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> Svarbių ir žymių įvykių savaitė
Lietuvių gyvenimo faktai

® PREZIDENTO RINKIMŲKAMPANIJA AMERIKOJE 
© ŽYMIOS PERMAINOS SOVIETŲ SĄJUNGOJE
& KOMUNISTŲ SKILIMASATRODO NEIŠVENGIAMAs
• KOVOS KIPRE EINA Į DRAMATIŠKĄ IŠRIŠIMA
• KAIRE AFRIKOS VALSTYBIŲ KONFERENCIJA
® RUSIJA NEPRIPAŽĮSTA LAISVO TAUTŲ 

APSISPRENDIMO
JAV prezidento rinkimų 

kampaniją stebi visa žmonija, 
nes rinkimuose aiškėja JAV 
partijų nusistatymai ne tik
tai JAV vidaus gyvenimo rei 
kalai, bet ir
REIKALAI, KURIE YRA 

SVARBŪS VISAI 
ŽMONIJAI.

Jie išryškėjo ne tiktai pri
imtoje respublikonų veiklos 
platformoje, bet ir iš nusista
tymų tarp partijos kairės ir 
dešinės.

Goldwateris nominaciją ir 
savo programos priėmimą lai 
mėjo. Kairiojo sparno, kuris 
yra daugiausia demokratiš
kas, pasiūlymai atmesti. Tat 
partijoje viešpatauja dešinie
ji, pasirinkę sen. Goldwaterį 
ir jo programą. Neįdomu, kad 
respublikonai pasiūlė valsty
bės deficitą sumažinti 5 mili
jardais, nes demokratai tik
riausiai pasiūlys sumažinti 
dar didesne suma, bet įdomu,
RESPUBLIKONAI NEPA
SMERKĖ EKSTREMISTI

NIŲ GAIVALŲ, 
ką demOKratiskesnija sparnas 
siūlė. Be to, Goldwater ir 
prieš pilietinių teisių lygybę 
ir prieš darbininkų interesus, 
jų organizacijas. Goldwater 
ir pries glaudesnius JAV san 
tykius su Kanada. Dėl tokio 
ekstremizmo suabejojo net b. 
prezidentas Eizenchoweris, 
nors ir pažadėjęs remti res
publikonų kandidatą, tačiau 
su sąlyga, jog jis išaiškins, 
ką reiškia Goldwaterio pasi
sakymas, jog geras ir ekstre
mizmas, jeigu tarnauja tiks
lui (ekstremistais buvo išvar 
diyti Ku-Kuks-Klanas, komu
nistai ir tūla Goldwaterį re
mianti kraštutiniška respubli
konų organizacija). Tat res
publikonai pasirinko abejoji
mus keliantį kandidatą.

SOVIETŲ IR btNURAI 
—• KOMUNISTŲ LAGERY 

JE NEMAŽAI NAUJO, 
ir nemažai klausimus kelian
čių įvykių.

Maskvoje prasidėjo visasą 
junginio sovieto posėdžiai, ku 
rie iškart atnešė staigmenų.

Chruščiovas pasiūlė per
mainas komvadovybėje: buv. 
„prezidentą“ perkėlė į parti
nę veiklą, o jo vieton pasky
rė vienintelį Stalino palikuo
ni, suktąjį kaukazietį iviikoja 
ną. Chruščiovas laukiančiai 
geresnių laikų Rusijos visuo
menei turėjo duoti dovanų— 
„pagerinimų“, ir jis kai ką pa 
žadėjo: karininkams, mokyto 
jams ir gydytojams pakelti 
algas, o

KOLŪKIEČIAMS PENSI
JAS NUO 65 METŲ 

AMŽIAUS,
kaip yra ir kapitalistiniuose 
kraštuose.

Daugelis klausia, ką reiškia 
šios permainos? — Ligšiol bu 
vo žinoma, kad toks pirmojo 
ministerių pirmininko pava
duotojo, kaip Mikojanas, pa
skyrimas sovietų prezidiumo 
pirmininku reiškia jo pašali
nimą iš veiklos į pasyvumą, 
jo nusikratymą. Beto, tai gal 
paskutinio stalininio „mohi
kano“ pavarymą į pensiją. O 
juk Mikojanas buvo figūra, 
kurią ne taip lengva buvo pa

šalinti. Bet Chruščiovas, kaip 
parodė praktika, moka savo 
konkurentus sudoroti...

Ar Brežniovas eis į pensi
ją, ar į aktyvą, paaiškės vė
liau.

Kinijos komunistai, kaip 
atrodo,

SĄMONINGAI AŠTRINA 
IR GILINA NESANTAIKĄ 

SU MASKVA.
Jie pakartotinai iškoliojo 

Chruščiovą, vadindami jį re- 
vizionistu ir klaidingu komu
nistu, sudariusiu savo kliką, 
kuri Rusijoje sauvaliauja, ne 
atsižvelgdama į žmonių valią, 
dėl ko rusų liaudis jos neap
kenčia. Nors Kinijos komu
nistai nieku negeresni už ru
sų komunistus, bet apie Chru 
ščiovą ir jo kliką jie pasako 
nemaža teisybės.

Teisybės baimė verčia Chru 
ščiovą nežiūrint nieko jieško- 
ti būdų kaip nors su kinais su 
sitarti. Todėl nežiūrint rusus 
žeminančių kinų pasisakymų, 

RUSAI DEDA PASTAN
GAS KAIP NORS SU 
KINAIS SUSITARTI 

ir tuo tikslu pakartotinai ki
nams siūlo pasitarimus. Bet 
iš to rusai negali laukti nieko 
gera, nes kinų reikalavimai 
yra daug didesni.

Kipro by/a, kaip atrodo, ei
na į tragišką stadiją: ir grai
kai, ir turkai į Kiprą slapta 
gabena kariuomenę. Grai- 
Kams pasiėmė vadovauti Kip 
ro sukilimo organizatorius 
gen. Grivas, kuris atvirai iš
kėlė reikalavimą Kiprą pri
jungti prie Graikijos. Kadan 
gi graikai ir turkai eina į ko
vą ir niekas tam nesipriešina, 
tai Skandinavijos kraštų JT 
O daliniai pasiruošę pasitrauk 
ti.

BELIEKA ATVIRAS 
KARAS 1ARP GRaIiUJOS 

IR TURKIJOS.
Tai būtų labai blogas ir pa 

vojingas klausimo sprendi
mas. Jeigu taip įvyks, tai kai 
tos bus Jungtinės tautos, ku 
rios nesugeba tokių klausimų 
spręsti, 
NEMAŽIAU PAVOJINGA 

PADĖTIS AZIJOS 
PIETRYČIUOSE 

kur kovos tebesitęsia ir Viet 
name ir Laose. Bet šiuo rei
kalu yra didesnio Vakarų su 
sidomėjimo — ir JAV ir DB 
bendruomenės konferencijos. 
Taiką Azijos pietryčiuose ne
sunku būtų nustatyti, jeigu 
Vakarai pareikštų daugiau 
iniciatyvos ir nusistatymų aiš 
kūmo.

KITOS NAUJIENOS
— Šv. Patriko katedroje 

New Yorke pavergtųjų savai 
tė pradėta pamaldomis, kurių 
metu pamokslą pasakė prel. 
J. Balkūnas, apibudinęs pa
vergtųjų būseną.

— Chruščiovas šią savaitę 
vyksta į Varšuvą, kur bus mi 
nima Lenkijos sovie—mo 20 
-metis. Ten bus ir čechų No
votny ir Vok. rytų Ulbrech- 
tas.

— Vak. Vokietija atmetė 
rusų protestą dėl NATO ato 
minių jėgų sudarymo kaltini
mo.

— Anglijoje sustreikavo 
pašto tarnautojai.

ŠIAURĖS AMERIKOS 
KREPŠINIO RINKTINĖ 
AUSTRALIJOJE LAIMI
Pirmosios žinios iš Aust 

ralijos apie Australijon išvy
kusių lietuvių krepšinio ko
mandą labai geros. Mūsų 
krepšininkai laimingai nusi
leido Sydnėjuje. Jie Austrah 
joje sutikti dideliu dėmesiu. 
Radio ir televizija jiems krei 
pia ir daug dėmesio ir simpa
tijų. Spauda nemažiau.

Kol kas gauta žinių apie 
dvejas pirmąsias rungtynes, 
kurias laimėjo mūsiškiai au
kštomis pasekmėmis: pirmo
sios rungtynės baigtos 84 :49 
ir antrosios 82 : 58 rinktinės 
naudai.

PARAŠYTA NAUJA 
LIETUVIŠKA OPERA 
DABARTIES TE1V1A

Libretais poeto Stasio Sant 
varo, kompozicija kompozito
riaus Juliaus Gaidelio. Opera 
— tragedija vardu „Gyvanaš 
lė“. Vaizduoja musų laiKus. 
lai yra stambus musų gyve
nimo kultūrinis faktas.
PASAULINĖJE PARODO

JE NEW YORKE
atidaryta dviejų Lietuvos dai 
lininkų darbų parooa: Romo 
Viesulo ir Arbit Blato. Abu 
pagarsėję mūsų dailininkai.

LIETUVIŲ INSTITUTAS 
PASKELBĖ

du garbės nanus: PLB Val
dybos pirmininką Juozą Ba- 
chuną ir prelatą Jurą. Insti
tutas veikia Čikagoje, Bet jis 
apima ir Kanadą.
W Komp. J. Bertulis išleidb 
seriją gaidų.
0 VyKSta Pax Romana susi
rinkimas, kuriam vadovauja 
Dr. Vardys.

W KOMO NAUJIENOS
VLIKAS INFORMUOS ARABŲ KRAŠTUS

Liepos 11d. posėdžiavo VL 
IKo praplėstasis prezidiu
mas ir priėmė šių metų II-jo 
pusmečio darbų planą ir są
matą. Nauja tiek, kad baigia-

—Juodojoje jūroje' rusai šau 
tija skyla, nes vieni su Mask
va, kiti su Peipingu.

— New Yorke mirė Latvi- 
jis buv. ministeris Lietuvoje 
ir Latvijos užs. r. min. pava 
duotojas dr. Massens.

— Kongo prezid. Kasavu- 
bu ir min. pirm. Čombe pa
reiškė, kad į Afrikos valsty
bių konferenciją Kaire jie ne 
vyks.

— Liepos 16 d. Paryžiuje 
buvo susirinkusios Europos 
vienybės sąjungos valstybės.

— Maskva pranešė sutin
kanti atnaujinti prekybos de
rybas su Vak. Vokietija.

— Juodoje jūroje rusai šau 
dė per JAV laivą, iškratė jį 
ir kapitoną nubaudė 50 rub
lių bausme.

— Vak. Vokietijos preky
bos balansas su užsieniais pra 
lenkė 1 milijardą ir 1 milijo
ną dol. perteklių.

— Goldwaterio paklaustas 
apibūdinti ekstremizmo sąvo 
ką, Rockfelleris atsakė, kad 
ekstremizmas yra paneigimas 
teisėtumo, tvarkos ir teisin
gumo.

— Kaire posėdžiauja 34 Af 
rikos valstybių atstovai.

— Bulgarijoje pakeltos 
maisto kainos.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDAS PASIEKĖ 

RAMŲJĮ VANDENYNĄ
Kanados Lietuvių Fondo 

aidas jau pasiekė Paciiiko 
krantus. Neseniai sutikęs bū
ti l*'ondo atstovu tolimiausioj 
lietuvių kolonijoj Vancouve- 
ry, veterinarijos gydytojas Ju 
hus Sakalauskas pirmutinis 
prisiuntė savo įnašą $zuu, tap 
damas Fondo nariu su dviem 
balsais. 1 ai geras pavyzdys 
kitiems Fondo Įganoumams. 
kurie dar nėra davę įnašų. 
Pagrindinė ir logiška visiems 
aukų rinkėjams taisykle yra: 
gauti auką iš kito visų pirma 
reikia pačiam rinkėjui aukoti. 
Iš 10 Fondo įgaliotinių tik 6 
yra Fondo nariais.

Mielam Fonao atstovui p. 
Sakalauskui nuoširdi padėka.

K. L. fondas.
0 Liepos 17 d. suėjo 32 m. 
kai 1932 m. liepos 17 d. Sol- 
d ne lėktuvo katastrofoje žu
vo Danus ir Girėnas, perskri 
dę Atlantą, anuomet dar ne- 
uffu'gelio nugalėtą.
0 Rugpjūčio 23 d. New Yor 
ko paroaos Lietuvių Dienoje 
pranešėja bus kino aktorė 
Rūta Kilmonytė - Lee.
<81 Vyt. Manjošius dirigavo 
kelius simfoninius koncertus. 
0 Filmų aktorius Gelgudas, 
pasikalbėjime su kompozito
rium Stravinskiu, pasisakė 
esąs lietuvių kilmės.
® Juozas Parojus, buvęs 
montrealietis, dabar gyvenąs 
New Yorke, išleido mozaiki
nio turinio knygą „Sveiki gy 
vi“, kurioje aptarta daugelis 
Kanados ir JAV organizaci
jų, žmonių, įvykių ir tt.
0 Įvyko Visconsino lietuvių 
diena.

ma susitarti ir greitai 
numatoma pradėti leisti 
naują ELToS biuletenį 

arabų kalba.
Vienam Beyrouth Lebanone 
laikraščiui „Al Zamone" per
spausdinus iš anglų kalba EI 
tos biuletenio nr. 6 daug me
džiagos, kaip sovietai 1940 
metais okupavo Lietuvą, susi 
darė sąlygos leisti arabų kal
ba biuletenį. Tuo* pačiu Lie
tuvos reikalas įeina į „nau
jausią“ valstybinį pasaulį — 
arabų pasaulį, Tuo būau šia 
me pusmety bus leidžiami EI 
tos biuleteniai šiomis kalbo
mis: lietuvių, anglų, vokiečių, 
italų, ispanų ir arabų. Jokia 
kita pavergtųjų tautų egzili- 
nė organizacija neturi savo 
taip šakoto informacijos tink 
lo, kaip VLIKas. Pavergtoji 
Tauta informuojama iš Mad
rido ir Romos radijo stč., ten 
išlaikomų VLIKo valandėlių. 
Todėl lietuvių visuomenė pra 
soma gausiau prisidėti savo 
aukomis, Tautos Fondo orga 
nizuojamomis, kuriomis fi
nansuojamas visas VLIKo 
darbas.

Jau išsiuntinėtas
liepos mėn. Eltos anglų 

kalba biuletenis,
kurio turinį sudaro Amerikos 
Lietuvių Kongresas ir jo dar
bai bei paruošiamieji doku
mentai, jaunimo posėdžio do
kumentai, Nikitos Chruščio
vo lankymasis Skandinavijo

je, JAV sanatorių ir kongres

ALGIS GRAŽYS
baigęs Loyolos universitetą 

bakalauro laipsniu, studijas tę 

sė Hamiltono universitete, 

kur gavo Master laipsnį ir, 
kaip pasižymėjęs sportinin

kas, pakviestas Loyolos uni

versitetan sporto instrukto
rium.

Masteric' laipsnio gavimo 
proga tėvai sūnaus laimėji
mams atžymėti, suruošė iškil 
mingas vaišes ir sūnui pado
vanojo naują automobilį.

Nuoširdžiausi jaunam spe 
cialistiu linkėjimai sėkmės pa 
sirinktoje specialybėje.

KAS NAUJA KANADOJE
DIDELĖ PEARSONO ROLĖ BRITŲ BENDRUO

MENĖS KONFERENCIJOJE
Praėjusią savaitę Londo

ne užsioaigusioje britų bend
ruomenės ministerių komeren 
cijoje buvo sunkiai sprendžia 
inų Klausimų: pietines Rode- 
zijos, Gvianos, Kipro, ivialazi 
jos, Pakistano - Indijos, Pieti 
nes Arrikos ir tt. Šie klausi
mai ne tiktai svarbūs, bet ir 
nepaprastai jautrūs. Britani
ja, ypač paskutiniais laikais, 
šiuo klausimu svarsto „ant 
Britų benoruomenės sugnuvi 
mo ašmenų“. Ir šį kartą bu
vo grasinimų, kad gali sugnū 
ti bendruomenė, jeigu neous 
atsižvelgta į kai kurių konfe
rencijos dalyvių griežtus rei
kalavimus.

Kanados min. pirm. L. Pe 
arson sugebėjo patiekti rezo
liuciją, kuri patenkino visus, 
išsklaidė įsitempusią atmosfe 
ra ir užtikrino' artimoje ateity 
je bendroumenės pastovumą. 
Be to, sukėlė net geresnių vii 
čių ateičiai ir jos kūrybingu
mui.

Pažymėtina, kad Pearso- 
nas pašaukė visus prie rasi
nės vienybės, lygiateisiškumo 
ir pagarbos. Visiems priimti
nas pasiridė ir pasiūlymas 
tvirtai kurti Jungtinių Tautų 
Organizacijos pastovias kari- 

ct—ag — ' ■ - je —jr»

manų kalbos, pasakytosios 
kongrese Baisiojo birželio 
proga ir daug informacinės 
medžiagos iš pavergtosios tė
vynės.

Liepos 1 d. Filadelfijoje, 
Vyriausiojo teismo istonniuo 
se rūmuose buvo švenčiama 

vienuoliktoji Pasaulio
Laisvės Diena, 

kurią kasmet organizuoja 
Laisvosios Europos Komite
tas. Šiemet į š.ns iškilmes LE 
K pirmininkas John Richard
son, Jr., buvo pakvietęs ir Vii 
ko pirm. p. einantį J. Audė
ną, kuris tose iškilmėse daly 
vavo. Be to dar dalyvavo Vii 
ko sekr. J. Stikliorius, LL Ko 
miteto pirm. V. Sidzikaus
kas, moterų atstovė V. Les- 
kaitienė ir H. Blazas. E.

Dr. Sigitas Pranas 
KAZLAUSKAS

šiais metais baigė Toronto 
universiteto odontologijos fa
kultetą ir gavo DDS (doctor 
of dental surgery) laipsnį. Jis 
gimė 1935 m. balandžio mėn. 
2 d. Biržuose. Pradžios moks 
lą baigė Vokietijoj, gimnazi
ją — Anglijoj ir Kanadoje. 
Turi kabinetą Oakvilėj, 41 
Colborne St., E. Priklauso 
skautų organizacijai ir šiuo 
laiku yra Toronto skautų aka 
demikų pirmininkas.

nes jėgas, kurios faktinai jau 
yra naudojamos, tiktai lig
šiol ne visų pripažįstamos ir 
ne visų medžiagiškai remia
mos. Visus ramindamas ir kvi 
ėsdamas bendradarbiauti, Pea 
rsonas siūlė laikyti santūru
mo ir kurti sąlygas, kad pa
stebimi nesklandumai butų 
išlyginami visų bendromis 
pastangomis susitarimu. Į šią 
mintį Pearson teigė, kad ne
naudinga būtų išmesti iš JT 
O Pietinę Afriką, nes tada ne 
būtų galimybės ją morališkai 
versti derintis prie visų nuo
monės. Pearsono pasisakymas 
ir rezoliucija suvaidino svar
bų vienybės vaidmenį.
KANADOS PARDAVIMAI 

SOVIETINIAMS 
KRAŠTAMS

Paskutinės žinios pranešė, 
kad Kanada pardavė Čekoslo
vakijai vieną milijoną buše
lių kviečių, kurie bus prista
tyti šiemet.

Sovietų Rusijai pardavė 
590 galvų „Hereford“ veislės 
karvių, kurios jau išvežtos į 
Rusiją.

Kanados žemės ūkio min. 
H. Hays transportui pridėjo 
tris karves „Holštein“, veis
lės, skirtas kaip dovaną kol
ūkiui, esančiam ties Krasno- 
daru, prie Kubanės, kuriame 
min. Hays prieš metus lankė
si.
PAŠOKO PRAGYVENIMO 

MINIMUMAS
Birželio mėn. pragyvenimo 

indeksas pašoko iki 135.3, kai 
praėjusiais metais tuo pat me 
tu jis buvo 132.8. Pakilimas, 
statistikos duomenimis, įvy
ko svarbiausia dėl maisto pro 
dūktų kainų pakilimo. (Indek 
sas nustatomas pagal 1949

Nukelta į 8-tą puslapį.

NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA

liepos 25 dieną pradeda atos
togas, ir sekantis NL nume
ris išeis pirmąją rugpjūčio m. 
savaitę.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220 ,
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

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

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

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

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirūpinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, Šią vasarą ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IS ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO 
SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.

SIUNTINYS J LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 dolerį. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudenį, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 
laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje“.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme.
Jau yra gauti kūriniai dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalinskss, 
Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama. Pla 
čiau paskelbsime vėliau. Vi-siems nuoširdžiausia padėka.

Mūsų šventės
RAŠO VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS

LaisKai Redakcijai K. L BENDRUOMENES REIKALAI

. .Kiekviena tauta, brangi
nanti savo praeitį, mini įvy
kius ir asmenis, turėjusZūs sa 
vo tautai ar žmonijai reikš
mės. Taip daro ir religinės 
bendruomenės. Juos minėti 
skirtas dienas lietuviai vadi
name šventėmis. Šis žodis 
mums pasako, kaip ir kuriuo 
tikslu tokios dienos turi būti 
sunaudotos. Kiek mes su
prantame kurio nors įvykio, 
asmens vertę, parodo tai kaip 
juos minime.

Šalia bendrų visiems kata
likams religinių švenčių, kiek 
vieno krašto, kur kuris gyve
name, tautinių švenčių, lietu
viai turime mums brangių 
dienų, kurias minime ir ku
rias verta minėti. Jas primin
siu kalendorinėje eileje:

Vasario 16-ji: Lietuvos ne 
priklausomybės paskelbimo 
diena.

Kovo 4-ji: Šv. Kazimiero, 
Lietuvos, lietuvių tautos, vi
same pasaulyje lietuviško jau 
nimo šventojo globėjo diena. 
Verta taip pait atsiminti, kad 
lietuviai visame pasaulyje tu
ri teisę liturgiškai švęsti ir 
sekmadienį po rugpjūčio 22 
dienos: šv. Kazimiero relikvi 
jų grąžinimo šventę.

Birželio 15-ji: bolševikų te 
roro ir masinių deportacijų 
lietuvių į Sibirą minėjimas. 
Šią dieną dera minėti ne tik 
1941 metų įvykius, o atminti 
Lietuvoje įvykdytus žiauru
mus, tautos aukas nuo 1940 
m. ir iki šiai dienai.

Rugsėjo 8-ji: Lietuviai tą 
dieną minime Šv. Marijos pa 
sirodymą Šiluvoje ir kelis 
kitus istorinius tautos įvy
kius. Tą dieną lietuviai pa
garbiname Šv. Mariją kaip 
Lietuvos gynėją, globėją, mo 
tiną.

Kiekvienam lietuviui rei
kia atsiminti, kiad Lietuva ir 
lietuvių tauta turi dar kelis 
savo pasirinktus šventuosius 
globėjus šalia Šv. Kazimiero. 
Liturgiškai Šv. Kazimieras 
skaitosi pirmaeilis globėjas, 
kiti — antraeiliai. Jie yra: 
Šv. Jurgis (balandžio 23 d.), 
Šv. Jonas Kantietis (spalio 
20 d.), Šv. Josapatas (lap
kričio 14 d.).

Ypatingai anos keturios 
pradžioje paminėtos dienos 
mums yra ir liks giliai pras
mingos. Jas užmiršdami pa- 
rodytumėm, kad atšąlame 
viskam: ne tik šventiesiems, 
o savo tautai, gimtajam kraš
tui, protėvių ir tėvų tėvynei, 
tos šalies dideliems įvykiams.

Kaip besistengtumėm, tai 
visur ir visada žmonės grei
tai apsipranta su paviršutiniš 
kai atliekamais dalykais. 
Taip yra ir su minėjimais. 
Jeigu jie netenka gilesnės 
prasmės, tampa tik metine 
rutina, formalumu be giles
nio išgyvenimo. Visuomenė 
nuo tokių minėjimų greitai at 
šąla, lieka tik saujelės parei
gūnų oficijaliai atliekama pa

REMDAMAS TAUTOS FONDĄ, STIPRINI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVĄ.

reiga. Jeigu Kristaus gimimą, 
atsikėlimą pradėtumėm pami 
nėti tik menine ar moksline 
programa bažnyčioje ar audi 
torijoje, tai nedaug praeitų 
metų, kai į tokius minėjimus 
pradėtų ateiti ne minios, o bū 
rys, saujelė ir pagaliau nie
kas. l iesa, kad dideli įvykiai, 
asmens yra tokiais ir be mū
sų pripažinimo, tačiau jų su 
pratimas ir įvertinimas yra 
reikalingas mums patiems. 
Minėjimai arba šventės nenu 
sibosta ir lieka visada pras
mingi, kai švenčiame visa šir 
dim, visais jausmais. Tik tuo 
keliu ir išlieka žmonių širdy
se amžinai gyva Dievo, Šv. 
Marijos, šventųjų globėjų, sa 
vo šalies, tautos įvykių mei
lė. Ką švenčiame visa širdim, 
visais jausmais, tai šalia to ir 
ta proga kultūrinės ar kito
kios pramogos išeina pras
mingos ir lieka mėgiamos.

Nebus perdaug pasakyta, 
kad visur gyveną ir visų kar
tų lietuviai turime laikyti mu 
ms privalomomis šventėmis 
anas keturias: vasario 16, ko 
vo 4, birželio 15, rugsėjo 8. 
Šventė yra tada, kai dieną 
šventai praleidžiame. Tų die
nų gilią prasmę ir vertę išlai
kysime, jos niekam nenusi
bos, jeigu jas švęsime giliais 
religiniais išgyvenimais. To
ks šventimas yra prasmingas 
ir psichologiškai ir antgamtiš 
kai. Psichologiškai — nėra 
gilesnio išgyvenimo už pas
tangas susisiekti su Dievu. 
Antgamtiškai — Dievas yra 
ir jis atsiliepia į žmogaus pa
stangas jį pasiekti. Tinka 
kiekvienam išgyvenimui šven 
to himno autoriaus žodžiai: 
„Tik patyręs gali pasakyti, 
ką reiškia Jėzų mylėti“. Tik 
patyręs gali pasakyti, kokios 
naujos prasmės mūsų pačių 
širdims ir akims įgauna įvy
kiai mūsų pačių iškelti iki 
Dievo.

Išvadbje, budėkime, kad 
didelių įvykių ir asmenų pri
siminimai neprarastų vertės 
mūsų pačių, mūsų jaunimo ir 
mūsų kaimynų akyse. Mūsų 
šventės telieka šventos. Jų es 
mė turi būti giliame pamal
dume maldos namuose. Kas 
seks iš to už maldos namų, 
viskas bus malonu ir nenuo
bodu, nes seks iš gilaus sie
los išgyvenimo. Nenorintie
ms ir nemanome nieko siūly
ti, primesti. Tikintiesiems ta
čiau anos keturios mūsų šven 
tės telieka gilaus religiškai 
dvasinio susikaupimo dienos. 
Tai pagilins ir tautinius ir ki
tus kilnius jausmus. Visuo
menės barimas, kaltinimas už 
atšalimą minėjimams yra ne
tinkamas būdas atgaivinti 
žmonių dėmesį, jausmus. Prie 
šingai, tokis būdas žmones 
veikia neigiamai. Išlaikyki
me didelėms šventėms deran
tį turinį ir dvasią, o antraei
lių dalykų sėkmė savaimi bus 
graži.

Vyskupas V. Brizgys.

Mielas Redaktoriau ir 
Kolektyve,

Siunčiu prenumeratą už 
praeitus ir šiuos (1964) me
tus, o likutį užrašykite į au
ką laikraščiui. Ta pačia pro
ga noriu kai ką pasakyti:

Pirmiausia: turiu Jums pa 
reikšti savo pritarimą laikraš 
čio krypčiai. Ypač seku strai 
psnius, liečiančius religijos ir 
lietuvybės santykius išeivijo
je. Šia tema verta pasisakyti 
daug daugiau, negu iki šiol. 
Mums išeivijoje, ypač su to 
paties katalikų tikėjimo kraš 
tuose, bažnyčia mums pade
da nutautėti. Dievas kuria 
tautas ir kalbas, bet, toli gra
žu, kat. bažnyčia pasireiškė 
kaipo bloga šių Kūrinių sau
gotoja. Greta rezoliucijų dėl 
Lietuvos bei Pabaltijo bylos 
užvedimo, turėtumėm susirū
pinti ir kitu komiteto įkūri
mu, kuris nuolat spaustų Va
tikaną persiorientuoti tėvy
nės netekusiųjų katalikų at
žvilgiu, t. y. kad Vatikanui 
priklausanti dvasiškija visa
me pasaulyje iš tremtinių ir. 
jų vaikų (nesvarbu kur jie 
užgimtų) poteriavimo bei ti
kėjimo išpažinimo reikalautų 
tik jų gimtose kalbose!

Kitas Vatikano įskaudulys 
turėtų būti tikintieji už Ge
ležinės Uždangos. Dėl jų nu- 
religėjimo tik paaimanuoja
ma, net konkrečiai vargu ar 
pagalvoja, kad misijų kraš
tams ruošami kumgai jokiu 
budu negaies atlikti savo pa
reigos tarpe buvusių ar tikė
jimą praradusiųjų. Po komu
nizmo žlugimo i Lietuvą ir 
kitus buvusius katalikiškus 
kraštus turės būti pasiunčia
mi specialus ( 1 įkėjimo atgai
vinimui ) paruošti misijonie- 
riai, nes tmejimą prarauusių- 
jų atvertimas — tai lygu dar
bui su gyvuliais didžiuliame 
žvėry ne t ne: cirke). Jie ne
gales būti paliekami „Dievo 
valiai“ nei vienos dienos, kai 
tuo tarpu tikėjimo nepažįstan 
tieji savo išganymo dienos 
dar gali palaukti kitus — 
2bOU metų. Jau dabar, sku
biai, turėtumėm įspėti Vati
kaną, kad kunigo - misijonie- 
riaus, su lietuviška kilme---
bet nemokančio poterių lietu 
viškai, pasiuntimas išsilaisvi- 
nusion Dietuvoh — tai maž
daug tas pats, kaip pasmerki
mas nulinciavimui! Arba Va
tikanas nedelsiant turėtų pra 
dėti busimųjų misijonierių 
verbavimą (sietuvai ir kitie
ms pavergtiesiems katali
kams) iš svetimtaučių tarpo 
— sutinkančių mokytis lietu 
viškai, nes savųjų tarpe pa
šaukimų nebėra! Sakau ne
bėra, nes pastarųjų metų lai
kotarpyje jų išmirė keletą 
kartų daugiau, negu atsirado 
įšventintųjų). Mūsiškių tar
pe pašaukimų atsirastų, jei 
Vatikanas netraktuotų nutau 
tėlių ir „besim/.-ldžiančių“ 
svetima kalba.

Ir taipgi norėčiau, kad lai 
kraščio p/.slapiuose padažnė
tų aimanos dėl mūsų senelių, 
veteranų ir paliegėlių aprūpi 
nimo. Vertėtų pradėti kreipi 
mąsį į gerėliau įsikūrusius 
lietuvius, kad šie apsiimtų iš 
laikyti bent po vieną nedar
bingąjį, tada gal atsirastų 
daugiau balsų už Senelių So
dybos įsteigimą, iš vienaaukš 

čių namelių su mažyčiais sk
lypu kais !

Jūsų:
Emilija Brinkytė. 

1964 — Donelaičio Metų, 
liepos mėn. 12 d., Kolumbija.

* sj< *

Gerbiamą Redaktorių pra
šyčiau laiškinę žinia „Nepri
klausomoje Dietuvoje“ iš
spausdinti, ir už tai dėkui.

Kaikrasčiuose buvo rašinė
jama, kad Grigorijaus Volo- 
vičiaus 1867 (1^59) metų ge 
ros knygos apie Lietuvos 
valstybes pietinius miškus su 
kakčiai paminėti sudėtinei 
knygai, miškininko V. Žemai 
čio redaguojamai Chicagoje, 
ir aš esąs parašęs straipsnį, 
vardu „Jotva - Sūduva, isto
rinė ir geografinė bei kalbinė 
apybraiža ir vietovardžiai“. 
Pranešu, kad tokio kompli
kuoto ir garsaus pavadinimo 
straipsnio ir lig šiol dar nė 
nesapnavau rašyti, ir nera
šiau bei nerašau. Prieš kele
rius metus esu parašęs tos su 
dėtmės knygos redaktoriaus 
užsakytą ugą kito, paprasto 
ir turinį atitinkančio, pavadi
nimo straipsnį apie Sūduvos- 
-Jotvos dalykus. Kadangi 
anos sudėtines knygos redak 
torius, mano primenamas ir 
prašomas, net per kelerius 
laisvus metus neįvykdė strai 
psnio kiek begalint išgerini- 
mo sąlygų (žinoma, aš bū
čiau tai atlikęs, nes kitas, re
daktorius ar neredaktorius, 
net nė nežino, kaip tai atlik
ti), tai redaktoriui jau seniai 
kartkartėmis esu rašęs tokio 
mano straipsnio nespausdin
ti. Kitkas paaiškės iš čia to
limesnių žodžių.

Taip pat ten pat laikraš
čiuose buvo rašyta, kad ano
je sudėtinėje knygoje būsiąs 
ir V. Žemaičio straipsnis 
„Trumpa archeologinė Sūdu
vos - Jotvos - Dainavos pra
eitis, politiniai istorinė ir kai 
binė šio krašto apybraiža su 
išvadomis“. Šis anoje sudėti
nėje knygoje spausdinsimas 
V. Žemaičio straipsnis buvo 
išspausdintas „Naujienose“, 
pradedant 1964. IV. 7. nu
meriu per 21 atkarpą. Jame 
gal keliolika kartų yra sumi
nėta ir mano pavardė. Mat, 
V. Žemaitis iš ano mano jo 
kaip anos sudėtinės knygos 
redaktoriaus turimo rankraš
čio, skirto tik G. Volovičiaus 
sukaktinei knygai, o ne V. 
Žemaičiui ar kam ir Jie jo ar 
dar kieno kokiems straips
niams rašyti, net be mano ži 
nios yra daug ką imstęs ir, 
stačiai sakant, kaip reikiant 
nesuprasdamas, ar ką, yra vis 
kitaip, nei aš, aiškinęs ir per- 
aiškinėjęs kažkokiomis „poe
tinėmis nuotrupomis“, kad 
net nė tos Sūduvos - Jotvos 
tiesaus vaizdo nebėra likę. Ši 
tokioms kombinacijoms aš ne 
turiu teisės pritarti, jų nuty
lėti ir tuo patim padėti kone 
išjuokti Sūduvą - Jotvą. Tai 
dar ir todėl ano mano strai
psnio jau nebegali būti anoje 
sudėtinėje knygoje.

Be to, anas - V. Žemaičio 
straipsnis , kur buvo „Naujie 
nose“, sudėtinėje knygoje bū 
tų, atsargiai pasakant, labai 
nekoks, vietomis daug moks
linės neteisybės prisakąs, net 
pačios Sūduvos - Jotvos (net

NAUJI FONDO NARIAI
Džiugu kai KLF narių skai 

čius vis didėja. Praėjusią sa
vaitę įstojo nariais su įna
šais:
Petras Gulbinskas $100.—
Alfonsas ir Albina

Pilipavičiai ........... $100.—
P. Gulbinskas „Varpo“ 

choro dalyvis įnašą davė sa
vo vardinių proga, tuo paro
dydamas pavyzdį, kaip gra
žu įvairias sukaktuves pami

SKYLA IR PASAULINĖS 
KOMUNISTŲ VADOVAU
JAMOS ORGANIZACIJOS

SOVIETŲ „DIPLOMATŲ” 
INFILTRACIJA KIPRO 

SALOJE

Mielam kaimynui
J. ZABIELIAUSKUI

su šeima,
tėveliui ir uošviui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reiškia
B. Botyrienė,
A. ir E. Lyman tai,
J. ir E. Petrauskai.

A. A. MEČISLOVUI RATAVIdUI 
pasitraukus Amžinybėn, norime padėkoti 

Aušros Vartų parapijos Tėvams Jėzuitams 
už suteiktus paskutinius sakramentus, atlaikytas 

gedulingas mišias ir palydėjimą j kapines. 
Visiems pažįstamiems, lankiusiems koplyčioje, 

aukojusiems Šv. Mišias, gėies ir dalyvavimą laidotuvėsie, 
pareiškusiem.s užuojautą asmeniškai ir per spaudą ir 

nežinomam asmeniui už rožių vazoną ant kapo.
Ypatingai dėkojame už suteiktą jam paguodą dar gyvam 

būnant: p. Stankienei, p. p. Mičiuliams, p. p. Gudams, 
p. Motuzienei, p. Stankaitieinei, p. p. J. ir R. Lukoševičiams 

ir A. V. parapijos klebonams J. Borevičiui S. J. ir 
K. Pečkiui S. J. Teatlygina Jums Dievas.

Seserys ir brolis.

Ideologinis Maskvos ir Pe 
kino ginčas turi įtakos ir į ko 
munistų vadovaujamas vad. 
pasaulines organizacijas. Ne
seniai komunistinė „Pasauli
nė mokslininkų federacija“ 
viešai pareiškė, kad šioje or
ganizacijoje sukurtas „Peki
no centras“ neturįs teisės sa
ve laikyti federacijos padali
niu. Šį „Pekino centrą” šių 
metų pradžioje suorganiza
vo 21 krašto komunistiniai 
mokslininkai. Kai federaci
jos centras visame pasaulyje 
paskelbė „Sovietų mokslinin
kų ir kultūros darbuotojų at
virą laišką“, tai minėtas „Pe
kino centras“ atsisakė pritar 
ti laiško mintims. Dėl to ir 
kilo Londone veikiančio' fede 
racijos vykdomojo komiteto 
nepasitenkinimas. E.

ir Sūduvos - Jotvos - Daina
vos!) veidą netikrą parodąs, 
o ir dar visiškai nepagrįstai 
įtariąs bei užgauliojąs kai ku 
riuos mūsų mokslo atstovus, 
pradedant baltų kalbotyros 
ir indoeuropiečių kalbotyros 
ryškiausiu atstovu ir rams
čiu mūsų didžiuoju kalbinin
ku ir istoriku Kazimieru Bū
ga. Tai suprantama, kad dar 
ir dėl to man ne vieta savo 
straipsniu dalyvauti anoje 
gerb. V. Žemaičio redaguoja
moje ir nelaiku bei netikusiai 
pasirecenzuojamoje sudėtinėje 
knygoje.

Petras Būtėnas. 

nėti kilniu darbu.
Hamiltoniečiai pp. Pilipa

vičiai yra žymūs lietuviškų 
reikalų rėmėjai. Jų įnašas yra 
pirmutinis neseniai atidarytoj 
Fondo sąskaitoje Hamiltono 
„Talkos“ bankelyje. Kviečia
me į „Talką” ir kitus hamil- 
toniečius.

Gerbiamiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

K. L. Fondas.

Sovietai įdėmiai seka įvy
kius Kipro saloje ir pagal iš
bandytus receptus esamą ten 
padėtį plačiai išnaudoja savo 
propagandai. Sovietų S-gos 
ambasadoje Jerošinui vado
vaujant šiuo metu dirba 177 
,, diplomatai“. Būdinga tai, 
kad to personalo tarpe pusė 
— kariai. Subversyvinę veik
lą saloje atlieka komunistinė 
partija AKEL. Kadangi tur
kų gyventojų tarpe komunis
tinės idėjos neturi didesnės 
sėkmės, pastaruoju metu su
sirūpinta paruošti didesnį 
turku agitatorių - komunistų 
skaičių.

JOKUBKA APIE
„TITANIŠKĄ“ KOVA
Lietuvoje reklamuojama 

„Vilnies“ redaktoriaus S. J. 
Jokubkos ir dr. Margerio ren 
giama brošiūra apie „antifa
šistinį judėjimą Amerikoje”. 
Plačiai pasakojama apie į JA 
V atvykusių vad. buržuazi
nių nacionalistų kovą prieš 
komunistuojančius Amerikos 
lietuvius — „pažangiuosius“.

Pagal autorius dar 1949 
m. „Vilnis“ yra rašiusi, kad 
„ne visi dypukai, kurie atvy
ko Amerikon, yra amžinai su 
gedę“. Toliau primenama, 
kad tie pažangieji vedę „tita
nišką kovą“ prieš „didžiulę 
sufašistėjusią iš Lietuvos at
bėgusių nacionalistų armiją, 
susiliejusią su senaisiais Ame 
rikos lietuviais atžagareiviais 
-menševikais, klerikalais”. .
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Dailininko R. Bukausko
DARBŲ PARODA

Keletas skaičių: iš 37 dar 
bų 4 aliejiniai, likusieji 33— 
mono tipai. Visi jie atlikti
1963 —. 1964 laikotarpyje. 
Paroda, kurioje jie buvo iš
statyti, vyko' Čiurlionio gale
rijoj nuo V.30 iki VI.7. Me
tai — jau anksčiau minėti 
1964-tieji, Romualdo Bukaus 
ko paroda, surengta Montre- 
alio Akademinio Sambūrio, ir 
buvo uždarytas dar vienas se 
zonas Čiurlionio galerijoj.

Iš keturių aliejų būtų sun 
ku spręsti, koks tapytojas yra 
Romualdas Bukauskas, — mo 
notipas iš tiesų priklauso 
spaudos, ne tapybos techni
kai. Nuospauda nuo stiklo ar 
kito dažais padengto lygaus 
paviršiaus ir yra tai, kas va
dinama monotipu. Šios tech
nikos galimybės ribotos, bet 
įmanomi ir įdomūs rezultatai 
gal kaip tik dėl šios techni
kos — nei grafikos, nei tapy
bos — tarpinio pobūdžio.

Jeigu iš vienerių metų lai
kotarpio' galima ką nors iš
skirti kaip ankstyvesnį, tai 
vienintelis 63 metų data pa
žymėtas Romualdo Bukaus
ko tapinys „Neapipavidalinti 
labirintai“ bene ir nusakytų 
tąją ankstyvesnę, bet jau są
moningai dailininko užsibrėž 
tąją formalistinę tendenciją, 
išryškinančią jo pasisakymą 
daugiau už dekoratyvumą, 
mažiau už ekspresiją, grei
čiau už atlikimą, švelniau už 
substanciją, turinį ir vidinę 
daiktų tikrovę. Tai jauno aka 
demiko nekaltas credo (vie
nok pats originaliausias paro 
dos aliejus), tikslu pripažįs
tantis rezultatą, atsiet už
baigtą darbą, ne patį kūry
bos procesą.

Pokūbistinių sąjūdžių tra
dicija paremtą akademinę 
karštligę, ypač išryškėjusią 
tuojau po- Antrojo pasaulinio 
karo kai kuriuose, tuomet jau

nuošė prancūzų tapytojuose, 
iš paviršiau primena aliejus 
„Miesto struktūros“. Romu
aldo Bukausko pasisakymas 
už šią tapybinę pažiūrą, atro 
do, neišplaukė iš apsisprendi
mo, o greičiau iš manierizmo 
— daugelio išbandyto pasi
tenkinimo sėdėti įrodyto' pa
sisekimo vežime, nedaug kra
tančiame ir gerai riedančia
me. Šiaipjau „Miesto struktū 
ros” yra dailiai nutapytas, 
su vientisai ir vieningai išlai
kytomis masėmis paveikslas, 
jei kai kur ir peršlifuotas, tai 
vis tiek toks darbas, kurio 
atskiros vietos neabejotinai 
rodo Romualdo Bukausko 
jautrumą spalvai, forminei 
paveikslo organizacijai, rit
minei ir tapybinei kaligrafi
jai.

Kaip gerai išbalansuotas 
gabalas pažymėtinas Čiurlio
nio galerijai atrinktas alie-

The Telegram, Toronto
Calgary kasmet vasarą vyksta kovbojiško.s šventės, kurių m°tu daromos eisenos, lenkty
nės, krečiami įvairiausi pokštai, dainuojamos dainos, jodinėjamą laukiniais arkliais, jau-

čiais ir t. t. Atvaizde vienas tokių momentų.

NEPRIKLAUSOMA L IETŲ

jus „Vakarop", pabrėžtas 
stipriomis vertikalėmis, .rit
mingai suvaldomomis juodo, 
raudono ir auksinio oranžo dė 
mėmis, ir bendrai iš visų ke
turių aliejų mažiausiai“ self- 
-conscious“, neperforsuotas 
ir atliktas su ūpu.

Monotipai, nors jie tokiais 
kataloge ir nepažymėti, atro
do, bus labiausiai pamėgta Ro 
mualdo Bukausko technika. 
Išstačius jų net 33, neišveng
ta pasikartojimo, monotoni
jos (to išvengė tik „Preliu
das į užburtą fantaziją“) ir 
tam tikro paviršutiniškumo. 
Bukausko monotipams būdin 
ga simetrija, dažnai nerūpes
tingai apspręsta kompozicija, 
per dažnai pasikartojantis ne 
rimtas priemonių naudoji
mas, tekstūrinis pasimėgavi
mas. Jo monotipai, nesą, pa
trauklūs ir malonūs akiai, 
„nepavojingi“, net per leng
vai prieinami; jų braižas ba
nalokas, stokojantis nuošir
dumo; juose trūksta gilu
mos — tojo sielos gamtovaiz 
džio, t. y- to, kas ilgiau prie 

darbo išlaiko reiklesnį žiū
rovą.

Atskira ir dėmesio verta 
vieta visuose Bukausko mo- 
notipuose priklauso įdomiai, 
dominuojančio raudono fono 
ir juodo akcento trijulei — 
„Lemties žara“, „Kuoro pau
kščiai” ir „Šiaurės noKtur- 
nas“. Čia Romualdas Bukaus
kas išsiveržia iš simetrinio, ce 
htrinio jpaveikslinimo šablo
no ; ekspresija ir tapybinio 
brūkšnio dinamika čia nekal
kuliuota, bet organiška, ne
rami, pilna emocijos ir ieško- 
jimo’vidun, ne išorėn. Savą
ja, aišku, subjektyvia nuomo 
ne remdamiesi, pasakytume, 
kad šie darbai — deja, nieko 
bendro kvaliteto prasme ne- 

..turintieji su visais likusiais 
monotipais — kalba už gal ir 
turtingo Romualdo Bukaus
ko pasaulio atidengimo gali
mybę ateityje.

Romualdo Bukausko paro
da nebuvo nei pati origina
liausia nei labjausiai nuo vi
durkio nutolusi iš visų šį se- 

Nukelta į 7-tą psl.
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VEDA KAZYS BARONAS

DIDELI LIETUVIŲ LAI 
MEJIMAI MASKVOJE.
Lengvosios atletikos rung

tynėse Maskvoje, dideles per 
gales iškovojo lietuviai Kęs
tutis Urentas ir Ad. Vara- 
nauskas, laimėdami pirmas 
vietas. Ypatingai reiKia apžy
mėti K. Urentą, kuris 5 km 
bėgime nugalėjo ne tiK rusus, 
bet ir anglą, sukoręs šį nuo
tolį per ld min. 45 sek. Po 
lietuvio bėgimo, dabartinis 
meisteits rusas V." Kučas pa
reiškė: „tokio jaunosios kar
tos bėgiko dar neturėjom (su 
prask Sov. Sąjunga. — K. 
B.) Kęstutis — puiki viltis 
lokio olimpiados prieaugly
je“. Deja, kai kurie vakarų 
laikraščiai lietuvį priskaitė 
prie rusų, o pav. vakarų Vo
kietijos „Sport Magazin“ — 
prie estų.

Tose pačiose rungtynėse 
ir A. Varanauskas atsiękė pir 
mą vietą ir kartu Lietuvos re 
kordą rutulio stūmime, pa
siekdamas 18,85 m. Šiemeti- 
nėj pasaulio klasifikacijoj K. 
Urento pasekmė yra aštun
toje vietoje, o Varanausko 
desimtoje.

Po rungtynių, net trys lie
tuviai buvo prauKti į Sov. Są 
jungos rinktinę susitikimui 
su JAV tos Angeles liepos 
25—26 dd. Be jau anksčiau 
minėtų, į sąstatą pateko ir A. 
Alieksiejūnas. Rungtynės bus 
rodos televizijoj.

Taigi, paskutinėm savai
tėm, uietuvos vardas gan 
plačiai nuskambėjo pasauli
nėj arenoj: be laimėjimų Ma
skvoje, irklavimo varžybose 
'Temzės upėje ir krepšininkų 
Australijoj, dar prisidėjo 
Prancūzijos komunistų parti
jos vado Thorez mirties Lit- 
va laive, kurį anglai išvertė į 
Lithuania.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Badmintono varžybose 

nugalėjo Vilnius prieš Klai
pėdą, Kauną, Siaudus ir Pa
nevėžį. Vyrų grupėje pajė
giausias buvo Krikščiūnas, o 
moterų Kazarinaitė.

— Sov. Sąjungos futbolo 
pirmenybėse’ Vilniaus Žalgi
ris mūsų sostinėje netikėtai 
pralaimėjo Krasnodarui 1:2.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybių įdomesnės pasekmės: 
Panevėžys — Kauno Lima 4 
:2 (4 tūkst. žiūrovų), Plun
gė — Kauno Politechnika 1: 
2, Kauno Atletas — Vilniaus 
Elfą 1:0. Geresniu įvarčių 
santykiu pirmauja Inkaras 
prieš Kretingos Miniją ir Li
mą.

BOČIAU RUNGTYNES 
LAIMĖJUS...

Balys Nemeika, Australija.
Išėjusi iš persirengimo kam 

bario į salę, Aldona beveik 
panoro bėgti atgal. Krepši
nio salė iki palubės buvo pil
na žiūrovų. Jinai šios dienos 
laukė labai ilgai. Visgi, atsi
dūrus akis į akį su tiek daug 
žiūrovų, pasidarė labai nedrą 
su.

Krepšinį Aldona pradėjo 
žaisti būdiama trylikos metų. 
Pirmą sykį tėvo atvežta į tre 
niruotę nebuvo perdaug suža
vėta. Pradžioje viskas buvo 
svetima, neįprasta, nepažįsta
ma. Vėliau, susidraugavus 
su kitomis žaidikėmis, po tru 
pūtį ir žaidimas pradėjo da
rytis artimesnis — supranta- 
mesnis. Bėgo laikas — treni
ruotės, varžybos, laimėtos ir 
pralaimėtos rungtynės gauta 
dažnai buvo palydėtos ašaro
mis. . .

Buvo dienų, kada Aldona 
mėgino išsilaisvinti iš šio žai 
dimo uždedamų reikalavimų, 
nusikratyti nešamos atsako
mybės prieš drauges ir ko
mandą. Po kiekvienų apleis
tų rungtynių, netgi treniruo
tės, pasijausdavo nusikaltusi 
ir vėl grįždavo į draugių kre 
pšininkių tarpą. Mažokas 
ūgis, galbūt šernus būdas tru 
kdė Aldonai iškilti į pirmau
jančias žaidikes, nors ji ir la
bai buvo pamėgus šį žaidimą.

Kaip visiems Australijos 
lietuviams sportininkams, 
taip ir Aldonai, amerikiečių 
lietuvių krepšininkų atvyki
mas sukėlė labai didelį susi
domėjimą.

Visi klubo sportininkai bu
vo įtraukti į darbą. Aldonos 
komandai buvo pranešta, kad 
turės žaisti priešžaismį prieš 
amerikiečių lietuvių - austra
lų rinktinių susitikimą. Visos 
mergaitės labai džiaugėsi*,bet 
kartu ir jaudinosi, juk pirmą 
kartą teks žaisti prie tiek 
daug žiūrovų. Dažnai ir Al
dona nusvajodavo, kaip čia 
geriau pasirodžius prieš tos 
Š. Amerikos lietuvius. . .

Pats amerikiečių atvyki
mas Aldonai prisimena tik 
kaip matytas filmas. Aero
drome daugybė lietuvių... Al
dona su draugėmis, glėbiu gė 
lių nešina, vis rūpinasi dėl vė 
jo taršomos šukuosenos... Iš 
lėktuvo lipa jauni, aukšti kreip 
šininkai, — blykčioja foto 
aparatai, — kažin kas kalba... 
Aldona, kaip per sapną, visa 
paraudusi tiesia gėles šviesia 
plaukiui vaikinui, kuris kaž
ką sako, bet Aldona negirdi...

Trenerio paragintos žaidi-
Nukelta į 6-tą psl.
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Pažinkime save ir kitus.

DONELAIČIO LIETUVA
PETRAS BŪTĖNAS

POLITINĖ PADĖTIS KR. DONELAIČIO 
LAIKAIS APLINK JO TĖVIŠKĘ.

„Juk atsiminkime, kad Donelaitis gyveno' 
arti Vokietijos ir arti Lenkijos, iš kur 
skverbėsi į lietuvių kalbą vokiečių ir lenkų žo
džiai. Taip pat ir rusai tais laikais veržėsi į 
Lietuvą ir nešė savo „kultūrą”, primesdami 
savo žodžius lietuviams”, — šitaip autorite- 
tiškai laikraštyje skelbiama yra net ir dar da
bar, taigi šiais laikais, kada Lietuvos istorija 
ir lietuvių literatūros istorija bei Kr. Donelai
čio kūryba jau gana aptyrinėtos. Anaip tik 
klaidinama. Kad skaitytojas nesiklaidintų, tai 
teks jam visai kitkas čia prisiminti, būtent:

1. Kristijonas Donelaitis yra Mažosios Lie
tuvos žmogus, ten gimęs, augęs, savo „Metų“ 
poemą ir pasakėčias kūręs, kunigavęs, miręs 
ir palaidotas. O M. Lietuva tada, XVIII am
žiuje, jau vergavo kaip Vokiečių teutonų - 
- kryžiuočių ordino pavergtoji provincija, per
leista valdyti Prūsijai, taigi Deutschlandui — 
Vokietijai. Tų vokietinių valdytojų laikais 
Prūsai ir lietuviai, Prūsų žemės ir M. Lietu
vos — Karaliaučiaus srities aberigenai, bu
vo beteisiai baudžiauninikai, Kr. Donelaičio 
šaukiamieji būrai, t. y. tos baltų žemės arto
jai, žemininkai, laukininkai, — taigi, ne atei
viai, ne kolonistai. Iš šio istorinio vaizdo tė
ra galima suprasti, kad Kr. Donelaitis ne a r- 
t i Vokietijos, bet p a č i o j e Vokietijoje gy
veno: jo M. Lietuva tebebuvo rytinių germa
nų (vokiečių) okupuota tada ir taip pat dar 
beveik šimtmečius po jo mirties.

2. Kr. Donelaitis nieku būdu negalėjo gy

venti ir arti Lenkijos. Žiūrėkime! Jis gimė 
1714 metais, o mirė 1780 metais, — vis M. 
Lietuvoje. Prie Kr. Donelaičio gyvos galvos 
buvo I-sis, 1772 metų, Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių padalinimas, kada Prussia (—Vo
kietija) užėmė Lenkijos dalį pagal Vyslą, 
Austrija pasigavo Galiciją, o Rusija sau atsi- 
skėlė Lietuvos valstybės žemes Dauguvos 
augštupio dešiniajame - šiauriniame ir dniep- 
rinės Berezinos kairiajame - rytiniame šone— 
Polocko, Vitebsko ir Mogiliavo sritis, kur ve- 
likorosų - rusų tada dar nebuvo perdaug pri
simaišyta. Gi Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
likusiuose plotuose dar buvo palikta senoji 
tvarka. O žinome, kad! M. Lietuva, Prūsų 
ežeryno 100x80 km plotas ir kt. yra tiesiogi
niai kaimynai D. Lietuvai, arba Lietuvos 
valstybei, — taigi, juo labiau apsaugoti nuo 
dar toli esančių rytinių slavų įtakų. Gi Len
kija tuokart nuo Kr. Donelaičio klebonavimo 
vietos 1 olminkiemio bžk. M. Lietuvoje stovėjo 
į pietus net už 210 kilometrų. Tai koks čia be- 
artumas?! Orientacijai žr. kad ir V. Sruogie
nės Lietuvos istorijos. 1956 m. 751 puslapyje 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių dalinimų žemė
lapį.

Kr. Donelaičio kūryboje pasimaišančių ne
lietuviškų žodžių yra patekta apskritai į lietu- 
kąjį raštą, aišku, kitaip ir kombinuočiau. Ma
nau, kad šiais Kr. Donelaičio jubilėjiniais me
tais specialistai persvarstę atitinkamai tai įro 
dys, įrodinėdami neaplenkdami istoriškai ir 
politiškai pasisluogsniavusių nevienodo laiko 
konkrečių donelaitinių rašytinių pavyzdžių. 
Be pavyzdžių, t. y. vien bendruoju, tuščiavi
duriu, pasakymu, to joks autoritetas ar pa
šauktinis įtikinamai neišaiškins.

P. S. Gal kiek vėliau čia teks parašyti, kaip 
Lenkija, žinoma, tik neseniai, prisėlino ligi 
pvz. kad ir Tolminkiemio pakluonės šiais ma
žųjų respublikų Europoje naikinimo laikais, 

nes visos mažiausios monarchijos ir ligšiol 
kažkieno išglobotos.

DONELAIČIO POEMOS 
VIETOVARDŽIAI.

XVIII amžius.
Šis amžius beveik visas priklauso retam, 

ryškiai dideliam ir nuostabiam kūrėjui, gimi
mo, gyvenimo ir veikimo lietuviui — kun. 
Kristijonui Donelaičiui, Tolminkiemio klebo
nui, gimusiam, kūrusiam ir mirusiam Mažojo
je Lietuvoje, o dainuojančiam betkur gyvenu
siam ir gyvenančiam lietuviui, nors kūrėjas 
savo „Metų“ poemoje vaizdavo tik Maž. Lie
tuvos žmones, jų gyvenimą, gyvenseną, kai
mą ir kiemą, darbą, baudžiavą ir pramogas, 
artimąją gamtą su tik baltų padangės flora ir 
fauna. Donelaičio didžiuote didžiuojasi Ma
žosios Lietuvos lietuviai, kaip ir visa lietuvių 
fauna. Donelaičiu didžiuote didžiuojasi Ma- 
lingų stiprių lietuvių tautos stulpų atmiešin- 
toje ir dabar tebeatmiešiamoje (vokietinto
je ir šįkart rusinamoje bei lenkinamoje). Maž. 
Lietuvoje.

Taip, ir lenkinamoje, ir tuo reikalu gal pa
siseks kiek vėliau čia išspausdinti. Mat, ir 
šiandie slavai (velikorosai - rusai ir lenkai) iš
vien ir atkakliai prieš baltus tebeveikia bei po 
jų paskutiniais pamatais knisasi, iššifruotųjų, 
taigi iššifravusiųjų begėdžių vadovaujamam, 
už nosies vedžiojamajam vadinamajam laisva
jam pasauliui dar begėdiškiau užsimerkus ir 
nusigręžus nuo teisybės ir teisės principo ir 
tuo būdu begėdiškiausiai koloboruojant su 
diktatūrine „pravda“ bei mongoloidine netei
se, pačiam tam „laisvajam pasauliui“ kasdien 
labyn prakišant ir, anot Donelaičio, į nieką 
pavirsiant.

XVIII amžius yra 1706—8 labai nederlin
gų metų + 1708—9 metų nepaprastai šaltos 
žiemos + 1708 metais prasidėjusio bado bei 

baisaus stichinio maro, siautusio iki 1711 me
tų (žr. A. Šapoka, Lietuvis istorija. 385—387 
p.) — 5 metų žūtbūtinio tarpo D. ir M. 
Lietuvoje lietuvių ir po anų baisybių Vokieti
jos kolonizacinės valdžios kolonistų antplū
džio M. Lietuvoje laikotarpis. Vokietijos ir 
Rusijos valdžioms iš tos lietuvių nelaimės te
liko iš džiaugsmo rankas trinti. O kaltos tik 
tos valdžios, plus dar nesamdytos talkininkės 
Lenkijos šlėktos visiškas politinis žlibumas ir 
jų rietenų rietenos. Mūsų darbštusis artojas 
lietuvis čia niekuo nekaltas. Jis ųkininkauti 
mokėjb~ir moka, o ponų dvarams ir dvarponių 
kolchozams vergauti jis niekam tikęs ir net 
griežtai priešingas betkokiai vergijai.

Tuoj po anos katastrafos, 1714 metais, 
Donelaitis gimė Ypač antrasis, kolonizacinis, 
atvejąs ryškiais, bet gudriais ir kaip kirste 
nukertamais, lietuviško sąmojo žodžiais ir po
sakiais aiškinamas, atsispindi Donelaičio viso
je poemoje. Ir Donelaičio vadovaujamame kas 
dieniniame darbe bei jo akivaizdoje vėl atsi
tiesė lietuvininkai, vėl gimė, augo ir didėjo 
gausėjo jų atžalynas, o pats klebonas, advoka
taudamas savarankiškas, gindavo ir užtarda
vo savo prispaustuosius lietuvių tautos na
rius nuo Vokietijos valdininkų priekabių bei 
vokiečių dvarininkų patyčių, savavaliavimų ir 
nepasisotinimų.

Poemos pobūdis yra idilinis, ištisai sod
riausios lietuvių etnikos pagrindo, M. Lietu
vos lietuvininkų ir iš kažkokių pasviečių pri- 
kraustytų jų kaimynų vokiečių, kaip ir kito
kių kolonistų (šveicarų, prancūzų...), gyven
senos tiršti ir vietomis net sūrūs santykių 
vaizdai ir, galop, niekam nepasisekantis at
kurti (net pamėgdžioti) lietuviškos gamtos 
donelaitiškieji aprašymai šaunia lietuvių kal
ba.

Daugiau bus.
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JULIUS GAIDELIS 
PARAŠĖ OPERĄ

Bostone gyvenantis moder
nus kompozitorius, Julius 
Gaidelis, parašė operą, kuriai 
libretą paruošė poetas Stasys 
Santvaras. Opera iš mūsų lai 
kų, maždaug 1947 metų, ir ap 
ima išeivių gyvenimo' epizo
dus, susietus su Lietuvos par 
tizanų veikla. Tai vienos mo
ters, kuri likimo dėliai tapo 
„Gyvanašle” (dėl ko ir ope
ra pavadinta tuo vardu), tra
gedija. Opera tragiškai ir 
baigiasi. Operoje yra ir cho
ras ir baletas. Visa vyksta 
nudieniškoje dvasioje. Malo
nu pasveikinti kūrybingą 
kompozitorių su nauju kūry
biniu laimėjimu.
VASARINIŲ KONCERTŲ 

SERIJA
Montrealyje, kalne, po atvi
ru dangum, ant miesto salės 
„Chalet” laiptų bus duota 
Dominion įmonės. Pirmasis 
koncertas bus šio liepos 21 
d., 8.30 vai. vakaro. Simfoni
niam koncertui diriguoja 
prof. Alx. Brott, solistas bus 
iš Prancūzijos pianistas M. 
Perlamuter. Koncerte bus iš
pildyta L. v. Beethoveno kū
riniai.

ŽURNALISTAS 
ST. VAINORAS

Birželio 29 d. Čikagoje 
mirė žurn. St. Vainoras, 
„Naujienų” politinės kroni
kos redaktorius, kelių knygų 
vertėjas iš švedų kalbos. 
Prieš 54 metus Palangoje gi
męs St. Vainoras spaudoje 
pradėjo bendradarbiauti Kla* 
pėdoje, redagavo žurnalus— 
„Jūr<|“ ir „Mūsų Jūrą”. Po 
karo pasitraukęs į Vakarus, 
gyveno Vokietijoje, Švedijo
je ir JAV. Liepos 2 d. palai
dotas Tautinėse kapinėse Či
kagoje.

ČIKAGOS LIETUVIS 
DAIL. K. ZAPKUS, 

ilgesnį laiką gyvenąs Pary
žiuje, drauge su penkiais ame 
rikiečiais menininkais šią va
sarą su savo kūriniais daly
vavo parodoje, kurią buvo su 
rengęs Amerikiečių Kultūri
nis Centras.

SKULPT. A. MONČYS 
drauge su prancūzų dailinin
ku F. Turbil birželio 11—30 
dd. buvo' suruošęs savo dar
bų parodą Paryžiuje. Birže
lio 10 — 30 dd. Paryžiuje, 
Dumay galerijoje vyko dail. 
P. Gailiaus paroda.

IŠ KANADOS
keliems mėnesiams į Paryžių 
atvyko dail. K. Račkus. Jis 
lankysis ir kituose Europos 
kraštuose. Savo metu Pary
žiuje jau buvo surengtos K. 
Račkaus parodos.

PASAULIO LAISVĖS 
DIENA 

PHILADELPHIJOJE
Philadelphijoje, kur savo 

metu buvo pasirašytas JA 
Valstybių nepriklausomybes 
aktas, liepos 1 d. iškilmingai 
paminėta Pasaulio Laisvės 
Diena. Lietuvai iškilmėse at
stovavo Lietuvos Laisvės Ko 
miteto Pirm. V. Sidzikaus
kas. E.

FAKTAI IŠ LIETUVOS
Baigusi konservatoriją Vii 

niuje „Fausto” operoje de
biutavo Margaritos rolėje 
nauja solistė V. Kuraitė, ku
rią A. Arminas įvertino tei
giamai.

Lenkijos dvidešimtmečio 
proga Vilniuje gastroliavo an 
samulis „Shonsk”, kuris Vin 
gio parke turėjo koncertą, 
kuriuo palaikytas lenkiškas 
elementas.

Rusų dramos teatras Lietu 
voje turėjo, daug spektaklių. 
Rusų drama siunčiama į Lie
tuvą lietuvių rusunimo tiks
lams.
JAV SVEČIAI VASARIO 

16 GIMNAZIJOJE
Liepos 1 d. Vasario 16 Gim 

’ nazijoje Huettenfelde lankėsi 
iš JAV atvykęs kun. dr. J. B. 
Končius ir iš JAV Europon 
grįžęs prel. L. 1 ulaba.

— Liepos 6 d. Gimnazijo
je lankėsi žinomas JAV lietu 
vis prekybininkas dr. Juozas 
K. Valiūnas su šeima. Jis 
Gimnazijos pastatui užbaigti 
paaukojo 2500 dol. Ta pro
ga viena klasė pavadinta J. 
K. Valiūno vardu. Svečiui pa 
gerbti gimnazija surengė me 
ninę programą.

— Liepos 5 d. grįžo Vasa
rio 16 Gimnazijos direkto
rius kun. B. Liubinas, JAV 
lankęsis Gimnazijos statybos 
vajaus reikalais. E.
J. TAUTŲ PAREIGŪNAS 

LANKĖSI VILNIUJE
Birželio- pabaigoje Vilniu

je ir prieš tai Taline bei Ry
goje apsilankius J. Tautų 
gen. sekr. pareigūnui, urug
vajiečiui G. Kaprarijas, jis 
„Tiesos” atstovui M. Jackevi 
čiui pareiškė, kad per dvi die 
nas juo ypatingai rūpinosi L. 
Kapočius, T. Černiauskas, A. 
Vaivutskas ir kiti. Tas rūpes
tis, matyt, buvęs toks „karš
tas”, kad svečiui lietuviška
sis temperamentas pasirodė 
esąs panašus į Urugvajaus 
gyventojų temperamentą. Jis 
stebėjęs naująją Vilniaus sta 
tybą, žavėjosi architektūri
niais paminklais ir kiekviena 
proga naujųjų namų fone fo
tografavęs senuosius Vil
niaus namus. Kai svečiui bu
vo parodyta moksleivių dai
nų šventė, jis padarė išvadą: 
Lietuvoje auganti puiki, žva 
Ii jaunoji karta. E.

DAILININKUI 
TELESFORUI VALIUI

sukakus 50 metų amžiaus ir 
gražiai tęsiant kūrybingus 
laikus, nuoširdžiai linkime 
neišsenkamos energijos kury 
bai ir ilgiausių bei darbin

giausių metų!

NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI
„Margutis” 1964 m. birže

lio mėnesio, gausiai papuoš
tas Telesforo Valiaus darbų 
atvaizdais. Gana plačiai pa
minėti sukaktuvininkai dail. 
T. Valius ir kompozitorius 
Vladas Jakubėnas, su kuriuo 
įdėtas pasikalbėjimas. šis 
Margučio numeris labai rim
tas ir gražiai išleistas, kaip ir 
kiti jo numeriai, redaguoja
mi poeto Algimanto Mac
kaus.

„Pasaulio Lietuvis”, 7—8 
numeriai drauge. Numeris 
įdomus, turi daug aktualios 
me-uziagos ir atvaizdų.

MINĖJO RAŠYTOJO 
VL. SUCHOCKO 60 M. 

bUKAKTJ
Lietuvoje gyvenančiam ra

šytojui Vladui Suchockui — 
Audronašai sukakus 60 m. 
amžiaus, režiminė spauda da
bar jį priskyrė prie tų, kurie 
mokęsi gyvenimo universite
tuose. Apie Suchockį „Tieso
je“ rašydamas V. Galinis nu 
rodė, kad rašytojas dar jau
nas būdamas jau buvo užmez 
gęs ryšius su Lietuvos komu 
mstų partija, palaikęs arti
mus ryšius su „pažangaus 
žurnalo „Trečias frontas” ko
lektyvu. Pirmas Suchockio ei 
lėraščių rinkinys „Roboto dai 
na” išėjo 1930 m., o sekantis
— „Gongo dūžiai“ pasirodė 
1940 m. E.

LIETUVOS MOKSLO 
AKADEMIJOS 

istorijos instituto' archeologų 
grupe atliKO „žvalgomąją eks 
pediciją“ Žemaitijos srityse
— Plungės, Tauragės, i ei
siu ir Šilalės rajonuose. Bu
vo aprašyta ir nufilmuota 
daugiau kaip 50 piliakalnių.- 
Archeologai aplankė Plungės 
rajono Kulių vid. mokyklos 
kraštotyrininkų rinkinius.

INŽ. ALFREDAS 
PUSARAUSKAS

yra pakviestas Jungtinių 
Tautų Organizacijos šešiems 
mėnesiams tirti tarptautiniu 
mastu susisiekimo tobulini
mo galimybes. Pirmas jo ži
ngsnis iš Montrealio buvo į 
New Yorką, kur JTO centre 
jis gavo instrukcijas. Po to 
jis išvyksta į Europą, Afriką 
ir kt. kraštus, kur ištirs susi
siekimo problemas ir JTO pa 
tieks galimas susisiekimo to 
bulinimo priemones.

Tai antras lietuvis gavęs 
JTO pakvietimą svarbiems už 
daviniams. Prieš kelius me
tus Profesorius A. Paplaus
kas - Ramūnas turėjo specia
lią užduotį tirti švietimo 
klausimus, kuriuo tikslu pro
fesorius Dr. A. Ramūnas pa
darė eilę kelionių per konti 
nentus.

Atsižvelgiant į JTO .pa
skirtį, inž. A. Pusarauskas iš 
tarnybos CNR geležinkeliuo
se, JTO komandiruotės lai
kui gavo pusę metų atosto
gas, ir atlikęs uždavinį, su
grįš į pastovią tarnybą.

IZRAELIO TURISTAI 
VILNIUJE

Liepos 1—3 d. d. Vilniuje 
viešėjo 14 žmonių grupė iš 
Izraelio. Prieš atvykdami į 
Lietuvą turistai lankėsi Ode 
soje, Kijeve. Maskvoje. Tu
ristų grupei vadovavo Izrae
lio - Sovietų S-gos draugys
tės sąjūdžio tarybos narys M. 
Rudens. Vilniaus spaudai jis 
trumpai pareiškė, kad jie 
esą laimingi pasiekę Vilnių, 
nes Pabaltijo respublikų gy
venimu Izraelyje labai domi
masi. Lietuvoje laukiama dar 
trijų turistinių grupių iš Iz
raelio. E.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Sigitas Pranckūnas „Ried

menys rieda pergalei“. Ro
manas. Išleido spaudos b-vė 
„Rūta“, 89 Napier St., Ha
milton, Ont. Kaina 2.50. Kny 
goję 242 puslapiai.

„Moteris“ 1964 m. gegu
žės - birželio mėnesių Nr. 3. 
Gražus numeris, puikiai iš
leistas, turi įdomių aktualijų.

„Lietuvos Pajūriais” 1964 
m. 1(7) nr., skirtas K. Done 
laičiui paminėti. Yra aktuali 
jų. Metams 1 dol. Adresas: 
5260 — 10 Ave., Montreal 
36, P. Q., Canada.

VEDA D R. GUMBAS

DE GAULLE IR NINA 
CHRUŠČIOVĄ

Viešėdami Norvegijoje so
vietiniai sveteliai turėjo pro
gos pasakyti per radio: Pa
sisakė ir Nina Chruščiovą.

Matyti, turėdama omeny 
Nikitos aimanavimus, kad pa 
baltiečiai buvo pasirodę su 
plakatu ,,Bucher”, Nina tuo
jau tvėrėsi už skaudžiausios 
vietos:

— O kodėl jūs nepadarėte 
taip , kaip de Gaulle, išgau- 
dęs mūsų priešus ir ištušti
nęs nuo jų vietas, kur mes 
lankėmės?

— Matote, — teisinosi ra
dio tarnautojai, — mes de 
Gaulle neturime, o mūsų ka
ralius — demokratas, žmo
nių nebijo. Nebent jūsų žen
tas sugaudytų pabaltiečius ir 
ukrainiečius. . . Jis rodos Sta 
lino konpatriotas. . .

• Ottawos universitete Vyt. 
Pūdymaitis rašo disertaciją.
• Latvis A. Johansonas lygi 
namųjų religijų pagrindu 
Stockholmo universitete pa
rašė vekalą apie latvių seno
vės tikėjimą.
• Kompozitorius VI. Jakubė 
nas su žmona atostogų, kaip 
kasmet, yra išvykę iš Čika
gos į Denverį, Colorado, kur 
visada susitinka čelistą My
kolą Saulių ir lanko simfoni
nius koncertus, vasaros metu 
ten ruošiamus.
• Aloyzo Barono veikalas 
„Laiptai ir bedugnės” Algir
do Landsbergio verčiamas į 
anglų kalbą.
• Amerikietis Stanley Guise 
Paryžiuje, Sorbonos universi 
tete, apgynė disertaciją O. V. 
Milašiaus veikalų tema „Ezo 
terinis Milašiaus jautrumas“.
• Shekespearo atminčiai J. 
A. V. išleido specialų pašto 
ženklą.
• Lietuvių kilmės garsus fil 
mų aktorius, daugiausia dir
bąs Anglijoje, parašė veikalą 
„Stage directions”, kuriame 
pasisako kaip aktorius, reži
sierius ir žmogus.
• Kauno Dainų slėnyje, jau 
nimo dienos proga buvo pa
statyta J. Grušo tragedija 
„Herkus Mantas“. Po to vy
ko vaikštynės su fakelais.

PRIEKAIŠTAI KAUNO
muzikiniam Teatrui

Apie Kauno muzikinio te
atro repertuarą rašydama D. 
Palionytė (Lit. ir Menas“ 
nurodo, kad daugiau kaip 
per penkerius metus teatre 
nieko neparodyta iš vad. so- 

Nukelta į 5-tą psl.

KARO VADŲ 
PAGEIDAVIMAI

Antrojo pasaulinio karo 
metu kursavo toks anekdo
tas:

Dievas esą pasišaukė ka
riaujančias šalis ir paklausė, 
ko kas nori.

— Viešpatie, sunaikink ko 
munizmą, — prašė Hitleris.

— Jei gali, Dieve, sunai
kink fašizmą, — prašė Stali
nas.

— O tu nieko neprašai? — 
kreipėsi į Churchillį.

— Jei, Dieve, išpildysi jų 
prašymus, aš nieko neprašau,
— atsakė Churchillis.

NAIVUS KAIMIETIS
Toli gyvenęs nuo miesto ir 

spauda nesidomėjęs kaimie
tis kartą pateko į miestą ir 
susižavėjo jo prašmatnybė
mis. Ypač jį. nustebino liftas, 
kurį jis stepėjo atsidėjęs. Ste 
bedamas liftą, jis pamatė to
kį faktą: į liftą įėjo sena mo
teris, o kai liftas nusileido, iš 
jo išėjo jauna graži mergaitė.

— Kaip kvailai padariau, 
kad neatvažiavau su žmona,
— apgailestavo kaimietis. . .

NENUSTEBINO
— Mano sužadėtinis į pa

simatymą ateina neskusta 
barzda, — kas man daryti?

Brangioji, mano sužadėti
nis ir į sliubą atėjo nesisku
tęs, ir tai nieko nedariau. Te 
gul dėvi barzdą, jei jam ne
sunku ją nešioti...

SALAMON IŠKAS 
SPRENDIMAS

Karo metu anglams bend
radarbiaujant su amerikie
čiais, vis dėlto buvo kiai ku
rių nesklandumų. Vieni ir ki
ti besinaudodami bendromis 
valgyklomis, turėjo papročių 
nesutarimų: vieni išgerti mėg 
davo prieš valgymą, kiti po 
valgymo. Karo vadas tačiau 
rado išeitį.

— Vyrai, nesiginčykime: 
pagerbdami amerikiečių pa
protį, gerkime prieš valgant, 
o pagerbdami britų paprotį, 
gerkime pavalgę. . .

GUDRUS KVAILYS
Susirinkimuos, prie alaus 
Jis murkso, tyli iš bailumo, 
Nes žino, jeigu ko paklaus, 
Parodys savąjį kvailumą. . .

EPITAFIJA
Šičia ilsis herojus mano, 
l iek visokių dienų praleidęs.

pragyveno. . .
Du gyvenimus jis
— Kaip du? — Buvo

dviveidis. . .
PATEISINIMAS

Nebarkit, pavyduoliai vyrai, 
Vėlai sugrįžusių žmonų. 
Šįvakar jos gerai patyrė, 
Yra už jus dar blogesnių. . .

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
38.

3.
Savaitraštyje pasirodė Borios Perminskio straipsnis. Iš 

pradžių Paulius vis dar nenorėjo tikėti savo akimis „Novato
riški jaunųjų žingsniai“ — skelbė riebi antraštė. Keleto pro
jektų nuotraukos ir trys kupinos pagyrimų skiltys.

„Prisitaikėlio žingsniai. . . — šmėkštelėjo Lauritėno 
galvoje. — Jis visiškai nesidžiaugia šitais darbais. Širdyje 
niekina juos. . ."

Pajuto tarsi pasišlykštėjimą.
Labai jau viskas priminė išdavystę.

Norėjosi su kuo nors išsikalbėti, nuoširdžiai pasidalinti 
mintimis.

Su kuo ?
Reikėjo artimo žmogaus. Draugo paties. Savo kolekty

ve jis neturėjo tikro, nuoširdaus draugo. Nuo bendrakursių 
dabar jį skyrė dar platesnė praraja, negu prieš metus ar 
dvejus. Jų džiaugsmas tapo jo kartėliu. Perminskis, Semaš
ka?.. Ne, tai irgi nebuvo draugai. Geriausiu atveju — bend 
radarbiai. Jų niekas nejungė, gal tik vienas kitas bendras 
darbas. Aldona? Ji tolo, tolo neišvengiamai, tarsi pralekian
ti kometa, netikėtai sušvitus ir vėl išnykstanti begaliniuose 
kosmoso toliuose. Elė. Ji buvo čia pat, visiškai arti. Ir, ro
dės, tebelaukianti, pasiruošusi daug ką pamiršti. Paulius 
nesiryžo. Jį kažkaip sulaikydavo anksčiau, negu subręsda
vo tokia mintis. Baimė? Gal būt. Jis bijojo savęs. Nebeti
kėjo savimi. Jis žinojo, kad praeis dar keletas dienų, viduje 
nusistovės sukilusios drumzlės; ir užteks Aldonai surinkti 
jo telefono numerį, kad vėli viskas prasidėtų iš naujo. Te
gul ne visai iš naujo, bet vis tiek tąsa, dar vienas tarpsnis 
beprasmiško yrimosi į slogią nežinią.

Taip jau buvo ne kartą. Taip, matyt, turėjo būti ir 
ateityje. konflikto su Norkute Lauritėnas keletą die
nu vaikščiodavo lyg nesavas, pasiryžęs niekad daugiau su ja 

nebesusitikti, — užgauta, protestuojanti jo savimeilė vers
davo blaiviau pažiūrėti į santykius namuose, į darbą. Jį ap
nikdavo niūrios mintys, viena už kitą juodesnės. Jokios 
perspektyvos. Darbas — beprasmis, iš anksto pasmerktas 
nepasisekimui. Asmeniniame gyvenimo — ištisa nusivyli
mų grandis. Ir kuo visa tai baigsis? Kur nuves?

Santykiai, pastaruoju metu nusistovėję tarp Pauliaus 
ir Elės, bangavo kažkokiu neapibrėžtu ritmu. Ji lyg ir nu
stojo pastebėjusi, kad jis kartais grįžta vėlai naktį. Neprie
kaištavo ir nepriminė jam to. Paulius galėjo tik džiaugtis: 
atkrito reikalas sakyti nemalonią tiesą arba meluoti, išsisu
kinėti. Ir visgi nuo to jam nebuvo lengviau. Nepasakyta ar 
bent kuo nors nepridengta tiesa jį slėgė, vertė jaustis kaltu. 
Dabar net Elės abejingumas skaudino Lauritėną. Negi jai 
vis vien, kur ir su kuo jis leidžia laiką? Nebemyli jo? Nebe
tiki? O gal tie „rankdarbiai“ (taip Paulius mintyse vadin
davo jos darbą leidyklai) suglemžia sau visą dėmesį?

Pagaliau leidykla priėmė jos iliustracijas. Elė buvo 
laiminga. Iš akių, iš veido Paklius tai matė. Pasveikino. Be 
dirbtinių frazių, nuoširdžiai. Ji atsakė tuo pačiu: pasidžiau
gė gavusi naują darbą. Ir kad svajojanti dalyvauti pavasa
rinėje grafikos parodoje.

Jis mažai tikėjo Elės sėkme, bet nutylėjo. Tiesiog ne
panoro gadinti jai nuotaikos.

Institute Lauritėno laukė telegrama. Paulius nustebęs 
atplėšė ją„ ėmė skaityti. Sveikino Aldona gimimo dienos 
proga — su trisdešimt trečiuoju pavasariu. Jis, vis dar ne
tikėdamas, žvilgterėjo į kalendorių. Taip, tai buvo tiesa. 
Trisdešimt tretieji atėjo nelaukiami, jam pačiam nepaste
bint. Keista, kad prisiminė būtent ji. . .

Paulius atidėjo telegramą j šalį. Reikėjo pamiršti vis
ką, kas tiesiogiai nelietė darbo. Jo ranka kurį laiką neryž
tingai gulėjo ant brėžinių aplanko.

Pagaliau atskleidė.
Tarybų rūmų projekto fasadas, kurį jis žinojo mintinai 

nuo colio iki paskutinės detalės ir vaizduotėje tiek kartų ma
tė jau įgyvendintą, dabar į jį žvelgė klausiamai, tarsi pirma
pradis eskizas, šešių kolonų centrinis portikas. Klasikinių 
proporcijų antablementas. Vėliavomis apgobtas respubli
kos herbas atike... Rustuoti šoniniai portalai. . .

„Sic transit gloria mundis! — prisiminė jis Permins
kio mėgiamą romėnų posakį. — Taip praeina pasaulio gar
bė. . .”

Epochos didybė ir dvasia. . . Visaliaudinis šlovės pato
sas. . .

Taip, jie šito siekė: išreikšti lozungus klasikinių formų 
pagalba. Būtent išreikšti. . .

Ilgai sėdėjo, parimęs virš atversto brėžinių aplanko. 
Mintys buvo sunkios, prieštaringos.'

Kas išreiškia idėją architektūroje? Kas joje esmin
giausia? Forma, turinys?. . . O ir apskritai — kas gi yra ar
chitektūros kūrinio turinys? Atitikimas savajai paskirčiai. 
Praktinė nauda. Funkcionalumas. . . Tuomet, žinoma, taip: 
kas funkcionalu, tas ir gražu. Turinys apsprendžia formą...

Reikėjo, gal būt viską atmesti į šalį ir vėl iš naujo įsi
traukti j darbą. O gal jieškoti kompromisinių sprendimų? 
Atsakyti, pavyzdžiui, baliustradų šoniniuose fligeliuose, obe
liskų. . . Panaudoti konstruktyvias plokštumas. . . Kas iš 
to? Juk tai nieko iš esmės nepakeistų. Nebent duotų pro
gos dar kartą įgelti sieninio laikraščio karikatūristams.

Prisiminus „Tris atlantus“, skaudžiai sudilgėjo Lauri
tėno krūtinėje. Žaizda tebebuvo gyva.

Vadinasi, lieka vienas, paskutinis kelias: dirbti toliau. 
Taip, kaip jis darė iki šios dienos. Kol oficialiai atmes.

Anksčiau jis vis dar pagalvodavo apie žmones, kurie 
faktiškai sprendė projektų likimus. Jie tebebuvo savo pos
tuose. Net ir Grigaliūnas. Dargi Dailės institute jis tebe
vadovavo katedrai. Ne, jie negalėjo būti užsidegę naujovių 
dvasia. Ši mintis dar prieš keletą dienų Lauritėnui teikė vil
čių.

Dabar — nebekilo ranka. Mintys atsisakė dirbti.
„Bailys! Vėtrungė! ...” — išplūdo jis pats save.
Ir nuo to nepasidarė lengviau.
Pagaliau suvokė: nebetiki savimi. Liko vien įžeista sa

vimeilė ir slogus netikrumas.
Tai buvo perdaug skaudi tiesa, kad Paulius ją būtų 

galėjęs patikėti iš karto. Tačiau jokios išlygos, jokie re
zervai padėties nekeitė. Dirbti, netikėdamas savimi, jis iš 
tiesų nemokėjo.

Daugiau bus.
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BOKIME SVEIKI NIAGAROS PUSIASALIS
SKAUTŲ RĖMĖJŲ VEIKLA

CUKRALIGĖ
Cukraligė, arba cukrinis 

diabetas, — tai susirgimas, 
kurio metu sutrinka medžia
gų, ypač angliavandenių, apy 
na.ta. ou maistu patekę į mū 
sų žarnyną, angliavandeniai 
tjų aaugiausia yra uogose, 
vagiuose, saldumynuose, iš 
miltų bei kruopų pagamin- 
stuoe valgiuose), veikiant 
virškinimo sultims, suskaldo 
mi iki cukraus ir įsiurbiami į 
kraują. Cukraus kiekis svei
ko žmogaus kraujuje visada 
tam tikrose ribose pastovus. 
Pavalgius kraujuje besikau
piąs diaesnis cukraus kiekis 
tuojau atidedamas į jeknas, 
raumenis ir kitus audinius 
glikogeno' pavidalu. Glikoge 
nas jau naudojamas organiz
mo energijai palaikyti. Cuk
rui paversti glikogenu reika
lingas kasos gaminamas hor
monas, vadinamas insulinu. 
Jei dėl kokių nors priežasčių 
kasa nepagamina pakanka
mai insulino, tai glikogeno 
sintezė ir jo atsidėjimas audi 
niuose sutrinka. Kraujyje su
sikaupia žymiai daugiau cuk
raus, negu reiklia, ir jis pasi
rodo šlapime. Šlapimas pasi
daro saldus. Dėl to liga ir 
buvo pavadinta cukralige. 
Sergant šia liga, sutrinka ne 
tik angliavandenių, bet ir rie 
balų, baltymų bei vandens 
apykaita.

Kokfos cukraligės priežastys?
Liga dažniau prasideda se 

nesniame amžiuje — penkta
me — septintame dešimtme
tyje. Senesniame amžiuje su
sirgimą gali sukelti kasą mai
tinančių kraujagyslių sklero
zė. Įvairūs kiti kasos susirgi 
mai gali sukelti cukraligę, 
bet kuriame amžiuje. Cukra
lige gana dažnai serga keli 
tos pačios šeimos asmenys. 
Tai rodo, kad nemaža reikš
mės turi paveldimumas. Žino 
ma, paveldima ne pati liga, o 
kurios nors organizmo siste
mos silpnumas. Tačiau nebū
tinai visi cukralige sergančių 
jų tėvų vaikai gimsta su silp 
nesne kasa. Daug kas priklau 
so nuo to, kaip gydosi cuk
ralige serganti motina nėš
tumo metu. Jei nėštumo me
tu, ypač antroje jo pusėje, 
motina gauna nepakankamai 
insulino, tai organizmas trū
kstamą jo kiekį kompensuo
ja, skatindamas jo gamybą 
vaisiaus kasoje. Dėl per anks 
tyvos veiklos dar neišsivys
čiusi vaisiaus kasa susilpnėja, 
ir kūdikis gimsta jau su ne
pilnaverčiu organu.

Tolesnė cukraligės išsivys
tymo galimybė daug priklau 
so nuo kūdikio maitinimo. 
Dažnai tėvai visai nepagrįs
tai didžiuojasi nutukusiais 
vaikais ir stengiasi juos per
maitinti, ypač angliavande

nių, saldumynų gausiu mais
tu. Vartojant daug saldumy
nų turtingo maisto, reikia 
daugiau insulino, S^pnesnė 
kasa nepajėgia ilgesnį laiką 
patenkinti padidinto pareika
lavimo, ir insulino gamyba 
ima mažėti. Atsiranda pirmie 
ji cukraligės požymiai.

Be šių priežasčių, cukrali
gė gali išsivystyti ir po per
sirgtų kai kurių infekcinių su 
sirgimų, nervinių sukrėtimų. 
Moterys serga truputį daž
niau, negu vyrai.

Kokie šios ligos svarbiausi 
požymiai?

Pirmiausia — tai nuolati
nis troškulys. Ligonis labai 
daug gena (kartais iki kibiro 
per parą j, bet jam vis tik bur 
na džiūsta. Issiskina daug 
šlapumo, tenka dažnai šla
pintis. Atsiranda nuolatinis 
alkio jausmas. Nors ir gau
siai valgo, ligoniai nesitaiso, 
o nuolat lieseja. Kai kuriais 
atvejais sergą cukralige gali 
būti ir nutukę.

Atsiranda ir bendras orga 
nizmo silpnumas, sumažėja 
darbingumas, padidėja ner
vingumas, silpnėja lytinis pa 
jėgumas. Nesigydant sumažė 
ja organizmo atsparumas tu
berkuliozei ir kitoms užkre
čiamoms ligoms. Neretai oda 
niežti, atsiranda pūliniai ir 
šlapiuojantys išbėrimai įvai
riose kūno vietose.

Jei liga negydoma ir to
liau progresuoja, tai ligonio 
būklė gali pablogėti. Didėja 
bendras silpnumas, skausmai 
galūnėse, galvos skausmai, 
apima apatija, mažėja apeti
tas. Toliau gali atsirasti py
kinimas, vėmimas, skausmai 
pilve, mieguistumas ir net 
sąmonės netekimas. Iš ligo
nio burnos sklinda acetono 
kvapas. Pagausėja cukraus 
kraujyje ir jo daugiau išsi
skiria su šlapumu.

Šie reiškiniai paprastai 
vystosi keletą dienų. Jiems 
pasirodžius, ligoniui reikalin 
ga skubi gydytojo pagalba.

Bus daugiau.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 3-čio psl.

cialistinių kraštų kūrybos. 
Pasigendama ir pažangių Va 
karų kompozitorių kūrinių, 
be to, esą lauktina ir ameri
kiečių klasikų kaip Gershwi- 
no, Kern ar Rodgers kūrinių. 
Teatro lietuviškas originalus 
repertuaras — nedidelis ir 
čia esą kalti kompozitoriai. 
Naujus kūrinius žada kompo 
zitoriai V. Barkauskas, A. Be 
lazaras, J. Indra, bet rezulta 
tų vis nematyti. Operetei li
kęs ištikimas tik vienintelis 
B. Gorbulskis — kitą sezoną 
numatyta pastatyti jo sukur 
ta operetė iš sovietinio jauni-’

Rėmėjų organizacijos pa
stangomis ir šio pusiasalio 
daugelio lietuvių nuoširdžiu 
pritarimu ir auKomis yra sta
toma „Romuvos” stovykla
vietėje musų jauniesiems 
skautams — du nameliai. Vie 
no namelio mecenatu yra St. 
Catharines lietuvių Pranciš
konų vienuolyno viršininkas 
tėvas Barnabas Mikalauskas, 
kitam — dalį pinigų jau su
aukojo šio pusiasalio tautie
čiai bei organizacijos, o liku 
šiai sumai sutelkti dar tebe
vedamas vajus.

Namelių statybos jau eina 
prie galo. Gražiai bendradar
biauja iviagaros pusiasalis su 
Torontu ir Hamiltonu. Jei 
taip sklandžiai darbai vyks ir 
toliau, tikimasi greitu laiku 
užbaigti.

Namelio išlaidoms padeng
ti aukojo

St. Catharinėje: po $ 10: 
P. Baronas, P. Dauginas, J. 
Girevičius, A. Gverzays, Ka 
rių Veteranų Sąj. „Ramovė“, 
J. Šarapnickas, A. Šetikas, S. 
Šetkus, SLA 287 kuopa, A. 
Viskosas, A. Zubrickas ir J. 
Žemaitis; po 5 dol: V. Alon-

deris, S. Balevičius, K. Bogu 
šis, K. Butkus, A. Dainone- 
nė, K. Gegieckas, Z. Jokūbo- 
nis, J. Kolainis, J. Kavoleiis, 
A. Klimavičius, b. Kukta, a. 
Kuraitis, A. Pantimis, J. Pau 
kštys, J. šatkus, K. Stundžia 
ir P. Šukys; po 2 dol.: K. 
Goldikas, J. Grigas, L. Mar
kelis, P. Meškauskas, Z. Pi- 
liponis, J. Skeivelas, J. Vyš- 
niauskašT po 1 dol.: Juozas 
Grigas, K. Jasudavičius, K. 
Jonušas, J. Lianga, V. Palu- 
janskas, A. Staugaitis.

Wellande: po $ 40: KLB 
Wellando Apyl. v-ba; po $25: 
Medžiotojų - Meškeriotojų 
klubas „Lituanica“; po $10: 
D. ir E. Gudaičiai; po $5: S. 
Sinkus ir A. Viskontas; po $ 
2: K. Bieliūnas, B. Luoma
nas, Ramanauskas ir K. Stan 
kevičius;

Niagara Falls: po $10: P. 
Balsas, S. Janušonis ir P. 
Pretkus; po $5: V. Gudaitie
nė ; po $2: A. Jonaitienė; po 
$1: S. Ulbinas.

Visiems aukojusiems nuo
širdus ačiū!

Skautų rėm. organizacijos 
valdyba.

Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 
gražiausioje ir geriausioje vietoje.

CAPE CuD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR

savin. Juozas Kapočius 
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 

: poilsiui sąlygas.
• Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. 

Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Inc. West Bay Rd.,
Osterville, Cape Cod, Mass.

Telefonu kreiptis: Osterville, Mass. GArden 8-6991.

KOMPOZITORIUI VLADUI JAKUBĖNUI
60 amžiaus ir 35 kūrybos metų sukaktuvės.

I M. MAČIUKAS į
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
$ AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS
? ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
J Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95/
o Atskiros kelnės nuo $15 iki $25.

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

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyj'e bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendą.

mo gyvenimo „Laikąs prabil
ti“. Būdinga, kad kauniškia
me teatre pastatomos Verdi 
ar Puccini operos, tačiau po 
dviejų spektaklių opera dau
giau nebestatoma. Autorė pri 
pažįsta, kad menkai pasiro
do solistai - vokalistai, trūks 
ta ir naujesnio režisūrinio 
sprendimo. E.

PABALTIJO KRAŠTAI, 
JŲ LIKIMAS PRANCŪZU 

SPAUDOJE
Paryžiuje leidžiamas sa

vaitraštis „Democratic 64“ 
215 nr. paskelbė platų strai
psnį apie Pabaltijo valstybes, 
jų okupaciją ir sovietų tebe
vykdomą kraštų suliedinimą 
su Sovietų Sąjunga. Straips
nyje nurodyta j Pabaltijo 
ūkio sukolektyvinimą, bruta
liai vykdytas gyventojų de
portacijas ir į slaviškojo ele
mento gabenimą. Straipsnio

autorius Armand Gaspard, pa 
sinaudojęs 1959 m. Sovieti- 
jos gyventojų surašymo' duo
menimis, pažymėjo, kad sla
viškojo ar rusų elemento pa
didėjimas trijuose Pabaltijo 
kraštuose iš buvusių 318,000 
pakilęs iki 1,212,000. Auto
riaus teigimu tie kolonistai 
šių dienų Estijoje jau sudarą 
24% gyventojų ir Latvijoje— 
38%. E.
NAUJI KOMP. J. BERTU

LIO KŪRINIAI
1 Aštuonios liaudies dai

nos mišriam chorui (kaina 1 
dol.): Pas mano tėvelį, Šių 
nakcely (dzūkų daina), Mer
gyte jaunoji , Šis kiemelis, 
kaip- dvarelis (Klaipėdiečių 
daina), Kam šėrei žirgelį, 
Augin tėvas du sūneliu (klai 
pėdieč. d.), Už aukštųjų kal
velių (Obelių apl.). Nuo pu
tino, nuo avietės (užrašyta

mb’tiii—rwwmi’MMiini7iieiii iiimieeii n. e

SIUNTINIAI LIETUVON į
p e r :

Kaufman’s Woollens & Textiles 
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. Į 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems :
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių. 

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
SAVININKAS C H. KAUFMANAS

1 Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune
15 vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai. :

I JOE’S BUTCHERY & GROCERY |
£ J. LAURINAITIS |

I
4* ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. |

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X
DEŠRŲ GAMYBOJE. |

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 8PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO |

DALIS. |1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tek: garažo 366-0500

. namų 366-4203 

60 amžiaus metų geriau bū 
tų neminėti, ypač kompozi
toriui kūrėjui, visada gyvam 
ir veikliam savo darbų srity
je, koks yra Vladas Jakubė-

1923 m. Joniškio apyl.).
2. Likimo Laivas. Duetas 

sopranui ir baritonui, tortepi 
jonui pritariant (kaina 1 do
leris).

3. Adomas. (Sukurtas nau 
josios tonacijos gamose). Ba 
ritonui solo, vyrų chorui ir 
fortepijonui. (Kaina 40 et.).

4. Pasėjau kanapę. (Liau
dies daina j. Tenorui solo, vy 
rų chorui ir fortepijonui. (40 
et.).

5. Dyvai. (Liaudies daina. 
Skolinta iš Reimonto).

Tenorui ir altui solo, miš- 
raim chorui ir fortepijonui 
(40 et.).

Galima gauti adresu: J. 
Bertulis, 2302 So. Levitt St., 
Chicago 8, Ulin., USA.

PASIKEITIMAS 
MOKINIAIS

Krikščionių - žydų organi
zacija 500 vidurinių Ontario 
mokyklų mokinių vasaroti at 
siuntė į Quebeco prov., o iš 
čia tiek pat mokinių išsiųsta 
į Ontario provinciją, kad ge
riau apsipažintų su kitų sri
čių gyvenimu.
• Gabriel Mascel, prancūzų 
rašytojas ir filosofas gavo 
Vokietijos knygų leidėjų tai
kos premiją.

NETIKSLUMAS APIE 
RAŠYTOJĄ PETRONĖLĘ 

ORINTAITĘ
Liepos 1 d. N. L. 27 nr., 

išspaudinta žinia, jog rašy
toja Petronėlė Orintaitė ga
vo daktaro laipsnį. Tai spau
dos klaida, sumaišant pavar
des ir faktus. Los Angeles 
mieste birželio 11 d. farmaci 
jos daktaro laipsnį gavo1 Da
nutė Gustaitė, Onos ir Pra
no Gustų duktė, ir ji ištekėjo 
už Donato Janutos, Petronė
lės Orintaitės ir Kazio Janu
tų sūnaus. Šiuo klaidinga ži
nia pataisoma.

nas, jeigu to neminėtų kita 
spauda, kaž kodėl tą faktą 
laikydama lyg kokiu svarbiu 
dalyku. Beit VI. Jakubėnąs 
juk nieku dėtas, kad yra gi
męs prieš 60 metų.

Kurkas svarinau yra jo dar 
bai, jo veikia ir todėl tikrai 
prasminga minėti jo veikios, 
jo kuryoos suicaktuves. Jos 
jau peršokusios 35 metų ri
bą.

Kompozitorius Vladas Ja- 
kubenas 1921 - 22 metais lan 
kė Lietuvos valstybinę muzi
kos mokyklą, 19Z3 m. baigė 
gimnaziją ir po to Rygoje 
studijavo kompoziciją pas bu 
vusį Jt-’etrapino konservatori
jos profesorių kompozitorių 
j. Vitolį. Kompozicijos klasę 
Rygos konservatorijoje bai
gė laisvo menininko laipsniu 
1928 m. Kaip gabus muzikas, 
jis gavo Lietuvos valstybinę 
stipendiją ir tęsė kompozici
jos studijas Berlyno Aukšto
joje muzikoj mokykloje, ku
rią baigė 1932 m.

Sugrįžęs Lietuvon buvo pa 
kviestas Lietuvos konservą- 
torijon, kurioje dėstė solfe
džio, instrumentaciją, aukš- 
tenį fortepijono kursą ir kom 
poziciją.

Šalia pedagoginio darbo, 
daug dirbo kompozicijos sri
tyje ir spaudoje, kurioje dir
ba iki paskutinių laikų.

Žinoma, svarbiausis jo kū
rybinis darbas yra kothpozici 
ja, nors pragyvenimą jis pel
nosi iš pamokų, kurias duoda 
Čikagoje gyvenantiems lietu
viams.

Jo sukurta: simfoniniam 
orkestrui 3 simfonijos, rapso 
dija, siuita, preliudas ir tri
guba fuga styginiam orkest
rui, styginis kvartetas, sere
nada čelio ir fortepionui, 
melodija smuikui ir fortepijo 
nui., fortepionui sonata, 
daug solo ir chorui, 
chorui su orkestru ir t. t. kū
rinių. Tai didžiulis darbas ir 
didžiulis įnašas lietuvių kū
rybos lobynan. VI. Jakubė- 
nas veiklus ir’ kūrybingas, ir 
šia proga malonu jam palin
kėti daugelio kūrybingų me
tų. jk.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką. 
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

I
 A. NORKELIŪNAS I

Commisioner of the Superior Court of Montreal & 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. $

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

| ME 7-6727 |
I DE LUXE CLEANERS |
| Sav. P. RUTKAUSKAS |
n 117—6th Avenue, Lachine. f

f BELLAZZI-LAMY, INC į
£ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle $
S Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- §

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. |
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SUDBURY,
SĖKMINGAS LIETUVIŲ 

DALYVAVIMAS
Petras Semežis gavo padė

kos laišką iš Association of 
Ontario Mayors and Reeves 
Convention Committee už iš
pildymą kanklių muzikos pro 
gramos jų suvažiavime. As
meniška padėka siunčiama 
kanklių muzikos vadovui Pet 
rui Semežiui ir kanklinin
kėms Vidai ir Emilei Skve- 
reckaitėms, Irenai Glizickai- 
tei. Tenka pastebėti, kad tam 
reikšmingam suvažiavimui 
paruošti programą, buvo 
kviesti lietuviai ir ukrainie
čiai. L. B. v-ba širdingai dė 
koja Petrui Semežiui ir aukš
čiau paminėtoms lietuvai
tėms, kurie jos prašymą iš
pildė ir taip vykusiai ir gra
žiai prisidėjo prie lietuvių 
vardo garsinimo.

L. B. valdyba.

ONTARIO
L. B. V. JAUNIMO 

STOVYKLA
„Vilią Maria” vasarvietėje 
įvyksta rugpjūčio mėn. 3— 
15 dienomis. Stovyklautojai 
suvažiuoja rugpjūčio mėn. 3 
d., pirmadieni tarp 10—2 v.

Atvykdami pasiima: dvi 
paklodes, antklodę ir pagal
vėlį, sportinius batukus, rei
kalingus drabužius, muzikos 
ir sporto priemones, jei kas 
jas turi, ir kt.

Stovyklos Vadovybė.

L. B. VALDYBA, 
liepos mėn. 26 d., sekmadie
nį, 2 vai. p. p., I. J. Kačinskų 
vasarvietėje „Palanga“, prie 
French River, ruošia didelę 
gegužinę. Visi Sudburio ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

L. B. Valdyba.

J. Džiaugio mirties sukakties
proga

WINDSOR, Ont.
SVARBESNI MŪSŲ KOLONIJOS FAKTAI

• V. Čiuprinskas ruošiasi į 
Lietuvių Fondą įnešti $ 100. 
Tai bus trečias šimtinin
kas. Anksčiau po šimtinę yra 
įnešę St. Naikauskas ir P. 
Januška. Ketvirtuoju šimti
ninku, tikėtina, bus B-nės 
apylinkė ir tuo klausimu 
bus pasisakyta metiniame, ru 
denį, susirinkime. Lietuvių 
Fondui aukų reikalais krei
piamasi į atstovą inž. S. Nai 
kauską, telef. 969-6610.
• Kun. Fab. Kireilis, iš Či
kagos lankėsi pas 
J. Linkevičius. Linkevičienės 
pusbrolis, kasmet apsilanko 
Windsore. Ta proga pp. Lin
kevičiai suruošė pobūvį ir sve 
čiams parodė filmą iš Lietu
vos gyvenimo, o svečias iš Či
kagos savo 25-kių metų kuni 
gystės sukakties minėjimo iš 
kilmes. P. Linkevičienė bir
želio pradžioje lankėsi Lietu
voje ir Vilniuje praleido 10- 
tis dienų.

® Milda Pakauskaitė sėk
mingai tęsia bibliotekininkys
tės studijas vietos universite 
te. Priklauso Detroito stud. 
„Neolithuania“ korporacijai, 
mielai gelbsti vietos liet, veik 
los reikaluose.
® Danutė Kozulytė studijuo 
ja mokytojų institute ir per
ėjo į aukštesnį kursą .
• Saulius Kizis laukia 13-os 
klasės užbaigimo egzaminų 
rezultatų. Nuo rudens prama 
tęs pradėti medicinos studi
jas. Skaito liet, spaudą,
• N. Eidukas, dirbąs vieno
je elektronikos įmonėje, ge
rai užbaigė 13-tos klasės pir
mą dalį egzaminų, o likusią 
dalį užbaigs kitais metais.
® Kęstutis Šilinskas gerai už 
baigė 12-tą klasę, o R. Januš 
kaitė ir A. Kazlauskas su ho 
noru baigė U-tą klasę. Iš jau 
nesniųjų M. Balaišytė baigė 
pirmąja mokine šeštąjį sky
rių. Koresp..

Liepos mėn. 28 d. sueina 
vieneri metai nuo Juozo 
Džiaugio mirties.

Pati gamta yra pavedusi 
žmogui, kad jis gyvas būda
mas pasiruoštų žmonėse su
kėlimą atminties jausmo jam 
mirus. Tai ir velionis Juozas 
šiuo gamtos daleidimu atatin 
karnai pagal savo charakterį

RODNEY, Ont
APYLINKĖS TABAKO AUGINTOJAI

pavasarį buvo kiek nusiminę 
dėl nepalankaus tabako sodi
nimo sezono, nes daug vargi 
no smarkūs vėjai ir dalinai 
buvo pavėluotas pasodini- 
mas. Betdabar, orui atšilus ir 
paskutinėmis dienomis iškri
tus gražiam lietui, derlius pa 
sitaisė ir atrodo gana gražiai. 
Kadangi šiemet teauginama 
tik apie pusė turimų teisių,

tai anksti apsikaupė ir dabar 
jau laukiama artėjant nuėmi
mo — „harvesto”. Ta proga, 
Jurgio Preikšaičio farmoj — 
prie kelio 77 liepos 19 d. 3 v. 
buvo suruošta gegužinė — 
„priešharvestinis piknikas“.

Šiame piknike paprastai 
yra verbuojami ir darbinin
kai artėjančiam „harvestui“.

A. K.

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

kės pajuda, darydamos ratu
ką apšilimui. Iš pat pradžių 
Aldonai nepavyksta ir ji ne
pagauna draugės perduoto ka 
muolio.

Rungtynėms prasidėjus 
Aldona palieka „šildyti“ šuo 
lą. Tik dabar, jinai nedrąsiai 
pradeda apžvelgti salę — žiū 
rovus. Matyti daug pažįsta-

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.

mų, o dar daugiau visai ne
pažįstamų. Svečiai amerikie
čiai pasipuošė išeiginėmis uni 
formomis, susėdę vienoje vie 
toje linksmai kalbasi tarp sa
vęs, kartkartėmis apsidairy
dami po salę. Matyti ir švie
siaplaukis pažįstamas iš aero

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Office WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

dromo, — kažin kodėl plačiai 
besišypsąs. Kažin, ar jis atpa 
žįsta mane... — spėlioja Al
dona.

Rungtynės vyksta gana 
apylygiai. Lietuvaitės, nors ir 
laivai raginamos žiūrovų, ne
pajėgia atsiplėšti nuo kietai 
kovojančių austrahukių. Prieš 
pat kėlinio pabaigą /Uaona 
gauna pažaisti. Antrame pus- 
laikyje priešininkės pradeda 
labai spausti. Pasekmė keliais 
taškais pakrypsta jų naudai. 
Rungtynėms einant prie galo, 
aikštę .su penkiomis baudo
mis apleidžia Birutė. Trene
ris po keleto patarimų Aldo
nai, pasiunčia ją į Birutės vie 
tą. Žaidimas darosi labai įte
mptas, žiūrovai šaukia ragini 
mus abiems pusėms. Aldona, 
gavusi gerą kamuolio padavi
mą, žaibiškai nusitaiko ir me 
ta iš toliau. Yra!., 
plojimai šiltai nuteikia 
na.

Likus žaisti vienai 
tei, austraiiRės veua 
taškais. Nuėmusi atšokusį ka 
muoiį nuo lentos, Aldona pra 
siveržia pro gynikes ir, žiūro 
vų šauksmais raginama, anb- 
linguoja daryti metimą. Pas
kutiniu momentu, besiruo
šiant daryti atsispyrimo šuo
lį, kamuolys nepaklusniai at
šoka nuo rankos ir nurieda į 
užribį... Iš žiūrovų pasigirsta 
nepasitenkinimo - nusivylimo 
garsas. Aldonai tiesiog norė
tųsi pasidaryti nematoma ai
kštėje dėl tokios gėdos. Dan
guole iš baudos pelno vieną 
tašką, bet priešininkės dar ve 
da vienu tašku. Laikrodis 
kimba į paskutines dešimt 
sekundžių... Staigiu judesiu 
Aldona atima priešininkei ka
muolį iš rankų ir greitai artė
ja prie krepšio įvykdyti lai-, 
mėjimą atnešantį metimą. Lie 
tuviai žiūrovai vienbalsiškai, 
kirčiuodami šaukia: Aldo
na! Al-do-na! Stiprus atsi
spyrimas, Aldona aukštai iš
kyla metimui, bet, paskutinę 
akimirką priešininkė čiumpa 
už peties. . .

— Kelkis Aldona, pavėluo 
si į mokyklą, — švelniai pur
tydama už peties ragina mo
tina.

Truputį su priekaištu bal
se, Aldona sajro: — Mama, 
būčiau rungtynes laimėjus...

Žiūrovu
Aldo-

minu- 
dviem
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

,, PARAMA ”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7%%. 

Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos :

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

na law

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

ir gyvenimo aplinkybes pasi
naudojo, todėl nors jis yra 
miręs prieš metus laiko, bet 
jis yra ir liks prisimenamas 
ne tik savųjų ir artimųjų, 
net ir Montrealio lietuvių vi
suomenės, —nes J.Džiaugys 
jau ir negailestingos ilgokos 
ngos kamuojamas nesupasa- 

vo organizacinėje veiKioje, 
—ėjo iki mirties D.L.K. Vy
tauto Neprik. Klubo pirmi
ninko pareigas, kuriose ne
pertraukiamai yra isibuvęs 
apie 5 metus. Nekalbant 
apie kitokius reiškinius bei 
vertybes, jo dar taip neilgo 
amžiaus laikotarpius, bet su
minint paskutiniuosius Klu
be pii mininkavdmoi metuls, 
duoda mūsų daugeliui, o 
ypač klubiečiams, neabejin
gą ir ilgiems metams jo veik
los vertingą prisiminimą, — 
kaipo žingsnį į klubo apsispre 
ndimą plėstis, ir net jo dėka 
jau buvo įsigytas žemės skly 
pas, ką pries jį buvę pirmini 
nkai net daugiau 50 metų ir 
daug už žemesnę kainą nesu- 
gebejo padaryti.

Velionis Juozas, kaip žmo 
gus, buvo taikaus būdo ir 
rimtuose reikaluose nuošir
džiai nusileidžiąs didžiumos 
valiai, todėl jis turėjo gana 
pakankąmai draugų, nežiū
rint amžiaus bei atsiradimo 
priežasčių šiame krašte, to
dėl ir šis žingsnis klube ne
tik pavyko, bet ir liks kelro
džiu ilgesniam laikui.

Belieka apgailestauti, kaip 
ir dažnam žmogui mirus, ne
atrodo, kad1 įvykdęs visus sa
vo užsimojimus — taip ir 
ilgos atminties Juozas nau
jo klubo pastato dėl nelauk
tos mirties nesulaukė, 
dabar temca jau 
norą įgyvendinti.

Žinoma, gal ne 
retų manyti, kad 
daromas teigimas 
mens vertinimas
nės, o ypač šio klubo veik
loje, bet kai mums klubie
čiams gerai žinoma praeitis, 
kad būdavo ir geriausios nuo 
monės keliamos kitų valdy
bos žmonių arba klubiečių, 
bet jos neatsiekdavo tikslo, 
dėl klubiečių šalutinių nuo
monių susiskaldymo, 
ver^nkime veiionies pagel- 
ba įžiebtą kibirkštėlę, nuošir 
džiai statant klubo veiklos 
reikalus aukščiau savų asme
ninių įsitikinimų.

Velionis J.Džiaugys buvo 
gimęs 1908 metais, Bliūdžiu 
kaime, Raseinių apskr., Ka- 
nadon atvykęs 1928 metais, 
1932 m. sukūręs šeimą su 
Bronislova Mikonyte, su ku
rią susilaukęs vienintelės 
dukters Jonės - Jeanny.

Pr. Paukštaitis.

kas 
kitiems jo

vienas no- 
per didelis 
ir vieno as 

visuome-

dėlto

Geriausiai pailsėsi! per atostogas garsiame
CAPE COD —- OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įreng

ta daugiau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą 

Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.
IS ANKSTO KREIPTIS:

Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą 
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.
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EDMONTON Alta.
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 
zacijos. Bet veikla daug dau
giau pagyvėjo ir išsiplėtė ap 
imdama oaug didesni skaičių 
abiejų emigracijų lietuvius 
dėka kun. b. juikšo asmenis 
uos iniciatyvos. Y patingai lid 
montono ir apylinkės lietu
viai čia nuolatos gyvenančio 
kun. B. Jurkšo pageioa išvys
tė gana gyvą lietuvišką dva
sią, jungiančią didžiumą čia 
gyvenančių lietuvių.

Kun. B. Jurkšo darbas 
tiek seniau atvynusiųjų, tiek 
naujai įsikūrusių lietuvių tar 
pe neouvo lengvas. Jis reika 
lavo iš jo daug kantrybės, 
takto ir diplomatijos, kad su 
vedus visus į vienetą produk 
tyviam lietuvybės darom. Rei 
kėjo daug supratimo, ir as
meninės pagarbos vienas ki
tam, kad oūtų įmanomas ben 
dras darbas. Sugyvenimas ir 
bendras dar|bas buvo atsiek
tas Kun. B. Jurkšo, gelbstint 
gana nedideliam skaičiui su
sipratusių abiejų imigracijų 
lietuvių, itnekas gal tiek ne
sujungia žmones, kiek tikslų 
įgyvendinimas ir bendrų pro 
blemų nugalėjimas. Prasidė
jus susipratimui ir sugyveni
mui, įskilo savų lietuviškų na 
mų veiklai išvystyti reikalin
gumas. Žinios, kad kitų kolo
nijų lietuviai organizuojasi 
statybai savo lietuviškų židi
nių, davė ir čia paskatinimą 
visiems griebtis šio taip svar
baus daroo. Žinoma, ir čia bu 
vo nuomonių skirtumo. Paga 
liau buvo nuspręsta, didžiu
mai pritarus, .Lietuvių Namai 
su koplyčia, kad būtų galima 
jie naudoti ne tik tautiniams, 
bet ir religiniams reikalams. 
Statyba vyko talkos būdu, ją 
sudarė negausi 50 šeimų ko
lonija. Techniškas darbo va
dovavimas buvo statybos ran 
govo J. Karoso, kuris netik 
darbo valandų yra davęs bet 
ir yra įdėjęs daug pinigų, tuo 
tapdamas vienu iš didžiausių 
šėrininkų. Pusę darbų atli
kus, pasibaigė pinigai, teko 
skolinti. Ši skola buvo išmo
kėta per 2 metų tarpą ruo
šiant gegužines, šokius, lote
rijas ir t. t.

Pastačius namus, jų išlaiky 
mo klausimas yra nuolatinis 
rūpestis kasmet išrinktos vai 
dybos ir per dešimt metų jų 
taisymas ir gražinimas yra da 
vęs jgražių vaisių. Šie namai 
turi labai didelę dvasinę reikš 
mę Albertos lietuviams. Tai 
yra gyvas įrodymas, kad vie
ningai dirbant nors negau
siam būriui lietuvių, tikslai 
galima įgyvendinti, tik reikia 
gerų norų. Paminėti šį de
šimtmetį birželio 27 ir 28 die 
nomis Albertos lietuviai šuva 
žiavo į Edmontoną ir, prisi
rinkus per 200 žmonių, pa
minėjo šį taip svarbų įvykį, 
apie kurį plačiau aprašysiu se 
kančiame N. L. numeryje.

— Kanados pajamos balan 
džio mėnesį viršijo išlaidas 
72,700,000 dol., kai praėju
siais metais bal. mėn. paja
mos viršijo išlaidas tiktai 
9,700,000 dol.
mūsų 'koloniją suskaldys į dū 
lagerius, tada patys Liet. Na . 
mai pradeda stiprėti ir laikui 
bėgant išaugins tai, ko mes 
tiesioginėmis pastangomis at 
sie'kti, nors ir galėjome, bet 
nesugebėjome. Betgi mūsų 
tautos išmintis teisingai sa
ko: „Geriau vėliau, negu nie 

kad**.

EDMONTONO LIETUVIŲ
Šiais metais suėjo 10 metų 

kai pastatyti lietuvių namai 
Edmontone. Šis svarbus įvy
kis simbolizuoja Albertoje gy 
venančių lietuvių tautos žmo 
mų gają nemirtingą lietuviš
ką dvasią.

Albertos plotas maždaug 
256,000 kv. mylių, iš kurių 
6,5 tūkstančiai yra vanduo. 
Gyventojų skaičius maždaug 
1,230,000. Provincijos sosti
nė Edmontonas su 300,000 gy 
ventojų. Svarbiausi provinci
jos gaminiai yra kviečiai, aly 
va ir gazo šaltiniai. Turistinės 
vasarvietės taip pat daug pri 
sideda prie šios provincijos 
pajamų šaltinių. Žymiausios 
vietos Waterton Lakes Na
tional Park, Banff National 
Park, (Bpvo stengtasi Banf 
fe suruošti pasaulinę olimpia
dą ir tik keleto balsų persva 
ra parinkta Austrija) ir Jas 
per National Park.

Didesnis skaičius lietuvių 
gyvena Edmontono ir Calga- 
rio miestuose. Edmontone jų 
yra maždaug 50 šeimų. Pusė 
šių šeimų yra atvykę po pir
mojo pasaulinio, kita pusė po 
antrojo pasaulinio karo. Ge
ras skaičius tautiečių yra išsi 
sklaidę po visą provinciją: 
vieni gyvena miesteliuose, ki 
ti ūkininkauja. Sunku yra nu 
spėti, kiek lietuvių Albertos 
provincijoje gyvena, bet ne
bus daugiau kaip 400 šeimų. 
Nuotoliai tarp atskirų šeimų 
bei didesnių vienetų yra dide 
Ii.

Pirmasis svarbus organiza 
cinis darbas prasidėjo atvy
kus antrąjai emigracijai. Jį 
vedė prieš 10 metų atvykęs į 
Edmontoną kun. B. Jurkšas, 
kuris nenuilstama energija 
lankė tiek miesteliuose, tiek 
apylinkėse lietuvius susipa
žindamas su žmonėmis, ragin 
damas visus daugiau lankytis 
į lietuviškus susirinkimus, 
minėjimus ir lietuviškas pa
maldas. Tiesa, tuo metu jau 
tiek Edmontone, tiek Calga- 
ryje veikė lietuviškos organi-

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
Įvairios sudėties maisto siun 
tlniai iki 40 sv. (su jpakav. 
44 sv.) Taip pat galima siųs
ti ir vienos rūšies maistą iki 

40 svarų. 
Prašome reikalauti 

mūsų maisto katalogų.

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, 

skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir t. t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumy, prašome klausti, telefonuokite 

bei rašykite, mielai paaiškinkime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. v ak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tei. JA 8-6686. 

Ponia V. Juraitie.
Ponia M. Venskevičieni.

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3*5315.
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HAAMfULTOM
PRELATAS DR. J. TADARAUSKAS DERYBAS DĖL 

VIENINGO VEIKIMO ATMETĖ
LN v-bos delegacija, iš vi

ce p-ko G. Palmer, Statybos 
K-jos p-ko S. Rimkaus ir 
Kultūros Reikalų vadovo K. 
Mikšio, kuris yra ir B-nės v- 
;bos p-kas, liepos 8 d. turėjo 
pasitarimą su dr. J. Tadaraus 
ku dėl Lietuvių Namų Ha
miltone ir Jaunimo Centro 
sujungimo su tikslu išlaikyti 
tradicinę Hamiltono lietuvių 
vienybę. Klebonas kategoriš
kai pareiškė, kad į jokius 
šiuo klausimu pasitarimus nei 
siąs ir nuo savo dabartinio 
projekto — Jaunimo Centro 
statybos prie parapijos — ne 
atsisakysiąs.

Prel. dr. J. Tadarauskas 
prašo šiam tikslui kiekvieną 
dirbantįjį parapijietį paauko
ti po 200 dol.

Klebonas Jaunimo Centro 
įsigijimą tvarko pats vienas. 
Šiam darbui pravesti nei Ko
miteto, nei kokios v-bos nėra 
sudaręs. Aukotojų pavardės 
iki šiol ir gi neskelbiamos. 
Paskutinė jo skelbtoji bend
ra aukų suma buvo apie 
$35.000.

NORINTIEJI ĮSIGYTI 
NL SERų

nominaline kaina, prašomi 
skambinti St. Bakšiui JA 9- 
4662 arba rašyti jam 38 Stan 
ley Ave., Hamilton, Ont. 
Vieno šėro kaina $100.—

Nors keletą 'kartų buvo jau 
skelbta spaudoje, prašant tau 
tiečių įsigyti LN šėrų, bet kai 
kuriems tautiečiams tas nie
ko nereiškia. Jie su didžiau
siu malonumu skelbia, kad 
„Bakšys LN šėrus dabar par
davinėja tik savo išrinktie
siems”.

„Nors be kailio liksi — vis 
vien neįtiksi!” Sk. St.

PAAIŠKINIMAS 
„KORESP. L.”

„Nepriklausomos Lietuvos” 
š. m. 8 d. numeryje, kores
pondentas L. Toronto kroni
koje, aprašydamas estus ir 
lietuvius, paduoda prie kitų 
kolonijų suaukotų pinigų per 
lietuviškas parapijas, tarp 
kitko, mini ir Hamiltono „Lie 
tuvių Namus”. Girdi, Aušros 
Vartų parapija per savaitę lai 
ko surinko Jaunimo Centro 
statybai 17 tūkstančių dol. 
(dabar jau yra surinkta 40 
tūkst. dol.), kai tuo tarpu 
„Lietuvių Namai” per 10 me 
tų nepajėgė surinkti statybai 
reikiamos sumos.

Kiek „L. N.” per 10 m. su 
rinko, koresp. L. nepasako, 
matyt nežino. Jei žinotų, ma
nau pats nusigąstų.

Kad nieko konkretaus nėra 
padaryta „L. N.” statyboje, 
nereikia kaltinti lietuviškoji 
visuomenė, bet kas kitas. „L. 
N.” organizavimo pradžioje, 
vadovaujantis „L. N.” žavin
ga informacija, pinigai plau
kė gana sparčiai ir entuziaz
mas buvo didelis. Tačiau „L. 
N.“ įsigijimo praktiškas dar
bas, jau perkant „Deltos” se
ną laužą ne visai aiškiu keliu, 
sukėlė daugeliui abejonių. 
Tolimesnė „L. N.” eiga, ypač 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

morgiČių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

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

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaguoja E. BOREIŠA. 
Eina dešimti metai.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

su „Deltos” kino operavimu, 
atbaidė dar daugiau tautie
čių.

Kad kelis kartus skelbta 
„L. N.” 1 autos tvirtoves sta 
tybos pradžia nebuvo jgyven 
unitą, nereiklia kaitinti lietu
viškoji visuomenė. Kanadoj 
esanti lietuviai yra jautrus 
bet kokiam geram darouų jei 
gu tik yra aiškus tikslas. Ka
na daroma miglotu keliu, tau
tiečių neduosnumas jiems pri 
mesti negalima. maip pavyz
dys: Ausros Vartų parap. 
„Jaunimo Centro” statyba.

Kodėl taip greitai buvo su 
rinkta *tU,uuu uoi.{ Viena: vi 
suomenei buvo patiektas pla
nas aiškus ir pastovus, kas 
yra šiuo momentu musų kolo 
rujai neišvengiamai rentaim- 
ga, nes „L. in.” 10 metų už
vilkintas laikas tik pažadais, 
neduoda vilties dar per 10 m. 
to pasiekti. 1 aupuino sume
timais statyba bus vykdoma 
iš standartinių medžiagų, 
kad išvengus nereikalingo iš
metimo žmonių suaukotų pi
nigų.

1 uo tarpu „L. N.” buvo 
užsimoję panaudoti net mar
murą, Kuris visisKai nepatei
sins to, ko mums reikia da
bar: patalpų kultūriniam gy
venimui. treniruotis krepši
nį, ruošti^ taut, šokiams ar 
vaidinimui, visiškai nesvarbu, 
ar patalpa auksinė' ar bloki
nė, svarbu, kad tik lietus ne
užlyja. Su reprezentaciniais 
pastatais mes, būdami apie 
Z000 asmenų kolonija, Kana
doj konkuruoti nepajėgsime.

Jaunimo Centro statybos 
reikalu, š. m. liepos 9 d. buvo 
susirinkę tuo reikalu suinte
resuotų virš 30 asmenų, ku
riems buvo patiekta projekto 
planai susipažinimui ir disku 
sijoms. Atskirų grupių vado
vai padarė atatinkamų pakei
timų pagal sąlygas, kad pas
tatas galimai geriau tiktų 
kiekvienos grupės reikalams, 
luo tarppu „L. N.“ visus pla 
nūs korektavo išimtinai vie
nas asmuo, kartais net „LN” 
v-bai nežinant, nekalbant jau 
apie visuomenę. Gal dėl to 
surinkta milžiniška suma sa
vo tikslo ir nepasiekė per 10 
metų. Po tiek laiko dabar 
net patys „L. N.“ v-bos na
riai patikslino, kad jokių jau
nimui reikalingų patalpų nė
ra jų planuose numatyta, 
bent artimesnėje ateityje. Gai 
la, kad tokia suma tautiečia
ms per 10 metų nedavė jo
kios materialinės naudos, tuo 
labjau, yra priblokšti mora
liai.

Dėl parapijų surinktų pini 
gų koresp. L. galiu priminti, 
kad1 dauguma iš mūsų esame 
katalikai, tad ir buriamės 
apie parapijas. Visas mūsų 
tautinis ir kultūrinis gyveni
mas sukasi irgi apie parapi
jas, nes jos yra. pajėgiausias 
vienetas, kuris gali šį darbą 
remti. Visuomenė tai maty
dama, be baimės parapijas re 
mia, žinodama, kad tikslas 
bus pasiektas. V. P.

JAUNAS LIETUVIS MILU 
ONINĖJ KOMPANIJOJ.

Prieš porą mėn. skaitėme 
spaudoje apie p-lės D. Za- 
dūrskaitės ir Arūno Stosiaus 
svarbų gyvenimo įvykį - su
tuoktuves. Mums esant išei
vijoj, šis įvykis nėra svarbus 
kaip sutuoktuvės, bet svar
bus tuo, kad yra dar viena lie 
tuviška šeima. Tas yra di
džiausias troškimas kiekvie
no lietuvio tėvo ir motinos.

Kalbant apie jaunąjį Arū
ną tenxa pasceoeci, xaa jis 
yra gimęs uar sietuvoje ęr^au 
ne). durnaisiais savo gyveni
mo metais, Kaip daugeuui iš 
musų, taip ir jam su tėveliais, 
teko pauKti gimtąją Lietuvą 
ir trauktis į vakarus kuo to
liau nuo atslenkančios vergi
jos. Per Vokietiją Arūnas su 
tevenais atsidūrė Jtseigijoje, 
kur jam tenka lankyti moxy 
Kia. 1 evebams jieskant gėrės 
mų gyvenimo perspektyvų, iš 
vyksta l Australiją. Čia Arū
nais sana vietines mokyklos, 
uaigia ir lietuvišką 4-nų sky
rių mokyklą. Dalyvauja akty 
viai lietuviškoj veikioj, ypač 
jo mėgiamoj Dietuvių skautų 
s-goj. ro 472 metų, tėveliams 
nutarus laimės jieškoti toliau, 
atsisveikina su draugais ir po 
audringos keliones atsiranda 
i^anauoje. Graiutinai apsisto
jus namiltone, tęsia mokslą 
ir kaip gerų lietuvių sūnūs, 
greitai įsijungia į lietuvišką 
uarbą. būnamas skautu, pasi 
žymi tvarkingumu, tad ir nu 
vo tunto venaumnkas. husitą 
ręs su draugais, yra surinkęs 
ir išleidęs lietuviškų liauaies, 
Skautiškų bei partizaniškų 
dainų knygutę. Aktyviai da
lyvavo tautinių šokių grupė
je „Gyvataras” Paskutiniu 
laiku „Aukurui” perėjus į nau 
jų aktorių verbavimą, uaiyva 
vo „Atžalyno” pastatyme, tu 
rėdamas vieną iš svarbiausių 
jaunimo rolių. Trumpą laiką 
jam studijuojant Kanaaos Ko 
mercinę teisę, šis darbas atro 
do liko jam arčiausiai prie šir 
dies ir dabar dirba sparčiai 
augančioj nnansinėj United 
Investment Servis Ltd. įstai
goj, kuri yra vienintelė pa- 
sKirstytoja iš United Accum 
ulative bund. Ši kompanija 
yra įsisteigusi prieš nepilnai 
septynenus metus. Imant pro 
centiskai per tą laiką yra pa
kilusi 128% ir savo apyvarto 
je turi 83 milijonus dolerių, 
įas parodo, kad šios kompa
nijos taupymo planas yra lai
bai popunarus ir labai staigiai 
didėja.

Kaip geras lietuvis, A. Sto 
sius, nuo pat vaikystęs turė
jęs lietuvišką sielą Lietuvai ir 
lietuviams, turėdamas gali
mybę,_yra pasiruošęs kiekvie 
nam nuoširdžiai patarnauti. 
Norintieji patirti smulkesnių 
informacijų taupymo tikslu, 
gali asmeniškai kreiptis šiuo 
adresu: A. Stosius, 753 Up
per Gage, Hamilton, Ont. Te 
lefonas: 389-4696. Norėdami, 
kad jaunoji mūsų karta būtų 
lietuviškesnė, parodykime, 
kad mes jiems norime padė
ti. Pradėdamas naują gyveni
mo kelią p. p. Dana ir Arū-

Ar žinoma, kad
„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvie 
timus, vizitines, įvairius 
blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre-
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti pas
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7712 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada.

LIETUVOS KOOPERATI
NINKAI — GERIAUSI
Gegužės mėn. pabaigoje te 

legrama iš Maskvos į Vilnių 
pranešta, kad Lietuvos koope 
ratininkai pripažinti geriausi 
„šalyje“ (taip vadina Sovie
tų Sąjunga) už šių metų pir
mąjį ketvirtį. Apyvartos pla
nas buvęs įvykdytas 101,5 
procento. Lietuvos kooperati 
ninkai gavo pereinamąją Rau 
donąją vėliavą ir piniginę 
premiją.

Pasirodo, Maskvos koopera 
tininkai lankėsi Latvijoje ir 
Lietuvoje ir šioje jie siekę su 
sipažinti su vartotojų koope
racijos sistema. „Tiesą“ se
kant (nr. 126, geg. 31) tie 
maskviniai svečiai radę daug 
ką „pamokančio ir įdomaus” 
Jiems ypač patiko naujų kai
mo parduotuvių arch.tekėūra, 
Be to jie gyrę, kad prekybo
je dirba daug jaunimo. Beje, 
turint galvoje Lietuvos pre
kyboje nuolat pastebimus ne 
sklandumus, maskviečių susi 
žavėjimas tegali liudyti: Mas 
kvos ir jos apylinkių preky
bos ir kooperacijos lygis tik
rai žemas. E.

VALST. MOKSLINIO 
TYRIMO DARBŲ 

koordinavimo komiteto pir
mininkas A. Žukauskas „Ko
muniste” susirūpino, kad Lie 
tuvoje dar nepatenkinamai 
gamyboje panaudojami mo
kslo pasiekimai. 1963 m. IVlo 
kslų akademijoje buvo įsteig 
tas skaičiavimo centras —• 
veikianti elektroninė skaičia
vimo mašina per sekundę va- 
li atlikti iki 10,000 skaičiavi
mų, gali spręsti sudėtingus 
mokslinius uždavinius. Ta
čiau gamybinės organizacijos 
šia mašina beveik nesinaudo
ja. Jos apkrovimas tesudaro 
vos 13%.

Skaičiavimo mašinų par
kas išaugęs: veikia 4 stotvs 
ir 83 biurai, o įmonėse esama 
apie 600 skaičiavimo mašinų. 
Jos naudojamos nepatenkina 
mai, nes jų apkrovimo laikas 
per parą tesiekiąs 3—4 valan 
das. Nors konstavimo srity 
pastaruoju metu Lietuvoje 
dirbo beveik 5.000 žmonių, jų 
tarpe — 1.500 inžinierių, ta
čiau pagal Žukauską dauge
liu atvejų konstravimo dar
bai vykdomi be eksperimenti 
mų tyrimų pusiau tarnybinė
mis sąlygomis. Nenašiai nau
dojamas ir darbo laikas. E.

UŽDARBIAI 
LATVIJOJE

Pagal Latvijos Pasiuntiny
bės Vašingtone gautus duo
menis, Latvijoje apsilankę 
latviai pripažino: prekių kai
nos esančios aukštos. Ypatin 
gai aukštos mėsos ir sv.esto 
kainos. Pvz., svaras sviesto
— 1,65 rb.

Rygoje apsilankę iš savo 
pažįstamų patyrė: nekvalifi
kuoto darbininko mėnesinis 
uždarbis siekia 60 rb., o mo
terys vidutiniai gaunančios 
45 rb. Technikos specialistai 
ir braižytojai uždirba po 90 
rb. Statybos ir kt. inžinieriai 
per mėn. gauna 120 ir dau
giau rb. Didžiausi atlygini
mai mokami mokslininkams 
ir menininkams. Universiteto 
profesorius turįs 20 metų pa
tyrimą gali per mėnesį uždir 
bti 400 — 500 rb., o vienas 
svarbiųjų operos dainininkų
— 300 rb.Nors butų nuomos 
kainos, palyginti žemos (jos 
sudaro 3—5 rb. šeimai), ta
čiau butai neįtikėtinai per
krauti gyventojais, be to la
bai dažnai jiems trūksta įvai
rių patogumų. Tai liečia ne
tik senus, bet ir naujai pasta 
tytus namus. Latvių tipinga 
šeima paprastai turi po vie
ną ar du kambarius. Dides
nius butus užima kelios šei
mos.

nas Stosiai, visai lietuviškai 
bendruomenei, ypač jauni
mui, linki gražiausios sėk
mės. Tai buvo nuoširdūs Arū
no žodžiai, baigiant pasikalbę 
jimą. V. P.

MENO PARODĖLĖ.
Lietuvių Dienos metu, Ha 

miltone yra numatyta sureng 
ti meno parodėlę. Rengėjai 
nori, kad parodėlėje su savo 
kūriniais dalyvautų kuo dau
giausiai jaunųjų menininkų.

Visus galinčius parodėlėje 
dalyvauti, prašome apie tai 
pranešti S. Lukoševičiūtei. 
30, Ontario Ave., Hamilton, 
Ont. Tel. JA 25-827,

Rengimo Komitetas.

Lietuviu Diena
NEW YORKE JAU ČIA PAT

Informacijos sekcijos pirmin 
inkas Kun. dr. Stasys Valiu 

šaitis, Brooklyn, N. Y.
Lietuvių diena pasaulinėje 

parodoje New Yorke jau čia 
pat — įvyks rugpjūčo 23 die 
ną. Daug tautiečių iš tolimiau 
šių Amerikos ir Kanados ktraš 
tų teiraujasi, kokia bus tos 
Didžiosios Lietuvių Dienos- 
-laisvojo pasaulio lietuvių de
monstracijos <¥ga, kas joje da 
lyvaus, kokia bus tos dienos 
programa.

Lietuvių komitetas Pasau
linei parodai, az.augaamasis 
tokiu tauriųjų tautiečių susi- 
domėjimu lietuvių Diena, 
įpareigojo iniormacijos sekei 
ją pranešti visai lietuvių vi
suomenei, kad paruošiamieji 
daroai neveik baigiami. Dir
bama visu smarkumu ir pasi
gėrėtinu tvarkingumu. Užsi
mota ir baigiama daryti visa 
tai, kad tik toji diena — lais
vojo pasaulio lietuvių šventė 
būtų kuo gražiausia ir didžiau 
šia demonstracija už savo 
kultūrą ir savo tėvų krašto - 
- Lietuvos laisvę.

Į šią istorinę lietuvių die
ną suvažiuoja net 37 chorai 
su 1368 dainininkais ir 700 
tautinių šokių šokėjų. Į šią 
šventę atvažiuoja keli chorai 
net iš Pietų Amerikos ir toli
mosios Australijos.

Šventės išvakarėse — rug
pjūčio 22 dieną — didžiulėje 

įse-jj -Ajoiujy luauiiSay tpog 
69th ir Lexington Avenue, 
New York, patalpose įvyks 
Lietuvių Dienos dalyvių ir 
svečių susipažinimo vakarai 
su užkandžiais ir šokiais. Šo
kiams groti kviečiamas Neo- 
lituanų 18 asmenų orkestras 
iš Cleveland, Ohio.

Rugpjūčio 23 dieną:
12 vai. — iškilmingo vai

niko padėjimo apeigos prie 
lietuviško kryžiaus pasauli
nės parodos aikštėje (Garden 
of Meditation & Avenue of 
Africa) ;

12 val. 30 min. šv. mišios 
už kenčiančią tėvynę Lietu
vą Singer Bowl stadijone;

1 vai. 30 min. po pietų ta
me pačiame stdijone didžiu
lis parauas; į staoiijoną orga
nizuotai, su vėliavomis, užra
šais, uniformomis įžygiuos 
1368 dainininkai, 700 tauti
nių šokių šokėjų, karo vete
ranai bei kitos organizacijos, 
lydimos Bostono lietuvių or
kestro.

(Organizacijos, norinčios 
dalyvauti šioje istorinėje 
šventėje, turi nedelsiant krei 
ptis į Meninės programos ko
ordinatorių : Mr. Kazys Va
siliauskas, 28 Shepherd Ave
nue, Brooklyn 8, N. Y. Tel. 
MI 7-6014.

Į Singer stdijono estradą 
įeis vien chorai ir tautinių šo 
kių grupės.

2 vai. po pietų prasidės 
Lietuvių Dienos iškilmės ir 
pasirodymai. Trumpu žodžiu 
atidarys akt. Kazys Vasiliaus 
kas, pakviesdamas Lietuvių 
Komiteto pasaulinei parodai 
pirm. prof. Jokūbą Stuką tar
ti žodį.

Šios šventės proga kalbą 
pasakys Lietuvos Atstovas 
Washingtone Juozas Kajec- 
kas. Programai vadovaus — 
Hollywoodo aktorė — Rūta 
Lee Kilmonytė.

Po įžanginių kalbų chorų 
bei tautinių šūkių grupių pa
sirodymai.

Rugpjūčio 24 dieną Lietu
vių Dienos programa bus tę
siama United States pavilijo- 
ne, dalyvaujant lietuvių 
chorams bei tautinių šokių 
grupėms. Bus dvi programos. 
Pirmoji — nuo 4 vai. iki 5 
vai. po pietų, Antroji nuo 7 
iki 8 vai. vakaro. Šias pro
gramas pravesti specialiai 
prašė Michael Folley, Direc
tor of the Special Events of 
the World's Fair.

Rugsėjo 20 dieną parodoje 

speciali New Yorko lietuvių 
diena įvyks New York State 
pavilijone.

Lietuvių Dienos metu pa

rodos rajone bus platinama 
brošiūra apie Lietuvą, tam 
tikslui išleisti Lietuvos Die
nos ženkliukai, bei New Yor
ko Lietuvių Prekybos Rūmų 
leidinys - vadovas. Spausdi
namos atvirutės su būdinguo 
ju lietuvišku kryžiumi, kurs 
tūkstančiams, jei ne milijo
nams, parodos lankytojų, kas 
dieną primena Lietuvai pada 
rytą skriaudą — jos pavergi
mą ir visų sąmoningų lietu
vių ryžtą atgauti Lietuvos 
laisvę.

Lietuvių Komitetas pasau
linei parodai New Yorke, 
laukdamas daug svečių iš 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kanados, pirmajai pa
galbai yra suorganizavęs gy
dytojų bei gailestingųjų sese 
rų kadrą. O 200 New Yorko 
— New Jersey jaunimo, va
dovaujamo Algirdo Budrec- 
kio, teiks pageidaujamas in
formacijas. žodžiu New Yor
ko Lietuvių Komitetas pašau 
linei parodai daro viską, kad 
toji šventė būtų tikrai visoke 
riopai verta lietuvio vardo.

Tačiau užtikrintas Lietu
vių Dienos pasisekimas pri
klauso nuo' mūsų visų, mieli 
tautiečiai, glaudaus bendra
darbiavimo, aukos.

Dainininkai, šokėjai, Komi 
teto nariai dieną naktį dirba, 
plušta, aukoja laikų, poilsį ir 
sveikatą ruošdamiesi šiai di
džiajai lietuvių demonstraci
jai, kad geriau ir aukščiau iš 
keltų Lietuvos vardą, paro
dytų pasauliui jos kultūrą, 
jos didžiąją skriaudą. Bet 
dar yra daug ir tokių brolių 
tautiečių, kurie dėl vienokių 
ar kitokių sumetimų niekuo 
neprisidėjo prie šios švėntės- 
-demonstracijos pasisekimo 
užtikrinimo; dar jų ausys ne
išgirdo pančiuose kenčian
čios motinos tėvynės pagal
bos šaukiančios balso: „bran
ginkite mano vardą, nepamirš 
kite manęs, jūs mano laisvie
ji sūnūs ir dukros".

Broli, sese, lietuvi, negalė
damas pagelbėti Komitetui 
darbu, paremk jį savo auka, 
ne rytoj, bet šiandieną. Siųsk 
savo, kad ir kuklią auką: Mr. 
Antanas Setikas, 84—11 101 
st Street Richmond Hill 18, 
New York.

Komiteto išlaidos didelės'. 
Jam reikės per porą tūkstan
čių svečių — programos įvyk 
dytojų priimti, bent kukliai 
pavaišinti. O kur visos kitos 
išlaidos.

Mes tikime, kad ir šiuo at
veju, kaip ir kitų didelių įvy
kių progomis, lietuvių visuo
menė nebus abejinga ir dos
niai parems Lietuvių dieną 
savo aukomis, savo gausiu 
dalyvavimu joje — rugpjūčio 
mėn. 23 dieną.

Kum dr. St. Valiušaitis, 
LKPP Vice-pirm. ir Inform.

Sekcijos pirm.

ROMUALDO BUKAUSKO
Atkelta iš 3-čio psl.

zoną vykusių parodų Čiurlio
nio galerijoj. Tačiau ji nebu
vo ir iš tų, kurių autoriams 
nevertėtų ištarti paskatinan
čio žodžio. Bent šiuo metu, 
kaip tai parodė jo debiutas 
Chicagoj, Romualdas Bukaus 
kas geresnį įspūdį palieka 
tuomet, kai atsitiktinai susi
pažįsti su vienu kitu jo dar
bu, o ne tuomet, kai jo pro
dukcija tuo pačiu laiku šutei 
kiama ton pačion ir vienon 
vieton (produkcijos žodį pa
siūlo vos dvejais paskutiniai
siais metais datuoti visi trisde 
šimts septyni darbai). Sutel
kus Bukausko darbus į vieną 
patalpą, pirman Bukausko pa 
daryto įspūdžio pilanan išky
la nelabai maloni mintis, o 
kartu ir klausimas, kodėl ši
sai dailininkas taip susirūpi
nęs savo darbų grožiu ir jų 
atitikimu dabar kursuojan
čiam, madoje esančiam sko
niui? Tai ir turėjome minty
je, kada anksčiau sakėme, 
jog Romualdas Bukauskas 
tikslu labjau pripažįsta rezul 
tatą, atseit ir tai, kas įvyksta 
paveikslo ir žiūrovo susitiki
mo akimirkoje.

Andrius Ašmena.
(Margutis).
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MOW^REAL
PRANEŠIMAS 

APIE STOVYKLĄ
Montrealio skautų - čių 

stovykla įvyks nuo 1 iki 16 
rugpjūčio naujojoj stovykla
vietėj prie Leclaire ežero. 
Stovyklauti gali visi vaikai, 
taigi ir neskautai. Stovyklos 
mokestis $ 30 vienam, $ 50 
dviem, $70 trim, $80 ketu
riem ir daugiau iš tos pačios 
šeimos arba, reikalui esant, ir 
dar mažiau.

Registracija jau baigta, 
bet jei dar atsirastų nesuspė
jusių užsiregistruoti, galima 
skambinti iki liepos 24 d.: 
skautininkei Irenai Lukoševi
čienei 366-12ų0 arba S. Gele
žiūnui, PO 9-2096.

Į stovyklą išvykstama rug 
pjūčio 1 d., 8 vai. ryto nuo 
aoiejų parapijų. Neturintys 
priemonių, praneša aukščiau 
išvardintiems vadovams iki 
liepos 24 d.

Stovyklautojai gaus paštu 
kitą smulkesnę informaciją.

Stovyklos programa yra 
kruopščiai paruošta ir bus 
Įdomi ir naudinga. Lankyto
jų ir svečių įdomumui duoda 
me savaitgalių kai kuriuos 
dienotvarkės punktus : 
Sekmadieniais: 11.30 — pa-

pamaldos,
12 :00 — vėliavos pakėlimas, 
12 :30 — pietūs,
1:00 — stovyklos lankymas,
2.30 — užsiėmimai,
5.30 — vakarienė,
6.30 — laužas,
8.30 — vėliavos nuleidim.,
9 :00 — naktipiečiai.

10 :00 — tyla.
Šeštadieniais:

1—2 :00 — stovyklos lank.,
6 :00 — stovyklos lankymas,
7 :00 — vėliavos nuleidimas, 
7:15 — vakarienė,
8:30 — laužas.

Sekmadienį, rugpjūčio 2 d.
— stovyklos atidarymas.

Šeštadienį, rugpjūčio 8 d.
— Tėvynės ilgesio diena.

Sekmadienį, rugp. 9 d. — 
Sporto diena.

Šeštadienį rugp. 15 — 
Lietuviškų papročių diena.

Sekmadienį, rugp. 16 — 
uždarymas.

Liepos 25—26 d. d. — tal
kos savaitgalis galutiniam 
stovyklos rajono paruošimui. 
Nuoširdžiai kviečiami visi — 
kiekvienas tėvas ir kiekvie
nas montrealietis, kuris rūpi
nasi ir tiki mūsų jaunimu, at
vyksta į stovyklą ir pradėti at 
likti visą eilę baigiamųjų dar
bų, kurie patys be mūsų ran
kų nepasidarys. Montrealis 
ne vieną kartą, reikalui esant, 
mokėjo parodyti savo solida-

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Piknikas parapijos įvyks 
rugpjūčio 23 d., o metinis pa 
rengimas bus lapkričio mėn. 
14 dieną.

KLK Moterų dr-ja rugsė
jo 20 d. ruošia madų parodą.

KLK Moterų dr-jos rudens 
balius - koncertas paskirtas 
spalio 24 d.

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

DR. J. SEMOGAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir _ , _ „
ketvirtadieni 2"4 ! 7"9

antradienį ir _ ., . 2—4 p. m.
penktadienį

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

MONTREALIO BENDRUO 
MENĖS STOVYKLAI 

įrengti aukos teberenkamos. 
Praėjusią savaitę auKojo šie 
montrealiečiai: po 10 dol.: 
Kostas loliušis; po 5 dol.: 
Patricia Bandžius, Pranas ir 
Elena Jasučiai, Vincas Mar
kauskas, P. Šukys, Ch. Am
brasas, D. Mozuraitienė, S. 
Navikėnienė, Pranas Barteš- 
ka, J. Mačiulis, A. Mankus, 
P. Jotkus, V. Geležiūnas; po 
2 dol.: p. Matičienė, p. Motu 
zas, p. Rimkus; po 1 dol.: S. 
Vitas, P. Pluščiauskas, p. 
Piioplys.

Lietuvių Radio Pusvalan
džio vedėjas Liudas Stąnkevi 
čius paauKojo K. L. B. Mont 
realio stovyklai 4 minutes lai 
ko informacijai stovyKios rei- 
Kaiui.

Visiems aukavusiems nuo
širdžiai dėkoja.

Stovyklos Valdyba.

VIEŠNIA IŠ ČIKAGOS
Ponia S. Vebrienė atostogau
dama viešėjo Montreaiyje, ar 
chitekto V. Zubo šeimoje. Pa 
gerbdami įžymią viešnią, pp. 
Zubai suruošė šaunias vaišes. 
Svečiai ta proga turėjo gali
mybę apžiūrėti meno darbų 
tiesiog galeriją, kuriai di- 
džiausį indėlį yra padariusi 
šeimininkė, p. Zubienė, studi 
juojanti tapybą. Taip gi įdo
mu buvo užsukti ir į architek 
to atelje, kur sukaupta daug 
ir įdomių statybos projektų.

JOANNE ŠIMKUTĖ 
uždirbo 2000 dol. mėnesiui 
kaip penkių Paryžiaus foto
grafų modelis ir vysto pasise 
kimą filmo karjeroje.

Didelė J. Šimkutės nuotra 
uka įdėta „The Gazette“ ilius 
truotame priede „The Gazet 
te Canadian Weekly“.
• Ponų Šipelių šeima iš Čika 
gos viešėjo Montrealy pas 
pp. Šipelius ir p. p. Makaus
kus. Šią savaitę grįžta į Čika
gą-
• J. ir V. Viliušiai atostogų 
išvyksta liepos 24 d. Savo ma 
šina pirmiausia jie vyksta ap 
žiūrėti Pasaulinės parodos N. 
Yorke, o liepos 27 d. — į Ca 
pe Cod., kur vasaros Juozo 
Kapočiaus vasarvietėje.
• Dr. J. Mališka su šeima 
atostogauja Cape Cod, p. Ka 
počiaus vasarvietėje.
• Pp. M. ir J. Adomaičiai iš
vyko atostogų į Bostoną ir Ca 
pe Cod.
• Pp. V. Kačergius ir A. Ali 
šauskas šį savaitgalį išvyksta 
Į Čikagą savo giminių ir pa
žįstamų aplankyti.
• K. Leipus su šeima ir arti 
maišiais iš Čikagos, vasaroja 
prie Baskatuno vandenų.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb. 

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERN OT A S 

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D. 

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903 
Tel.: 861-8478 ir 

861-8479

ADVOKATAS

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Aušros Vartų parap. kleb. 
T. Pečkys paskyrė $100 skau 
čių Neringos Tuntui palapi
nių platformoms įrengti.

parapijos raštinė liepos mė 
nesį atidaryta tik 8—10 vai. 
rytais ir 7—9 vai. vakarais.

Už dviejų savaičių jau ska 
utai ir skautės važiuoja sto
vyklauti prie Silver Lake. 
Stovyklavietė dar nėra galuti 
nai sutvarkyta. Keli skautų 
vadovai kiekvieną savaitgalį 
ten dirba, bet jiems reikalin
ga pagalba. Labai prašome vi 
sus, kurie gali ateinantį sa
vaitgalį patalkininkauti, nes 
beliko tik vienas savaitgalis 
— liepos 25 d.

— 1 ėv. St. Kulbis išvyko 
į Toronto skautų stovyklą, po- 
to vyksta į JAV.

Šį mėnesį pakrikštyti trys 
nauji parapijiečiai: Dr. V. ir 
I. Pavilanių dukrelė Ingrid, 
Izabelle, Jūratės vardais; S. 
ir N. Išatusevičių dukrelė Ka 
ren, Constance vardais; P. ir 
E. Markauskų sūnus John, Jo 
seph vardais.

Praėjusio sekmadienio rink 
liava — 263 dol.
O Krikštydami savo vaikus, 
neužmirškVme prie kitų vardų 
pridėti ir lietuvišką vardą. 
Krikštą vykdantieji kunigai 
ir krikšto tėvai prašomi tai 
priminti užsimirštantiems tė
vams.

R. BUKAUSKO 
DARBŲ PARODA 

atidaryta Shariton viešbučio 
(Peel gatvėje, tarp St. Cat
herine ir Shesbrooke) vesti
biulyje, kur vyko ir V. Re
meikos darbų paroda. Paro
da užtruks iki rugpjūčio 8 
dienos.
© Suinteresuoti kelione auto 
mobiliu į Cape Cod apie rug
pjūčio 1 d. ir atgal apie rugp.

7 — 15 d. d., skambinti 
telefonu RA 2-2472.

© M. ir V. Jonynai išvyksta 
atostogų į JAV. Lankysis kai 
nuošė už New Yorko, N. Yor 
ko parodoje ir ilsėsis Long 
Island.
W J. Lingaitis su šeima išvy
kęs į Europą.
© Ponai Kęsgailos atosto
gaus prie Baskatuno ežerų. 
© Pas pp. Nagius viešėjo Dr.
H. Nagio brolis Martynas, gy 
venas Čikagoje.
© Pp. Pėteraičiai, prisiminda 
mi bendrus vasarojimus Raw 
done, su pp. Rukšėnais,, šie
met atostogas praleido taip 
pat bičiuliškai drauge pasiva- 
žinėdami su pp. RuKšėnais po 
gražiąją. Ameriką ir pailsėda 
mi garsiuose Nevados kuror
tuose, kaip Los Vegas tropi- 
kiniame kurorte ir tt. Iš „Tro 
picana“ gauti jų sveikinimai 
montrealiečiams.

PARDUODAMA 
VASARVIETĖ

Dainava, 17 mylių nuo 
St. Jerome, prie ežero 
vasarvietė su baldais.

Elektra. $ 3.500.
Sexton, 24 Coronation Dr., 
Vallleyfiėld. Tel. 373-4695 

vakarais (Collect), arba 
teirautis T. Kirkpatrick 
R. R. 30, netoli ežero.

I. G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius *

IGNAS GURČINA j
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENI PER CFMB STOT|, 
BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi ©r /A
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/n IL I |l 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 — 4,5%. * 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: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
Sv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak. 
ir nenktadieniais nuo 1 iki 6 vai, ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Šv. Onos šventė liepos 26 
d., sekmadienį. Šv. Onos dr- 
jos narės prašomos dalyvauti 
9 vai. ryto šventose mišiose 
ir po mišių pusryčiuose, į 
kuriuos kviečiami visi ir na
riai.

Rinkliava — 77.50.

KAS NAUJO KANADOJE...
Atkelta iš 1-mo psi. 

metus, kada jis buvo nustaty 
tas 100).

FILMAS APIE ŠIAURI
NIUS ESKIMUS

Kanadoje yra eskimų, ku
rie gyvena tolimoje šiaurėje, 
apie 1000 mylių už poliarinio 
rato. Ten pusė metų diena ir 
pusė metų naktis, pusė metų 
vcioara ir puse nieių žiema, 
faktinai visą laiką žiema.

Dabar susuktas valandinis 
spalvinis filmas apie šiaurinių 
eskimų gyvenimą, kuris esąs 
labai Įdomus.

KOVBOJŲ ŽAIDYNĖS 
PASIBAIGĖ

Calgary žaidynėse dalyva
vo, Ikaip rodo statistika, be
veik tiex pat, kiek praėjusiais 
metais. „Stampede“ šiemet 
stebėjo 573,560 asmenų.

— x^anaaoje dUKterų lyga 
Winnipege pasisakė už Libe
ralų pasiūlytą Kanados vėlia
vos projektą.
MIRĖ BUV. PAVERGTŲJŲ 

SEIMO PIRMININKAS
Liepos 15 New Yorke mi

rė Dr. Villis Masens, nuo 
1954 iki 1958 pirmininkavęs 
Pavergtųjų Seimui, sykiu pir 
mininkaudamas ir Latvijos de 
legacijai tame Seime. Kaip 
šio Seimo pirmininkas jis bu 
vo lankęsis ir Europos Tary
bos sesijose Strasburge ir pas 
eilę Azijos, P. Amerikos ir 
Australijos vyriausybių ir 
gausiose paskaitose dėstęs so 
vietų pavergtos Europos by
lą tenykščiams intelektua
lams.

Dr. V. Masens gimė 1902 
m. Teisę ir tarptautinius san
tykius studijavo Rygoje, gili 
no Prancūzijoje, Anglijoje ir 
Vokietijoje. Jau 1922 jis pra
dėjo savo tarnybą Latvijos už 
sienių reikalų ministerijoje, 
vėliau Latvijos atstovybėse 
Anglijoje, Lietuvoje ir Pran
cūzijoje. Būdamas Lietuvoje, 
išmoko gražiai lietuviškai ir 
vedė lietuvaitę A. Lukšytę. 
Prieš Latvijos okupaciją bu
vo vienas iš artimų užs. r-lų 
min, Munters bendradarbių. 
Tremtyje dirbo Latvijos Rau 
dbnajame Kryžiuje ir IRO.

• Valentą Romas po pakarto 
tinės širdies operacijos gy
dosi jau namuose.
© Lukošius Kazimieras, pra
ėjusiais metais sunkiai sužeis 
tas darbovietėje, praėjusią ra 
vaitę ir vėl tapo sužeistas ir 
gydomas Maisonneuve ligoni 
nėję.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

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

Sklypai, residenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

TORONTO ŠAULIŲ 
PUTVIO KUOPA

skelbia pirmąsias Kanados in 
dividualaus ir grupinio šaudy 
rno pirmenybes lietuvių tar
pe. Pirmenybės įvyks rugpjū 
čio mėn. 2 d. G. Rugienio 
ūkyje, 9 Con. Eden, Ont. 1 v. 
p. p. Komandai sudaryti rei
kės 5 asmenų. Bus galima 
šaudyti visų rūšių 22 kalibro 
šautuvus, išskyrus automati
nius. Iš norinčių šaudyme da
lyvauti komandų mokestis ne 
bus imamas. Šiam šaudymui 
150 dol. vertės pereinamą tau 
rę dovanojo p. S. Kondrotas. 
Šaudyme kviečiamos dalyvau 
ti visos lietuviškos organiza
cijos ir pavieniai asmenys.

Vadovas.Ė
® „Aušra” Pranciškonų sto
vyklavietėje baigė atostogas. 
O Gerojo Ganytojo stovykla 
vyksta labai sėkmingai. Sto
vyklauja arti ICO jaunimo

1950, atvykęs į JAV, tuojau 
įsitraukė į laisvųjų latvių lais 
ves novą dėl JUatvijos nepri
klausomybės.

br. V. Ir^asens mirtis iš ko
vojančių tremties greitų išro
vė neeilinį laisvės kovotoją 
prieš sovietų kolonializmą.
.Latviai neteko vieno pajėgiau 
siu savo laisvės kovos štabo 
narių, Pavergtųjų Seimas — 
savo paveikaus bendradar
bio, lietuviai — savo draugo 
ir laisvės kivos talkininko.

Vt. Vt.
— Sov. Rusija vėl atmetė 

pasiūlymą sujungti Vokietiją 
laisvais rinkimais.

— Vašingtone įvyko JAV, 
Australijos ir N. Zelandijos 
bloko konferencija, kuri pa
sisakė kad laikysis bendrai 
prieš kinų komunistų agresi
ją Azijos pietryčiuose.

— JAV prez. Johnson pa
sisakė, kad JAV taįp1 turi lai
kytis, kad niekas negalėtų pa 
kaltinti karo kurstymu.
® „Pažangiųjų ekskursiją, ku 
ri atvežė karštus „Vilnies” 
sveikinimus, Vilniuje pasiti
ko L. Kapočius ir gen. V. 
Karvelis.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 

A. Gražys — 739-9328 
P Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 1

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
I NSURANCE 

AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd.

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas.
Sąskaitos Lite No. D-752

I

LIETUVIŠKOJO 
SKYRIAUS

Toronto parodos reikalu įvy
ko posėdis, kuriame apkartas 
to skyriaus turinys, dalyvau
jant parodos atstovei Mrs. K. 
Perry.
REDAKTORIAI STREIKO 

LAUŽYTOJAI
Trijų dienraščių linotipi

ninkai — „Globe and Mail“, 
„Toronto Star“ ir „Teleg
ram” — reikalaudami naujų 
darbo sąlygų sustreikavo. T a 
čiau laikraščiai nors ir suma
žinto dydžio, vis dėlto išėjo, 
nes redakcijų nariai ir Ikiti tar 
nautojį'i laikraščius išleido, 
tapdami streiklaužiais.

Profesiniame darbininkijos 
judėjime tai yra negarbingas 
reiškinys.
ALABAMOS GUBERNATO 

RIUS AKIPLĖŠIŠKAI 
ATSIKIRTO

Toronto vyko „Lions Clu
bs” konferencija, kurioje daly 
vavo Alabamos guųernaro- 
ritis G. C. Wallace, pagarsė
jęs rasinės segregacijos šali
ninkas. Toronto laikraštinin
kai jį pasiteiravo dėl jo seg- 
regacinės politikos. Wallace 
Toronto laikraštininkams at
kirto : „Užsiimkite savo indė 
nų ir jų rezervatų problemo
mis ir Ikiai šią problemą iš
spręsite, tada galėsite rūpin
tis ir integracija Alabamo- 
je”...
® Etninės spaudos organiza
cijos, kurios centras yra To
ronte, delegacija lankėsi Ot- 
tawoje ir Kanados vyriausy
bei įteikė spaudos reikalais 
memorandumą.
© E. Šulaitis, prieš porą me
tų bendradarbiavęs „Neprikl. 
Lietuvoje", persimetė į „Vie 
nybę“ ir žinoma, iš NL turė
jo pasitraukti. Dabar jis pra
dėjo bendradarbiauti „Tėviš
kės Žiburiuose“. Taip prieš 
trejetą metų buvo atsitikę su 
P. Šalčium, kuris negalėjo N 
L bendradarbiauti, bet buvo 
priimtas į T. Žiburius. Ne
kaip atsitiko su Šalčium, — 
kad taip neatsitiktų ir su Šu 
laičiu ?

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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