKATAS

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

Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

A D V O K A TAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064
Res id.: 40 Lafleur 

LaSalle. DO 6 1570

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

T. St. Kulbis sėkmingai už 
baigęs Neokanadiečių 3 sav. 
stovyklą, šią savaitę kapelio 
nas pas skautus Dainavoje, iš 
vyksta į Ontario aplankyti ska 
utus, vėliau vyks į Liet. Skau 
tų Jamboree prie Plymouth, 
Mass.

Pakeltos vandens taksos mū 
sų parapijai: pernai buvo 589. 
86. šiais metais, 1963, jau bus 
$655.86. Be abejo mūsų nuo 
savybės taksos taip pat pakils.

Rinkliavos liepos 14 d.. $ 
265.50, liepos 21 d. $161.50.

Šios savaitės pradžioje grįž 
ta po atostogų T. L. Zaremba 
ir klebonijos šeimininkė.

Šv. Onos Dr-jos planuota 
kelionė į St. Anne - de - Baup 
rė neįvyks. Per mažai žmonių 
užsirašė.

10 dol. vajui aukojo Mrs. 
M. Sedan, J. Jagminas, K. Ba 
gatavičius, J. ir V. Venskai, P. 
ir E. Kaulakiai, A. Ališauskas. 
20 dol.: J. M. Paunksniai; 25 
dol.: J. Ūsas.

Penktadienis yra pirmasis 
mėnesio, vakarinės mišios 7. 
30 vai. vak.
• Lukoševičius Juozas, atost 
gaudamas tabako ūkių srityje, 
pasirodo, be suminėtų pavar 
džių, dar viešėjo pas pp. Rata 
vičius ir pp. Mažeikas. Malo 
nu juos suminėti, nes pp. Lu 
koševičiai pas tabako ūkinin 
kus turėję labai gražų priėmi 
mą.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Onos dr-ja praėjusią sa 
vaitę turėjo metines iškilmes: 
liepos 26 d. buvo pamaldos už 
mirusias nares, o liepos 28 d.— 
pž gyvas nares. Mišias laikė tė 
vas Tercizijus, pasakęs pras 
mingą pamokslą, linkėdamas 
narėms pasipuošti Šv. Onos do 
rybėmis. Po pamaldų parap. 
salėje įvyko gražiai paruoštos 
vaišės, kurių metu bičiuliškai 
pasišnekėta ir pasidalinta drau 
gijos veiklos mintimis. Iškilmė 
buvo apvainikuota tuo, kad Šv. 
Onos dr-ja visus bažnyčios ai 
torius papuošė gražiais užtiesa 
tais.

Rinkliavose: liepos 21 d. ga 
uta 85.26 ir liepos 28 d. — 78. 
28 dol.
to klubo sekretorius sirgo ir

DISTRICT ESTATE 
BROKERS 

praneša gerb. klientams, kad 
draudimo atstovas G. Rukšė 
nas išvyko atostogų. Visais 
draudimo reikalais prašoma 
kreiptis pas P. Adamonį.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčiai.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČIN AS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

„LITĄ S”
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.

GRAŽIOS LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Inž. Romo Knystauto su Al 
dona Gauryte įvyko praėjusį 
savaitgalį, liepos 27 d.

Aušros Vartų bažnyčioje jau 
nuosius sutuokė Klebonas T. 
K. Pečkys, SJ., palydėjęs jau 
ną porą prasmingu žodžiu į 
naują gyvenimą. Šliūbo ir iš 
iškilmingų pamaldų metu gie 
do jo op. sol. E. Kardelienė, J. 
R. Simanavičius. Būdinga, 
kad jaunieji prie altoriaus atė 
jo Lietuvos papročiu — jauno 
ji lino drabužiu ir Lietuvą pri 
menančiomis gėlėmis ir abu 
drauge prie altoriaus.

Vestuvinės vaišės vyko jau 
nosios tėvų vasarvietėj prie St. 
Donat, kur išpuoštose patalpo 
se ir po atviru dangum, tarp 
kvapnių pušų ir eglių, jų pa 
unksmėje.

Jaunosios tėvas, A. Gaurys, 
pradėdamas puotą, pasveikino 
jaunuosius įspūdingu žodžiu 
linkėdamas jiems asmeninės 
laimės, bet tiktai lietuviškoje 
dvasioje ir lietuvybės išlaiky 
mo perspektyvoje. Visus sve 
čius labai gražiai nuteikė jo pa 
siūlymas sugiedoti himną „Lie 
tuviais esame mes gimę“.

J. B. Simanavičius, gavęs iš 
kilmei vesti įgaliojimus, pir 
miausia pristatė puotos daly 
vius, bet kadangi svečių buvo 
labai daug iš įvairių vietų, tai 
jis, neįstengdamas suminėti jų 
pavardėmis, paprašė prisistaty 
ti pagal vietoves: iš Toronto, 
Detroito, New'Yorko, Montre 
alio, LaSalle ir kt. Jaunuosius 
ir jų tėvus sveikindami kalbė 
jo: klebonas T. Pečkys, Jonas 
Gaurys, Kudžmai Augustinas 
ir Vytautas, Lukoševičiai Jo 
nas ir Bronė, dr. Šemogas, A. 
Rugienius, dr. A. Jurkus, A. 
Masevičius, inž. J. Lelis, A. 
Ališauskas ir Ponia, inž. Kibir 
kštis, op. sol. E. Kardelienė ir 
J. Kardelis. Visi kalbėtojai pa 
brėžė jaunųjų išsimokslinimą 
ne eilinį, nes be pagrindinės
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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.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. S u š i n s k a s.

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ - LIUTER.

Parapijos Taryba praneša, kad 
rugpjūčio mėn. 4 d. pamaldų 
nebus.

Rugpjūčio 11d. numatytas 
visų parapijiečių išvykimas į 
Kaswick prie Simcoe ežero.

Susirinkimo vieta yra Orch 
ard Lodge 405 Lakeshore Rd. 
Kaswick, Ontario.

Pamaldas laikys mūsų kuni 
gas A. Žilinskas.

Visi norintieji vykti, malo 
niai prašomi susirinkti 9 vai. 
ryto, pre Išganytojo bažny 
čios, 1501 Bloor Str. W. ir 
Indian Rd. sankryžoje, ir iš 
čia vyksime automobiliais į nu 
matytą suvažiavimo vietą.

Taryba.
P. L. B. SEIMO

specialybės jie abu yra išėję vi 
sus lietuviškos mokyklos laips 
nius, pasiruošę muzikaliai ir 
bendrai aukštai kultūringi as 
mens.

Ir jaunojo tėvas, J. Knystau 
tas, pasidžiaugė geru jaunųjų 
pasirinkimu.

Užbaigai jaunasis, inž. R. 
Knystautas gražiai padėkojo 
visiems, nieko neužmiršda 
mas: tėvams, kad gražiai auklė 
jo ir mokslino, klebonui už šHū 
bą, vestuvių ruošėjams, sve 
čiams, solistams ir vargonais 
juos palydėjusiai p. Levickie 
nei, giminėms, kad atvyko iš 
toli ir kt.

Vestuvės buvo turtingai pa 
ruoštos. Svečiai buvo patenkin 
ti ir tuo, gad galėjo ne tiktai 
pakvėpuoti kalnų ir miško oru, 
bet ir pasimaudyti.

STOVYKLAVO SKAUTAI
Šį sekmadienį pasibaigė 

Montrealio skautų stovykla 
Dainavoje.

Stovyklai puikiai vadovavo 
komendante Dalia Sibitytė ir 
Komendantas Kazys Barteš 
ka. Ūkio reikalus tvarkė pats 
tuntininkaa Justas Kibirkštis, o 
skaniai visus maitino p. Zubie 
nė.

Taip pat stovykloje keletą 
dienų praleido T. St. Kulbis. 
Sekmadienį šv. mišias atlaikė 
T. L. Zaremba.

Tai buvo vienas iš sėkmin 
giausių stovyklų gamtos palan 
kūmo atžvilgiu. Gaila, tik kad 
dalyvavo toks mažas stovyk 
lautojų skaičius.

Visiems prisidėjusiems prie 
stovyklos pasisekimo, nuošir 
dus ačiū.

Skautams Remti Komitetas.
NETIKĖTA STAIGMENA

Mielam bičiuliui ir B-vės v 
bos nariui Henrikui ir Onai 
Adomoniams, įsigijus vasar 
vietę prie Brome miestelio, bi 
Čiuliai šį sekmadienį mašinų 
virtine apsilankė pasveikinti ir 
įteikti vasarvietei pritaikintų 
dovanų.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate 
Board Nariai

3907 Rosemont Blvd.
Tel. 722-2472

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

ROYAL — GLOBE 
LONDON - LANCASHIRE 

Draudimo Bendrovės 
1962 m. apyvarta Kanadoje 

$ 36,422,125 
Gaisras — automobiliai — 

nelaimės
Jas atstovauja 9-tus metus 

ADAMONIS 
INSURANCE AGENCY 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722 2472

Lite s-tos No. D-752.

AR ŽINO APIE KĄ RAŠO?

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
š. m. Nr. 28 laiškų skyriuje už 
puolami vilniečiai, išleidę dr. 
A. Šapokos knygą „Vilnius 
Lietuvos Gyvenime“ angliškai 
ir renką aukas išleidimui apmo 
kėti. Paduodami net skaičiai, 
kiek už knygos spaudą mokė 
ta. Visa bėda, kad laiško auto 
rius pats nežino, apie ką kai 
ba, painiodamas dvi knygas - 
— lietuviškąją ir angliškąją lai 
dą.

Kaip laiške nurodoma. 96 
psl. ir 1000 egz. knyga yra 
Vilnius Lietuvos Gsyenime” 
lietuviškoji laida. Ši laida iš 
leista 1954 m. paties dr. A. Ša 
pokos lėšomis ir niekas jokių 
aukų tam reikalui: nerenka.

Laišką rašiusis turi galvoje 
angliškąją to paties veikalo lai 
dą, išleistą vilniečio 1962 me 
tais. Tos knygos laiško auto 
rius nėra matęs. Jei jis būtų 
šią knygą bent į rankas paė 
męs, būtų žinojęs, kad ji turi 
ne 96 bet 174 puslapius, at 
spaustut liuksusiniame popie 
riuje, su specialiai pieštu aplan 
ku. Už šios knygos 2064 eg 
zmpliorius, tame tarpe 514 eg 
zempliorių kietais viršeliais, vii 
niečiai turi sumokėti spaustu 
vei $2254. Dalis šios sumos te 
bėra skola. Tai skolai padeng 
ti aukų ir prašoma.

Kiti tame pačiame laiške ke 
liami priekaištai neverti atšaki 
nėti, nes, kaip sakyta, žmogus 
kritikavo knygą ne tik jos ne 
skaitęs, bet netgi nematęs.

Keista ir skaudu, kad Gerb. 
Redaktorius, žinodamas pade 
tį, deda į laikraštį tokio turinio 
laiškus, kurie klaidina visuome 
nę, kenkia išleistai knygai ir 
griauna nuoširdžiai dirbamą vi 
suomeninį darbą.

VKLS-gos Toronto Skyr. 
Valdyba.

Red. apgailestauja netikslu 
mus, bet jis apie išleidimo išlai 
das žino mažiau, negu knygos 
mėgėjas, nes pajamos - išlai 
dos nebuvo skelbiamos.

Maloniai esant dienai, besi 
vaišinant nemaža buvo pateik 
ta sveikinimų bei linkėjimų. 
Tik visai vakarui esant, svečiai 
išsiskirstė į namus.

Geriausi NL leidyklos svei 
kinimai.

BRAHMSO MUZIKOS 
KONCERTAS

Montrealio kalne, prie kai 
no salės — Chalet įvyks rug 
pjūčio 6 d., antradienį, 8 :30 v. 
vakaro. Simfoniniam orkestrui 
diriguoja dr. A. Brott, kuris iš 
pildys Brahmso simfoniją Nr. 
1. in C-minor. Koncerto solis 
tė bus smuikininkė Haendel, 
kuri išpildys Brahmso koncer 
tą smuikui in D-major. Koncer 
tą ruošia Dominion krautuvių 
s-ga.

KITOS NAUJIENOS 
REIKALINGAS 

KAMBARYS 
PRANEŠTI „NL“
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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 
tešlos (1967 metų Pasaulinės 

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

Rosemount.
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