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Du bombardavimi - ne karas MAŠINŲ FONDO VAJUS
• BOMBA CHRUŠČIOVO VERGŲ IMPERIJAI
• TURKIJA BOMBARDAVO KIPRO GRAIKUS
• KONGE KARAS, BET JTO NEREAGUOJA
• MŪSŲ KREPŠININKAI GRĮŽTA LAIMĖJĘ
• KOMPARTIJŲ KONFERENCIJA GRUODY
• JAV SUBOMBARDAVO VIETKONGO LAIVŲ 

BAZES
J. Amerikos V-bės praėju

sią savaitę padarė didelį žygį 
— ryžtingai subombardavo 
šiaurinio Vietnamo — Viet- 
kongo laivų bazes, tačiau, 
kaip pasakė pats JAV prezi
dentas Johnsonas, ribotu 

,bombardavimu, t. y. ne bom
bardavo taip, kad subombar
duotų ir palaužtų Vietkongo 
agresiją, bet tiktai lengvai at 
sikeršyti už pakartotinį jų 
laivų puolimą, kaip prisipaži
no pati Vietkongo komunis
tų valdžia, atlikusi šį provo
kacinį akiplėšišką veiksmą.
KERŠTAS NĖRA RIMTAS 

VEIKSMAS.
Kerštu JAV galėjo paro

dyti, kad tikrai ji yra jėga, o 
ne „popierinis liūtas“, kaip 
teigė Pekinas, bet vis dėlto 
tai yra tiktai efekto žygis, ku 
ris tuo ir užsibaigia, o karinė 
agresija, kaip buvusi, taip ir 
lieka, ir karo Victkongas 
prieš Vietnamą nenutraukia.

JAV NETURI TIKSLO 
PRIEŠĄ NUGALĖTI

ko reikalauja karo logika ir 
Vietnamo vyriausybė, pasiry 
žūsi eiti į ofenzyvinį karą, 
kai JAV su tuo nesutinka ir 
nori vesti tiktai apsigynimo 
karą. Tai yra didelė JAV 
klaida, kuri kenksminga ne 
tiktai Vietnamui ir taikai at
statyti Indokinijos pusiasaly
je, bet nenaudinga pačiai 
Amerikai, kuri dėl to nustoja 
pasitikėjimo ir eina į pralai
mėjimus. Šioje būsenoje Nixo 
no išdėstytoji pozicija yra lo 
giška ir teisinga. Jos laikosi 
ir Goldwateris. Jie sako: ge
rai pasielgė Johnsonas, da
vęs atkirtį Vietko.ngui, bet 
tai tiktai įžanga ir veiksmus, 
reikalingus
GRĄŽINTI INDOKINIJO

JE TAIKĄ.
Tiktai ofenzyva, kuri su

triuškintų agresiją, Indokini
jai būtų naudinga, ir tiktai ji 
gali užbaigti Azijos komunis 
tų agresiją, kuriai vadovau
ja kinai.

Veiksmų ribotumas, kurį 
pakartotinai pabrėžė JAV pre 
zidentas, rodo vis dėlto JAV 
baimę.
Į RIMTĄ IR ATSAKINGĄ 

ŽYGĮ JAV NESIRYŽTA.
Iš kitos pusės, Kinijos 

komunistai taip pat supasa- 
vo. Kitaip ir būti negalėjo. 
Tat JAV veiksmų ribotumas 
yra klaida, kokia buvo pada
ryta, nepaklausant MacArt- 
huro, Korėjoje ir vėliau neiš
tesėta Kuboje. Ir tai yra grei 
čiausia JAV politikų nenuma 
tymo vaisius.

JAV tarytum nežino dau
gelio įrodytos tiesos, kad

GYNIMUSI NIEKAS IR 
NIEKAD NELAIMĖJO.
Kol JAV tiktai ginsis, nie 

ko nelaimės, bet greičiausiai 
tiktai pralaimės. Goldwaterio 
šia prasme politika yra logiš- 
kesnė. Goldwaterio politika 
atatinka komunistų politikai, 
kuri veda ofenzyvinę kovą, ne 
gynimąsi, kaip tą daro John
sonas. Štai kodėl komunis
tams nepatinka Goldwateris. 
(Žinoma, dar klausimas, ar 

jis tesėtų nusistatymą). Ko
munistai supranta, kad Gold- 
wateriui tapus JAV preziden 
tu,

„KIRVIS SUSITIKS SU 
AKMENIU“,

kaip sako praktiška žmonių 
patarlė. Šis JAV didžiųjų sro 
vių nusistatymas diskusijose 
vis daugiau aiškėja, ir todėl, 
eidami į rinkimus, respubliko 
nai sako, kad rinkiminėje ko
voje užsienio politikos klausi 
mai turės svarbią rolę.

JAV srovių kovą painioja 
Goldwaterio vidaus politika. 
Jeigu jis ir vidaus politikoje 
būtų toks logiškas ir aiškus, 
kaip užsienio politikoje, tai 
jis galėtų laimėti rinkimus, 
bet jo laimėjimui pakenks jo 
vidaus politika.

KIPRO PROBLEMA 
ANTRA DIDELĖ 

PROBLEMA
kuri jaudina žmoniją, praėju
sią savaitę pasireiškusi dra
matiškais įvykiais.

Graikams ruošiantis invazi 
jai, Turkija protingai ir lo
giškai ėmėsi rimtų priemonių: 
'kai graikai, kurstomi Maka- 
rijaus, nesiliovė pulti kariš
kai turkų, Turkijai teko im
tis karo veiksmų: jos lėktu
vai subombardavo kai kurias 
graikų pozicijas. Tai yra ryž 
tinga, logiška, gerai apskai
čiuota, ir tas atsiekė savo 
tikslą. Graikija supasavo, ir 
Makarios — didelėje krizėje.

Jungtinėms Tautoms įsiki
šus,
TURKIJA IR GRAIKIJA 

PAŽADĖJO TAIKŲ 
SUSIPRATIMĄ,

bet, turkai pareiškė, — su są 
lyga, jeigu graikai Kipre nu
stos puolę turkus.

Turkija neduoda pagrindo 
abejoti, kad ji savo žodžių 
laikysis. Gal tai ir bus Kipro 
problemos sprendimas: jeigu 
Kipras sutarė laisvę ir nepri
klausomybę, kurią garantavo 
ir Graikija, Turkija ir kt., tai 
tegul ir laikosi pasirašytų su
sitarimų, bet tegul nebando 
provokacijomis ir karo veiks
mais laimėti prijungimo prie 
Graikijos. Gražiuoju sugyven 
darni, kipriečiai ir graikai ir 
turkai — gali turėti laimingą 
gyvenimą, nes bus remiami ir 
graikų ir turkų. Makarijaus 
užmačioms, atrodo, ateina ga 
las.

TREČIAS KARO 
FRONTAS YRA KONGE.

Ten yra keisčiausia. Kon
ge gi taikos ir tvarkos žiūrė
ti yra gana gausūs Jungtinių 
Tautų daliniai. Kur jie din
go, kad apie jų taikos ir tvar 
kos veiksmus niekur negirdė' 
ti? Kur JTO atstovai, kad ne 
daro aliarmo? Kodėl tyli gen. 
sekr. U. Thant?

Konge gi „sukilimą“ daro 
komunistų vadovaujami „su
kilėliai“. Ar tai ir yra tie 
„tvarkdariai”, kurių nevalia 
liesti JTO taikos ir tvariuos 
saugotojams? Taigi skanda
las! Tai gi gėda Jungtinėms 
l automs! Kokia gi jų tvar
ka, kad leidžia tokias avantiū 

ras?!

Pajudinta vergų stovykla
NAUJA BOMBA SOVIETŲ VERGŲ IMPERIJAI 

Astuoni parlamentarai parei kalavo iš Chruščiovo 
pavergtiems laisvės.

Buvo nauja, kai Kinijos ko 
munistai iš sovietinės vergų 
imperijos pareikalavo, Kinijai 
grąžinti rusų pagrobtas Azi
jos sritis, o Rusiją pareikala
vo pasitraukti į Europą.

Šiomis dienomis astuoni žy 
mūs parlamentarai bei politi
kai, kurių tarpe Šumanas, 
Hendersonas ir kiti Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos, 
Olandijos politikai ir parla
mentarai pasiuntė Sovietų 
Rusijos diktatoriui Nikitai 
Chruščiovui raštą, kuriuo rei

Lietuvių gyvenimo faktai
ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 

RINKTINĖ BAIGIA RUNGTYNES AUSTRALI
JOJE TRIUMi ALIŠKAI

Visas; rungtynes mūsų rin 
ktinė yra laimėjusi (pralai
mėjo vienas). Kas ypač svar
bu yra nugalėjusi Pietų Aust 
ralijos rinktinę santykiu 103: 
82 ir Olimpinę Australijos rin 
ktinę santykiu 93 :88, kuri da 
lyvaus pasaulinėje Olimpia
doje Tokio mieste, Japonijo
je.

Rinktinė šią savaitę jau 
grįžta iš Australijos. Rugpjū 
čio 13 d. ji jau bus Los An
geles.

Kaip praneša NL Sporto 
skyriaus redaktorius, K. Ba
ronas, rinktinės susitikimo 
su Kanados meisteriu nebus, 
bet rinktinė rugpjūčio 25 d. 
žais New Yorke prieš rytinę 
JAV lietuvių rinktinę.

Paskutinė telegrama pra
nešė, kad rinktinė dar du
kart nugalėjo australus san
tykiu 89:86 ir 82:58.
• Liepos 22 d. mirė ekono
mistas, buvęs Lietūkio direk
torius, Pranas Sutkus, gimęs 
1900 m., režisieriaus Anta

KITOS NAUJIENOS
— Vietnamas nutraukė di

plomatinius ryšius su Indone 
zija.

— Prancūzijoje 9 užgriūti 
kasyklose po savaitės gelbėji 
mo darbų išgelbėti.

— JAV karo biudžetas — 
46,760,000,000 dol.

— Johnsonas U. Thant į 
pasiteiravimą dėl Vietkongo 
bombardavimo atsakė, kad J 
AV sieks taikos Indokinijos 
pusiasalyje, bet agresijai prie 
šinsis.

— Italijos prezidentas Seg 
ni susirgo- kraujo išsiliejimu 
į smegenis ir negali eiti parei 
gų. Jo vieton Senatas pasky
rė F. Mersegorą.

— Popiežius Paulius VI 
išleido pirmąją encikliką — 
Ecclesiam suam, kurioje grie 
žtai pasmerkė komunistus už 
bažnyčios persekiojimą.

— Maskva pakvietė 25 kr 
aštų kompartijas susirinkti 
gruodžio mėnesį Maskvoje. 
Kinai dalyvauti atsisakė.

— Kinijos atstovybė Ber
ne, Špeicarijoje išplėsta iki 
100 asmenų. Jos tikslas vary 
ti propagandą už Pekiną, 
prieš Maskvą. Jos leidžiama 

kalauja Europos rytų tau
toms apsisprendimo ir laisvės 
grąžinimo teisių.

Tai yra naujas laisvojo pa 
šaulio žygis už laisvę ir pilie 
čių teises spręsti savo likimą 
patiems. Tai yra naujas So
vietų Sąjungai skambutis, 
kad artinasi jos vergų imperi 
jai galas.

Baigiantis kolonializmui 
Azijoje ir Afrikoje, praside
da kolonializmo likvidavimas 
Europoje.

Padėkokime jiems laiškais.

no ir kito brolio generolo, jau 
seniau mirusio, brolis.
• Birželio 27 d. mirė Lietu
vos žemės ūkio Akademijos 
profesorius, teisininkas Pet
ras Armalis, gimęs 1906 m. 
širdies smūgio ištiktas.
• Išėjo ir prenumeratorius 
jau pasiekė XXXI-sis Lietu
vių Enciklopedijos tomas, re
daguotas Dr. Jono Puzino. 
Tomas didesnis, negu ligšio
liniai normalūs tomai. Daug 
įdomios medžiagos, daug li
tuanistikos, be to ilgokas To
ronto ir jame gyvenančių lie
tuvių aprašymas su foto nuo
traukomis.
• Lietuvių katalikų mokslų 
akademijos išėjo 5 darbų to
mas.
• Oklahomos universiteto lei 
dinys įsidėjo straipsnius apie 
lietuvių poetus Juozą Tyslia 
vą ir Faustą Kiršą.
• Sukako 50 metų dienraš
čio „Naujienų“ gyvavimui. 
Jį nuo pirmos dienos reda
guoja dr. Pijus Grigaitis.

spauda jau suskaldė kompar
tijas.

— Kipras, Makarios asme
ny, paprašė Chruščiovą kari
nio įsikišimo, bet nesulaukė.

— Vengrija paskelbė leng
vatas išvykusiems į užsienius, 
kad jie galėtų parduoti savo 
likusį Vengrijoje turtą.

— Vietkongas atsisakė da 
lyvauti JTO Saugumo- tarybo 
je ir duoti paaiškinimų dėl 
įvykių Tonkino įlankoje. Pa
kvietimas buvo padarytas pa
siūlius rusams.

— Turkai pranešė, kad 64 
jų lėktuvai bombardavo Kip
ro graikus.

— Johnsonas tarėsi telefo
nu su Kanados min. pirm. 
Pearso.nu Kipro reikalais.

— JAV kyla sąjūdis prieš 
žydų persekiojimą Rusijoje. 
Ir komunistas filosofas B. 
Russel persiuntė Chruščiovui 
žydų skundą dėl jų persekio
jimų Rusijoje.

— Lenkijos prezidentas 
Zavadskis mirė vėžiu.

— Anglai pasiūlė Chruščio 
vo susitikimą su Erhardu da
ryti Londone, bet prancūzai 
ir vokiečiai nori, kad Nikita 
atvyktų į Boną.

Įvairiomis progomis Nep. 
Lietuvos rėmėjai neužmiršta 
NL Mašinų Fondo ir jam ski 
ria įnašų. Už tai esame labai 
dėkingi. Štai nauji NL Ma
šinų Fondui įnašai:

Bertašienė Ona,
Čikago, USA ...............10.00

Polgrimas Petras,
St. Catharines, Ont. 2.00

Dr. K. Bobelis,
Elgin, USA .................10.00

ETNINIŲ GRUPIŲ LAIK RAŠČIŲ ATSTOVAI PAS 
JAV PREZIDENTĄ

JAV Prezidento L.B. Joh 
nsono pakviesti, rugjūčio 3 
d. į Baltuosius Rūmus sisirin 
ko apie 100 ne anglų kalba 
leidžiamų laikraščių redakto
rių. Pasveikinęs susirinku
sius, Prezidentas savo kalbo
je paminėjo, kad JAV yra 
400 laikraščių ir žurnalų lei
džiamų 30 kalbų, turinčių 
per 5 milijonus skaitytojų. 
Jis kreipėsi į susirinkusius 
laikraštininkus raginda
mas, kad jie, panaudodami sa 
vo gabumus, sugebėjimą dir 
btų Amerikoje vienybės ug
dymui, nes tik vieninga Ame 
rika gali patikrinti taiką, lais 
vę ir gerovę, išpildyti paža
dus krašto viduje ir atsiekti 
savo tikslus už valstybės ri
bų. Prezidentas pastebėjo, 
kad vienybėje neturi būti ant 
ros klasės piliečių, nežiūrint 
kokia būtų jų, prosenių kil
mė, rasė, tikyba ar įsitikini
mas. Prezidentas Johnsonas 
ragino kovoti su neapykanta 
ir siekti visiems lygių teisių

Liepos 29 dieną, 6 vai. ryto, mirė 
MARIJONA KALIBATAITĖ - PAROJIENĖ, 

86 metų, gimusi Žvirblėnuose.
Pranešu giminėms ir pažįstamiems už tėvynės sienų. 

Skausmo prislėgtas J u o z a s.

Dienraštis atstovauja visą 
laisvamaniškąjį lietuvių vi
suomenės sparną.
© Dainavos jaunimo stovyk
loje paskaitas skaitys dr. J. 
Grinius, inž. J. Miklovas, dr. 
Skrupskelis, dr. Vardys ir kt. 
Stovykla jau vyksta.
® Čikagoje minimos Vyčių 
50 metų sukaktuvės.
® Visuomenininkas agr. Jo
nas Daugėla, neseniai lankę
sis Montrealyje ir susižavė
jęs jo grožiu, atostogauda
mas su žmona, op. soliste, J. 
Krištolaityte - Daugėliene 
Ocean City, Md., siunčia 
montrealiečiams sveikinimus. 
© Valčių lenktynėse Olandi
joje Vilniaus „Žalgirio“ eki
pa, laimėjusi pirmą vietą Lon 
dono varžybose, laimėjo ant
rąją vietą.
• Vilniaus „Tiesa“ 173 nr. 
aprašo, kaip melžėjos atsives 
tas prie melžiamos karvės ka 
tinas galėjęs papjauti karvę. 
Melžėja už katino atsivedi
mą kolchozo valdybos nubaus 
ta: jai nubraukta penki darba 
dieniai. Gražu mūs Lietuvo
je. . .

® Lietuvos okupantas mi 
nėjo 20 metų Vilniaus 
„išvadavimą“. Ta proga į Lie 
tuvą privažiavo daug rusų, o 
Paleckis su Sniečkum pripli 
auškė visokių nesąmonių.

Jurgelis Stasys,
Tillsonburg, Ont. . . .5.00
Viso gauta................... 27.00

Nuoširdžiai dėkojame.

Maš. Fonde buvo 12,441.00 
Naujai gauta .... 27.00
MF dabar yra .... 12,468.00 
MF užplanuota . . 15,000.00 
MF dar trūksta . . . 2,532.00

Visiems būsime dėkingi, 
kas fondą papildys iki užpla 
nuotos sumos. Valdyba.

įgyvendinimo, pastebėda
mas, kad tai negalįs padaryti 
vienas Baltuose Rūmuose e- 
santis žmogus, tam reikia' čia 
pakviestųjų pagalbos.

Pabaigęs kalbėti, Prezide 
ntas pristatė susirinkusiems 
kai kuriuos savo vyriausybės 
narius ar jų pavaduotojus. 
Perėjus į kitą salę, Preziden
tui buvo pristatyti laikrašti
ninkai paskelbiant pavardę ir 
atstovaujamą laikraštį. Po to 
susirinkusieji turėjo progos 
apie valandą pasišnekučiuoti 
prie prezidentūroje paruošto 
vaišių stalo.

Lietuvių spauda buvo gau 
šiai atstovaujama, būtent: 
Draugą atstovavo Red. kun. 
P. Garšvos įgaliota Gražina 
Krivickienė, Naujienas Dr.P. 
Grigaitis, Dirvą- V.Rastenis, 
Darbininką -kun. P. Baniū- 
nas Garsą -P. Zujus, Tėvynę 
-A. Sodaitis ir Vienybę -V. 
Tysliavienė.

G.G.K.

EUROPOS PAVERGTŲ 
TAUTŲ MOTERŲ 

SĄJUNGA
pademonstravo Newyoririe- 
čiams ir bendrai pasauliui sa
vo tautų užgrobimą ir neša
mą vergystę Rusijos priespau 
doje. Liepos 12 d. buvo gedu 
lingos pamaldos už žuvusius 
New Yorko katedroje. Po pa 
maldų buvo nueita prie Uni
ted Nation, o liepos 19 d. bu 
vo viešas pasirodymas N. Y. 
centriniame parke. Čia 10 
tautų savo kultūra, šokius ir 
meną. Buvo gauta visa eilė 
garbingiausių amerikiečių 
sveikinimo telegramos. Jų tar 
pe: Mrs. Johnson, Mrs. Ei
senhower.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

buvo liepos 18 d. Minėjimą 
ruošė Dariaus ir Girėno Pa
minklo komitetas. Į minėji
mą susirinko didis būrys se
nosios kartos lietuvių. Him
nus giedojo solistė Lionė Juo 
dytė. Buvo pasakyta visa eilė 
kalbų. Jų tarpe kalbėjo kon
sulas Anicetas Simutis. Minė 
jimas įvyko prie didvyrių — 
Dariaus ir Girėno paminklo. 
Paminklas trikampio formos 
aikštelėje. Pastačius pamink
lą, tapo pakrikštyta ir aikšte
lė — Lituanięa Square^ Ji 
yra Brooklynę, N. Y.
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Nepriklausoma Lielu v a
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą t 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...............................$ 5.01)
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 et. (su prenum. arba SmI. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirupinusi 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.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

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

SIUNTINYS Į 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
vanu 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 Vazalinskas, 
Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama. Pla 
čiau paskelbsime vėliau. Vi-siems nuoširdžiausia padėka.

Lietuviu Diena «
NEW YORKE JAU ČIA PAT

Informacijos sekcijos pirndninkas 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 kraš 
tų teiraujasi, kokia bus tos 
Didžiosios Lietuvių Dienos- 
-laisvojo pasaulio lietuvių de
monstracijos eūga, kas joje da 
lyvaus, kokia bus tos dienos 
programa.

Lietuvių komitetas Pasau
linei parodai, džiaugdamasis 
tokiu tauriųjų tautiečių susi
domėjimu Lietuvių Diena, 
įpareigojo informacijos sekei 
ją pranešti visai lietuvių vi
suomenei, kad paruošiamieji 
darbai beveik 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 
6 9 th Regiment Armory, East 
26th ir Lexington Avenue, 
New York, patalpose įvyks 
Lietuvių Dienos dalyvių ir 
svečių susipažinimo vakaras 
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 paradas; į stadijoną 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 stadijono 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 šokių 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.

Lietimų 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 būdingu© 
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 laiką, 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 šventės- 
-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.

MVS'V ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

TRYS LIETUVIAI SOVIETŲ RINKTINĖJE 
LOS ANGELĖJE CALIF. Amerikiečiai prašo jų auto— 

grafų. Amerikonų spauda nutyli jų tautybę.
RAŠO ALGIRDAS GUSTAITIS, HOLLYWOOD, 

USA
1964 liepos 25 — 26 d. d. 

Los Angeles, Calif. įvyko So 
vietų Rusijos -jAV-bių spor
tinė dvikova lengvoje atleti
koje. Tikėjausi bent v eną kitą 
lietuvį atvykstant i Los Ang 
eles. Be abejo, būtų įdomu 
su jais susitikti. Bet ad pa 
vyks ?

Trejetą savaičių prieš žai
dynių pradžią amerikiečių 
spaudoje pradėjo rodytis at
vykstančių sportininkų pava 
rdės. Nebuvo sunku rasti lie
tuviškas. Dėl visą ko pažymė 
jau dvi neaiškios kilmės: R. 
Klim, V.Lipsnįs Vėliau, pąaų 
škėjo, kad Klim,: atstojaujaĄ J? _,~7 Aleks 
ntiš kūjo metiktis, yrii ; aiškiausiai. 
Brest. Gal kada jo seneliai Į 
ir buvo lietuviai. V-Lipsnis ; 
yra latvis, liepos 25 d. pageri j 
nęs Sovietų Sąjungos rutu- I 
lio stūmimo rekordą iki 63-5 . 
ir 54 inčo. Yra Sovietų karuo i 
menės sporto treneris Kije
ve. (Lipsnio tėvai žuvo ka
ro metu. Jo motina buvo uk
rainietė—sk.ved.)

Porą savaičių prieš žaidy
nes gavau pirmą laišką, pra
šant nepamiršti svarbių žai
dynių, susitikti su lietu
viais. Vėliau telefoninių ska 
mbinimų, net klausimų, ar ne ' 
būtų galima mūsų sportinin
kams surengti pagerbimą ir 
tt. Laiškas iš „Nepriklauso
mos Lietuvos“ sporto sky
riaus redaktoriaus K. Baro
no. Ir keletas kit.

Sovietų Sąjungos rinktinė 
į Los Angeles atskrido liepos 
18. Teko vėl „ištrūkti“ nuo 
darbo ir vieną popietę nuvy
kau į Los Ajūgeles Coliseum 
(didžiulė sporto aikštė, talpi 
nanti per 100.000 žiūrovų). 
Nutariau su lietuviais susitik 
ti iš kart neišsiduodant, kad 
esu lietuvis.

Paprastais pilkais marški
niais, be tautinio kaklaryšio, 
be spaudos atstovo juostelės.
Jieškau lietuvių sportininkų

Klausiu vieno sovietinio- 
aųgliškai, kur galiu pamaty
ti tūlą sportininką. Girdi, jis 
dar neatvykęs. Kitas raudo
na uniform. Ir jis čionai jo 
dar nematęs.

— Ar jūs rusai?
— Ne,aš esu ukrainietis,- 

ramiai atsako. —-
Ilgakojis, gražiai sudėtas. 

Neatrodo rusiškai.

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.

Kun. dr. St. Valiusaitis, 
LKPP Vice-pirm. ir Inform.

Sekcijos pirm.

kad

— Jūsų pavardė?
— Edvin Ozolin.
— Jūsų tautybė? 

Rusas.
Einu toliau. Būdinga, 

toje pat kvalifikacijoje —400 
metrų estafetėje —amerikie
čius atstovavo vieni negrai, 
juodi, tarsi vos iš Kongo at
vykę. Vieno jų pavardė: Ste
bbins...

Malonus vaikinas varstosi 
bėgimo batus.

— Ar nematėte Orento?
— Jis čia ką tik buvo. 

Dairosi, ar nepamatys.
— Kaip jūsų, pavardė?

inas.-r— Ištaria

— Ar esate rusas?
— Ne,aš esu lietuvis,—tie 

šiai atsako.
— Aha... O lietuviškai ar 

mokate? — neišsiduodamas 
klausiu.

— O, taip ! Lietuviškai kai 
bu labai gerai.

Esu priklaupęs nes jis vis 
dar batus raišiojasi. Keletą 
sekundžių tyla. Norėčiau to
liau vaidinti, bet negaliu... 
Jaučiu kaistančius veidus, lū 
pą prikandu.

Vis dar angliškai pasakau: 
■— Ir aš kalbu lietuviškai. 
Gal baigęs rištis batus, štai 

ga pakyla, matau, nori kažką 
sakyti, prasižioja, man atro
do, kiek prisimerkia. Žiūri 
tiesiai į akis. Keičiasi veido 
išraiška.

Ką. . . ar lietuvis esate? 
Jau paklausia mūsiškai.

Tuoj pat treneris, girdžiu, 
klausia, ką ten taip ilgai d'a- 
ro? Laikas pradėti treniruo
tę. Spėja nurodyti Orentą, 
jau ratais bėgantį aplinkui di 
dįjį aikštyną.

Pokalbis su Newsweek 
redaktoriumi, Life atstovu 

ir kt.
Vos prieš valandą susipa

žinau su vieno didžiausio 
amerikiečių savaitinio žurna
lo redaktorium John Burks, 
atsivedusiu fotografą su be
veik metro ilgumo aparato 
lenze. Atkreipiau jo dėmesį, 
kad sportininkų tarpe yra 
trys lietuviai, nurodžiau jų 
pavardes. Suminėjau latvius, 
estą. Pasakiau, kad man at
rodo, amerikiečiams reikėtų 
tokiais atvejais pažymėti lie
tuvius, kitus sovietų okupuo
tus bent informacijos teisy
bės dėliai. Sakau, amerikie
čiai nutylėjo 1959 m. Ameri
kos lietuvių krepšininkų di
džiąją kelionę po Pietų Ame
riką su krepšinio rinktine, 
kad Lietuva yra Europos 
krepšinio meisteris nuo 1937 
metų, kad dabar mes esame 
pasiuntę Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinę į Aust
raliją, kad apie tatai buvo pil 
nai painformuota amerikie
čių spauda, duota žinios City 
News Service, radijo, televi
zijos stotims, bet apie tuos 
sporto pasaulyje svarbius 

įvykius amerikiečiai iš Los 

Angelės nieko nerašė, nepra
nešė. Kiek vėliau jis per ma
ne klausė iš tenai atvykusį 
lietuvį, kaip patinka svečiuo
tis Amerikoje, kokia kalba 
mes kalbamės. Prašiau, kad 
savo žurnalui primintų apie 
lietuvius sportininkus bent 
šiuo atveju. Jis paklausė:

— Ką jūs atstovaujate?
Atsakyta:
— Lietuvos sovietinę res

publiką Sovietų Sąjungoje?
— Kiek sovietinių respub

likų sudaro Sovietų Sąjun
gą?

— Penkiolika.
— O Jungtines Amerikos 

Valstybes sudaro 50 atskirų 
valstybių. Ten 15, čia 50, ar 
ne?

Sakau, kad visiškai ne 
taip, kad jis, kaip žymus ame 
rikiečių žurnalo redaktorius, 
turėtų geriau žinoti politinę 
Europos padėtį, ir jei leis, ne 
trukus jam pasiųsiu informa
cinės apie Lietuvą medžia
gos, pasikalbėsime telefonu.

Bent prieš' savaitę telefo
nu kalbėjausi su „Los Ange
les Times“ sporto skyriaus 
redaktorium Paul Zimmer
man. Nurodęs lietuvius So
vietų Sąjungos rinktinėje, 
prašiau tą faktą pažymėti jų 
laikraštyje. Padėkojo. Bet 
nespausdino.

Liepos 25 d. po runktynių 
sutikau „Life“ žurnalo nuo
latinį bendradarbį (jo kortelė 
je: Life Staff Correspon
dent) C. Joseph Bride, maši
nėle berašantį reportažą į Li
fe. Vėl išvardinau lietuvius 
šiose rungtynėse ir kt.

Liepos 26 d. platėliau pa
sikalbėjau su Švedijos, Skan 
dinavijos spaudai rašančiu 
Lennart G. Cedrup.

Nenoriu ištęsti sąrašo, 
vien Šia proga apie lietuvių 
sportininkus priminimų ture 
jau apie porą dešimčių. Ką 
užsienio spauda parašys — 
vargu sužinosiu, bet jau da
bar aišku, kad amerikiečiai 
sąmoningai nutyli 
lietuvius ir pabaltiečius spor
tininkus. (Latvių, estų spau
dies atstovų neteko sutikti). 
Jie sąmoningai nutylėjo lie
tuvio buriuotojo Br. Rožins- 
ko istorinę kelionę per Atlan 
to vandenyną. Tai sąmonin
ga amerikiečių spaudos, radi
jo ir televizijos ignoracija 
Lietuvių tautos nenaudai. Į 
tai jei ne kas kitas, tai aš pra 
dedu reaguoti. Šiose rungty
nėse JAV-ms daugiausiai tas 
kų iškovojo Amerikos neg
rai. Gal čia slypi viena tylėji
mo paslapčių.

Mes būsime nuoširdesni. 
Remdamasis jų iliustruota 
minėtų rungtynių programa, 
čia surašomi už JAV-es spor 
te kovojusieji negrai: Duome 
nis paėmiau po rungtynių, 
juos viešai paskelbus ameri
kiečiams :

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: 7722 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada.

\ ■■ 5*S. X ■ r .V'. -
Moterų šokimas į aukštį: 

Elenor Montgomery 5—-7 ir 
% inčo (1 vieta).

Moterų 100 metrų bėgi
mas: Edith McGuire 11,5 (I 
v.), Wyomia Tyus 11,6 (II 
v).

Vyrų šuolis j tolį: Ralph 
Bosnon 26-4 (II v.), Char
les Mays (III v.) Moterų 
400 metrų estafetė: Willye 
White, Rosie Bonds, Wyo
mia Tyus, Edith McGuire 44 : 
4 (I.v.).

Vyrų 400 metrų estafetė: 
Paul Dryton, Bernie Rivers, 
Richard Stebbins, John Mo
on 39:4 (1 v.).

Moterų 200 metrų: Edith 
McGuire 23,3 (1 v.), Vivian 
Brown (II v.).

Vyrų 200 metrų Henry 
Carr 20.7 (1 v.), Paul Dry- 
ton (II v.).

Vyrų šuolis į aukštį: John 
Rambo 7-0 ir % (II v.), Ed 
Caruthers (III v.).

Moterų 80 metrų su kliūti 
mis: Cherrie Sherrard 11,1 
(III v.), Rosie Bonds (IV 
v.).

Moterų rutulys: Earleme 
Brown 47—6 ir % (III v.), 
Lynn Graham (IV v.). Vyrų 
trišuolis: Ira Davis 53 —■ 11 
(1 v.), Bill Sharpe (IV v.).

Vyrų 800 metrų: Darnell 
Mitchell 1:48.8 (II v.).

Moterų šuolis į tolį: Wiil- 
ye White 21-7 ir % (II v.). 
Marta Watson (IV v.).

Be jų, Amerikos juodžiai 
dalyvavo ir laimėjo eilėje ki
tų varžybų, bet neturėdamas 
prieš akis jų nuotraukų ne
spėlioju.

Amerikiečiai visur šiųjų lai 
mėjimus skelbia kaip „our 
boys, our girls“, (mūsų ber
niukui, mūsų mergaitės).

Bus daugiau.
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Krepšininkai Australijoj
RAŠO SPECIALUS NL BENDRADARBIS 

JONAS BULIONIS
Šiaur amerikinė krepši

nio rinktinė Sydnėjaus aero
uoste sutikta iškilmingai. Po 
sveikinimo kalbų, apdovano
jimų, buvom išvežioti po na
mus. Man teko p.p. Marijos 
ir Antano Statkų svetingi na 
mai Cabramattoje.

Pirmoji diena poilsiui. 
Prieš akis 23 rungtynės maž 
daug 34—35 dienų, laikotar
pyje!

Sydnėjaus salė, kurioje te 
nka žaisti, nedidelė (Toron
to Aušros dydžio), bet žiūro 
vų 600—700 galėtų joje tal
pinti.

PIRMOSIOS 
RUNGTYNĖS

6 vai. 30 min. priežaismi*. 
Žaidžia Sydnėjaus Kovo mer 
gaitės prieš latvaičių koman
dą. Lietuvaitės pirmenybėse 
užima trečią vietą iš septy
nių komandų ir tikrai vertos 
Kovo vardo: jos puikiai ko
voja, greiti, tik visa bėda 
su metimais: pasekmė 27:8 
latvaičių naudai. Vėliau išėjo 
mažieji, žemiau 10-ties metų. 
Ii tie ’’pipirai“ gerai žaidžiau 

Pagaliau išeina “ParateFs“ 
komanda. Žaidėjų vidurkis 
apie 6 pėd.l inč., tačiau grei 
ti, tikslūs metimai, neblogas 
sviedinio valdymas... Atro

do, kad mūsiškiams bus nelen 
gva duona. Po pasveikinimo 
(mes gauname po Kaolą meš 
kiuką, jiems įteikdami tauti
nę vėliavėlę) rungtynės pra
dedamos. Mūsų rinktinė: Če 
kauskas, Bazėnas, Varnas, 
Adzinas, Jasevičius. Pirmas 
kelinis 38:22.

Antras nieko naujo nepa
rodo. Grybauskas keičia į zo 
ninį dengimą, nes maži austr 
alai „nardo“, kerta į krepšį 
mūsų “milžinai“ apvilia ne 
tik mus, bet ir žiūrovus. Len 
tų nevaldom kamuolius pra
randam, klaidų daugybė. Žai 
dėjai nervinasi (Sedlickas). 
Išskyrus Čekauską ir Varną, 
likusieji žaidžia žemiau savo 
galimumo. Rungtynes bai
giam 49:84, taigi 35 taškai 
skirtumo. Vietos lietuviai pa 
tenkinti. Juk rungtynės laim 
etos. Tuo tarpu mes, tiesiog 
jaučiamės kaip nesavam kai
lyje. Dengimas silpnas, lentų 
nevaldėm. Ir tai, prieš silpni 
ausią komandą iš visos išvy
kos 1 Rungtynes teisėjavo 
Dr.Gaška ir australietis. Ru 
ngtynės buvo labai „kietos“ 
ir mūsų vyrams teko kovoti 
kūnu, rankomis, kojomis ir 
tt. Po rungtynių daug karčių 
žodžių, teko mūsų milžinams, 
tepelniusiems tik dvylika taš 
kųt

| M. MAČIUKAS j
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

| SIUVĖJAS j
J AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS l

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS 5
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. X

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. X
79 ir 81 St. Zotiqae St. E. |

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

(
BALTIC WOODWORK CO. i

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ « 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. 1K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS. į
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. 1

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

ANTROS RUNGTYNĖS
Liepas 11 d.— svarbiau

sios rungtynės Sydnėjuj, nes 
tenka žaisti prieš New South 
Wales (state) rinktinę, į ku
rios sąstatą įeina 3 Olimpi
nės Australijos komandos ža 
idėjai. Rinktinė: Čekauskas, 
Sedlickas, Varnas, Adzina, 
Jasevičius. Iniciatyva mūsų 
rankose ir kėlinį baigiam 28: 
20. Sunku prieš australus žai 
sti: jie lipa ant uprando, dau 
žo per rankas, stumdosi. Jase 
vičius net buvo užgautas į 
veidą. Nedaug trūko, kad lie 
tuviai žiūrovai būtų iššokę į 
aikštę ir prasidėtų tikra ko
va... (kur garsusis angliškas 
fai-play?. L) .'į Nežiūrint viso 
to, mes rungtynes laimimį 82 
:58. Po žaidimo, užklausus 
V.Grybauską apie abejas run

gtynes, jis trumpai atsakė: 
’’gyvenam ir mokomės, kaip 
kovoti su nešvariu žaidimu“.
TREČIOS RUNGTYNĖS

Prieš Sydnėjaus rinktinę, 
kuri buvo beveik tokios pači 
os sudėties, kaip ir pirmose 
rungtynėse, mūsiškiai: Adzi
na, Šilingas, Modestas, Sed
lickas, Čekauskas. Kova la
bi sunki. Pasekmė taip pat 
auga pamažu: ir pirmas kėli
nys 45 :34. Po pertraukos, au 
straliečiai prisiartina net iki 
45:42, tačiau po gražių deri
nių Čekausko su Sedlicku, pa 
sėkmė išauga į 78:60. Atro
dė, kad prmąjį kartą pasieksi 
me šimtinę. Deja, laikas bai
giasi ir rungtynes laimim 96 
:66.
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SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &T extiles
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS # 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems y 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

I
 Turimo 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

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

icto*ssi—^3—saga—sffio.xwgKS—tas—bs’s—s

S BUTCHERY & GROCERY |
J. LAURINAITIS |

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 3
HETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X 

DEŠRŲ GAMYBOJE. H
PRISTATO I NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS. g 

ATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I VISAS MIESTO X 
DALIS. X

LONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. g

lei 525.XQ7 1

1H20 honltn-u St. Montreal, P. Q. J'. I ,Utirt IHI tt i s

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

—mimminim—iiiiiwwmmwiitnnnuimtnmmmtmttmntnnn—imt
Kiekvienas nori savo trumpa* atostogas praleisti 

gražiausioje Ir gariaualoje vietoje.
CAPE COD kaip tik ir yra toji greifauaioji 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. 

Užsakymu* siųsti: Osterville Manor, Inc. West Bay Rd., 
Osterville, Cape Cod, Maae.

g Telefonu kreiptis: Osterville, Maae. GArden 8-6991.

Bendros trijų rungtynių iš 
vados: australiečiai yra grei 
ti, turi gerą, tolimą metimą. 
Jeigu jie susikoncentruotų 
daugiau žaidimu, bet ne „nu 
nešimui priešo iš kojų“, būtų 
galima matyti gražų žaidimą, 
ko mes iki šiol nematėm ir 
greičiausiai nematysim. Iš 
mūsų komandos išskirtini Če 
kauskas, kaip geras kamuo
lio valdytojas ir taškų medži 
otojas, Šilingas —geriausias 
prie lentų, na ir Varnas.

Tiek šiam kartui.
Su sportiniais linkėji

mais Jonas Bulionis.
Nukelta į 7-tą psl.

— Min.jpirm. Pearsonas prane 
šė parlamente, kad pakeitus Ka
nados dominijos aktą, bus pertva 
rkytas senatvės pensijų mokėji
mas- mirus pensininkui, pensiją 
gaus artimieji.

LEIDINYS APIE K. PET
RAUSKĄ ESĄS MENKAS 

IR KLAIDINANTIS
Alg. Kalinauskas „Litera

tūroje ir Mene“ (nr. 27) ap 
gailestauja, kad Lietuvoje 
skriaudžiami teatro meninin
kai — apie juos ika šiol tebu
vo išleisti tik trys kuklūs lei
diniai (apie J. Gruodį, B. 
Dvarioną ir St. Vainiūną). 
Neseniai Vilniuje pasirodžius 
VI. Kavoliūno monografinio 
pobūdžio leidiniui apie Kiprą 
Petrauską „Gyvenimas, pa
švęstas dainai“, Kalinauskas 
jame atrado nemaža klaidų 
bei netikslumų. Trūksta ir 
Petrausko kūrybos analizavi
mo. Esą daug painiavos, nu
šviečiant įvykius ir jų datas. 
Be to vartotojas pasigedo di 
desnės leidinio apie Kiprą ap 
imties. E.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS A DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą J**ų —9 •Plrr°ką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keriull*, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Vardan, Montreal.

—niiiMiiM—KunniTiH

I
A. NORKELIŪNAS

Commisioner of the Superior Court of Bfa—treed 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

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

ME 7-6727 |

DE LUXE CLEANERS |
H Sav. P. RUTKAUSKAS |

117—6 th Avenue, 1 oehfaiu $

I BELLAZZ1-LAMY> INC | 
j DO 6-6941 7682 Champbin Blvd. LaSaBo |
8 {vairi medžio statybinė medžiaga. Darys, laagy rimed- 8 
\ Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pupinis. 8
lo^sooocotiooooecoooooeeooeeoees ooeoeoeeeoeooeeoer

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
40.
“Visa tai gal ir tiesa“ — mąstė Lauritėnas, žiūrėdamas 

pro inžinieriaus petį į eksperimentinio mikrorajono planą.— 
Bet valstybė man moka algą taip pat ne už kontempliaciją, 
o už darbą. Grįžtu štai į skyrių ir privalau imtis jo. O kaip 
imtis, už kurio galo tvertis?.."

Jis buvo perdaug prislėgtas, kad galėtų ir toliau aty- 
džiai sekti Rugienį. Atsakomybė, iniciatyva... Argi apie tai 
nebuvo ir ankščiau 'kalbama? Kūrybinė drąsa, neryžtingu
mas. Baimė pagaliau drąsiai, plačiai atvertomis akimis žiū
rėti į gyvenimą.

Tarsi kažkur ištolo Paulių pasiekė Rugienio žodžiai:
— Maža matyti. Svarbu teisingai suvokti, įvertinti. Ir 

jeigu mes vis dar kartais jaučiamės bejėgiai šitai padaryti, 
tai tik todėl, kad mūsų galvos labai jau priprato ramstytis 
taisyklėmis, reglamentu.Kaip apynys prie virpsto. Galima 
— negalima, teisinga — neteisinga... O juk tai ta pati bai
mė, pridengta fygos lapeliu. Kad tik netektų spręsti pačiam, 
nepajusti atsakomybės...

Lauritėnas parėmė rankomis kaktą, nebejausdamas nei 
jos švininio sunkumo, nei karščio, pulsrąijančio į delnus. Už
simerkė, palaukė. Vėl pakėlė akis į inžinierių, tarsi jieškoda- 
mas jo ramiam veide vienintelio teisingo atsakymo.

— O visgi kaip? — galop ištarė jis.
Balse ir širgėla, ir neviltis.
Rugienį sugludino netikėta* klausimas. Ir nuliūdino.
— Nesupratai tu manęs, Pauliau, — pasakė jis tyliai. 

Lyg atjausdamas, lyg ir su paslėptu karteliu. —Tu, matau, 
lauki iš manęs kategoriško atsakymo. “Taip" arba *,ne". 
Betgi aš apie tai ir kalbėjau. Tai bus ne tavo paties išvada. 
Vadinkim kaip norim — nurodymu, direktyva, patarimu. 
Aš ne administratorius, įsakymų nerašau. O ir tau jų nerei
kia. Reikia vidinio įsitikinimo. Tvirto, besąlygiško, už'kurį 
būtum pasiruošę* grūmtis, kovoti. O lito nėra, atleisk, kad aš 

tiesiai sakau. Nesupratai ...
“Otų mane ar supratai? Tu?“ —kažkas skaudžiai šau

kė Pauliaus viduje.
Jis tik sukando dantis. Atsistojo.
— Atleiskit, kad sutrukdžiau, — sausai pratarė.
Inžinierius vis dar kažko delsė. Padėjo ant peties ran

ką, tarsi norėdamas pasukti jį visą į lango šviesą.
— Pagalvok, Pauliau. Mums visiems dabar reikia daug 

galvoti. Bet tai ir gerai. Tai mūsų pačių laimei.
Lauritėnas linktelėjo jam ir išėjo pro duris.

4
— Taip? —jos balse girdėjosi kažkokia netikra gaida, 

š Ne, drauguži, su „dėkui“ dabar neatsipirksi. Girdi?
Paulius tylėjo.
— Ko tyli. Vėl supykai?
— Ne, aš galvoju.
— O tu negalvok. Sėsk į troilebusą ir važiuok čia. Aš 

turiu svečių. Linksma, ūžiame sau. Pauliau, tu nepyk, aš jau 
visiškai girtas... — Ji ir ankščiau kartais juokaudama save 
asmenuodavo vyriška gimine. — Būtinai atvažiuok. Paimk 
pakelėje šampano butelį. Jei gali — du. Laukiu...

Klangtelėjo ragelis.
Jis žvilgterėjo į laikrodį. Dar tik pusė keturių. Na ir 

kas — vistiek beprasmis sėdėjimas už stalo.
Po valandos Lauritėnas jau kopė pažįstamais laiptais. 

Paspaudė skambutį , laukdamas Aldonos žingsnių. Duris di 
džiuliam jo nustebimui atidarė Augustinas Karuža.

— Labas... — sutrikęs ištarė Paulius.
— Labas... — Karuža atrodė nemažiau nustebęs už jį. 

—Užeikite, draugas Lauritėnai... — pakvietė į kambarį.
Tai nebuvo svetainė, kurioje prieš porą mėnesių Lauri

tėnas susipažino su Karužos bukinistinėmis retenybėmis, o, 
matyt, miegamasis, tilk da|bar paverstas pusiau svetaine. Lo
va, užtiesta baltu apklotu, apskritas stalas, pora paveikslų. 
Ant kėdės atkaltės kadaravo dryžuota pižama.

— Jūs atleiskite, bet čia taip išėjo... — Augustinas su
trikęs skėstelėjo rankomis. — Turėjau skaudų nemalonumą. 
Visiškai neseniai, prieš dešimt minučių. Geriau jau būčiau 
išvažiavęs komandieruotėn. Lyg tyčia atšaukė. O čia parė 
jęs randu bohemą. Pienburniai kažkokie... Girti... Aš paju

tau, kada pasakiau: „Tamstos, jeigu jūs nor* kiek gerbiate 
šiuos namus, prašau iš čia išeiti!“ Visi pakilo ir išsinešdino. 
Ji taip pat... Gal ir nereikėjo taip šiurkščiai pasakyti, bet ne 
išlaikiau... Sakykit,negi aš neturėjau tam teisė*?

Lauritėnas gūžtelėjo pečiais.
Kurį laiką abu sėdėjo tylėdami. Nerimas ir kvaila savi

jauta, apėmė Paulių pirmosiom!* minutėmis, pamažu išsiskl 
aidė. Tik dabar jis pastebėjo, kok* Karuža sumenkęs, mažy
tis ir apgailėtinas. Jo veide trūkčiojo raumenys, lupos virpė
jo, o pratarti žodį, matyt, vis dar buvo sunku. Per skruostus 
nusirito dvi didelės, rupios ašaros. Augustinas neskubėjo 
nušluostyti jų,o gal ir iš viso nejautė. Tik po kurio laiko, lyg 
staiga prisiminęs, kad kambaryje ji* ne viena*, pakėlė galvą 
ir kimiu balsu ištarė:

— Na, mat!.. Dar vi* jas, — mostelėjo į knygų ryšu
lius, sukrautus kampe, — parodyti žadėjau... Viskas dabar 
apsivertė... Jūs neįsivaizduojate, draugas Lauritėnai, kokia 
ji pasidarė. Baisu! Baisu žmogui pasakyti. Per naktis... Jūs 
atleiskit, kad aš šitaip. Aš visai nenorėjau. Tiesiog jūs nega 
lite įsivaizduoti, kaip visa tai...

Vėl kelios rupios ašaros nuriedėjo skruostais.
Lauritėnas apstulbęs žiūrėjo į Karužą. Slogi savijauta 

— ir gailestis, ir kaltės ausmas —įapvaldė Paulių. Jis su
prato, kad ilgiau tylėti negalima, kad reikia pasakyti kažką 
gero, raminančio. Bet nerado tinkamų žodžių.

— Nereikia, draugas Karuža... — pagaliau ištarė jis.
— Aš nusiraminsiu, tuojau nusiraminsiu. Atleiskit jūs 

man. Bet šitaip susipainioti, begėdiškai trainiotis su kažko
kiais piemengaliais... Man skaudu, man gėda! Och, niekada 
nemaniau, kad galima šitaip...

Suvirpo Augustino pečiai. Visas virpėjo.
— Nereikia, draugas Karuža... Ji* pakartojo, nuoširdžiai 

prašydamas, Lauritėnas.
— Aš nusiraminsiu. Tuojau pat nusiraminsiu... Jūs tik 

supraskite mane. Įeikite į mano padėtį...
„Kurgi jie būtų išsidanginę Į kavinukę?.." —-šmėkš

telėjo Lauritėno galvoje
Jūs neišeisite? — lyg atspėjęs Pauliaus mintį, nedrą

siai paklausė Karuža. —Būkite toks geras, nepalikite ma
nęs... O, kad jūs žinotumėt, kaip man sunku Kaip man sun-
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EDMONTON Alta.
LIETUVIŲ NAMŲ 10 METŲ SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIMAS
Minėjimo pradžioje Lietuvių 
Namų valdybos pirmininko 
J.Pilipavičiaus atidarymo žo
dis : Edmontono Lietuvių na 
mų direktorių vardu sveiki
nu Jus visus ir kviečiu šj iški 
Įmingą minėjimą pradėti mū 
sų Tautos Himnu. Sugiedo
jus Tautos Himną J.Pilipavi
čius tęsė: „Nėra tikrų žinių, 
kada pirmieji lietuviai atsira
do Albertoje. Didesnis liet, 
skaičius atvyko po pirmojo 
didžiojo karo ir 'įsikūrė Edm 
ontone bei Calgaryje. Jie tu
rėjo organizacijas, net ir lie
tuvišką mokyklą.

Po antrojo pasaulinio karo 
nauja emigracijos banga-pa
pildė lietuvių gretas, ir atvy
kus Kun.B.Jurkšui pasidarė 
ši kolonija gyva, pilna ener
gijos lietuviškam veikimui, 
kuriam sėkmingai vystytis 
reikėjo savų patalpų, savos 
bažnyčios, savos salės.

Pasiryžimo entuziazmo bei 
pasiaukojimo pilni, Edmonto 
no ir apylinkės lietuviai, va
dovaujami kun. B.Jurkšo pa
sistatė savo pastogę, kur tel
pa ir jauki koplyčia ir lietu
viams salė. Nebuvo tai leng
vas darbas. Sunkiau buvo su 
kelti lėšas.

Todėl didelė garbė 
iniciatoriui, visiems šėrinin-

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.

tenka

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 7J4%.

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.

kams ir aukotojams ir visiem 
lietuviams, kurie sunkiai už
dirbtus pinigus ir dėtu dar
bu. nepaprastu užsispyrimu 
nugalėjo visas kliūtis ir šian
dien jau dešimt metų, kai lie 
tuvių namai tarnauja religi
niams. tautiniams ir kultūri
niams lietuvių reikalams

Šiandien švęsdami pirmąjį 
deššimtmetį. prisiminkime ir 
pagerbkime visus šėrininkus 
ir aukotojus, visus, kurie va
dovavo ir dirbo prie statybos 
ir visus, kurie bet kokiu bū
du parėmė Lietuvių Namų 
statybą ir iki šiolei vienu ar 
kitu būdu remia jų išlaiky
mą. Mūsų parapijos klebonas 
Kun. I Grigaitis be kurio pa 
gelbos vargu ar jie atrodytų 
taip, kaip mes juos matome. 
Taip pat padėka tenka: .risie 
ms dirbusiems namų valdybo 
se.

Šių Namų dabartinė valdy 
bai džiugu matyti suvažiavu
sius net iš toronto, Vankuve 
rio, Medicine Hat, Manito- 
bos Amerikos Calgario, Let 
hbridžio, ir visų Albertos vie 
tovių, kad kartu galėtume at 
švęsti šį taip svarbų įvykį. 
Tegul atnaujintos draugys
tės naujos pažintys suartina

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

Po pietų visi vyko į suruoš 
tą Vengeliauskų -Buhle ūky 
je gegužynę, bet dėl blogo o- 
ro po kelių valandų teko vi
siems sugrįžti į Lietuvių na
mus, kur visi linksmai pralei
do sekmadienio dieną.

Baigdamas šį aprašymą, 
turiu pagirti Edmontono Lie 
tuvių N. Valdybą už gražų 
paruošimą šios šventės. Te
gul šis teigiamas veržlumas 
toli nuo tėvynės nuklydu
siam būriui lietuvių ir toliau 
duoda progos švęsti minėji
mus, suartinant žmones, įski 
epijant viens kitam pagarbą 
ir tam tikrą laipsnį toleraci- 
jos, nes vieningai dirbant lie 
tuviams niekur kliūčių nėra.

Kor.

NAUJA LIETUVIŲ 
PRANCIŠKONŲ 

VADOVYBĖ
Lietuvių pranciškonų pro

vincijolu išrinktas T. Leonar 
das Andriekus, patarėjais: 
Tėvai Bernardinas Grauslys, 
Jurgis Gailiušis Juvenalis 
Liauba ir Paulius Baltakis.

Provincijolas su patarėjais 
liepos 20—22 d. posėdžiavo 
Kennebunkporte. Svarstyti 
provincijos reikalai ir susiski 
rstytas vienuolynams bei ki
toms įstaigoms personalas. 
Vienuolynų viršininkais išri 
nkti šie Tėvai: Jurgis Gailiu
šis —Kennebunkporte; Juve 
nalis Liauba — Brooklyne; 
Paulius Baltakis —Toronte; 
Justinas Vaškys —Greene; 
Benediktas Bagdonas —St. 
Catharines, Ont. (Kanada) ; 
Aleksandras Žiubrys —Brid 
gevillėje (viršininkas ir kle
bonas). Toronto prisikėlimo 
parapijos klebonu paliktas T. 
Placidas Barius. Niagaros pu 
siasalio klebonu —T. Barna
bas Mikalauskas Gimnazijos 
rektoriaus pareigas perėmė 
provincijolas. Tretininkų rei 
kalams tvarkyti paskirtas T. 
Kęstutis Butkus, Spaustuvės 
vedėju lieka T.Pranciškus 
Giedgaudas, „Darbinin
ko“ administratoriumi — T. 
Petras Baniūnas. „Šv.Pran- 
ciškaus Varpelį“ ir toliau re
daguoja T.Viktoras Gidžiū
nas. Mokinius gimnazijai tel
kia T. Rafaelis Šakalys.

Provincijos posėdžiuose y

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

mus visus ir sujungia į vieną 
lietuvišką šeimą, kad suglau
dę retas, susispietęį prie šio 
lietuviško židinio, vestume ir 
toliau vieningą kovą už Lie
tuvos laisvę.

Edmontono ir apyl. parp 
klebonas kun. I. Grigaitis 
sveikino svečius, dėkojo' vi
siems už atsilankymą ir pabr 
ežė šių namų reikšmę. Po to 
kalbėjo : Calgario L.B. pirm, 
p.Nevada, Calgario Lietuvių 
d-jos vardu p.Jauga, iš Mani 
tobos atvykęs p. Liaukevi- 
čius, Edmontono Lietuvių fi
nes p-kas ir garbės svečias iš 
Toronto Kun. B. Jurkšas.

Oficialią dalį užbaigė Dr. 
J. Pilipavičius paskalyda
mas sveikinimus KLB Kr.V- 
bos pirm Dr.P.Lukoševi
čiaus, iš Lethbridge, Alta L. 
B. vardu p. Noreikos, iš Ams 
terdam, New York Kun.S. 
Kulbio ir Winnipego parapi
jom Kun. J.Bertašiaus.

Minėjimo daly dainavo O. 
Šmidtienė -Rimkūnaitė, ako 
mpanuojant žinomam J.Baro 
nui. Moterų choras paruoš
tas neseniai į Winnipegą iš 
išvykusios A.Dudėnienės, iš
pildė montažą „Tėviškės dar 
želis“. Šis pasirodymas tauti
niais rūbais apsirengusių Ed 
mcntono moterų choro susila 
ūkė iš publikos daug ovacijų. 
Toliau sekė kupletai, prita
riant visai publikai. Mažieji 
lietuviai ir lietuvaitės, paruo 
su L..Karosienės, pašoko ir 
padainavo pritariant akorde
onu J. Balsui Kalvelį, Šustą, 
ir Audėjėlę. Šis paruošimas 
gražiai pavyko. Linksmomis 
spalvomis buvo nupiešta mū 
sų vietos namų problemos hu 
moristiniam pasirodyme J. 
Papikaičio ir T. Uoginto.
Po V-bos pirmininko padė
kos žodžio buvo įteiktos gė
lės ponioms E.Karosienei ir 
O.Šmidtienei. Vėliau sekė šo 
kiai grojant orkestrui.

Veikė geras bufetas, paruo 
štas nenuilstančių Edmonto
no lietuvių moterų. Sekančią 
dieną 1 vai. buvo atlaikytos 
pamaldos iš Toronto atvyku
sio Kun. B.Jurkšo, dalyvavo 
apie 200 lietuvių ir buvo pa
sakytas labai gražus pamoks 
las, pritaikintas šios šventės 
progai.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

Geriausiai pailsėsit 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.
IŠ 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.

------W........ —JC- r—Hfc— —3<Į    —^»f- ............

patingas dėmesys kreiptas į 
g.mnaziją ir į Brooklyno bei 
Toronto vienuolynus.

— Vilniaus dramos teatre 
pastatyta A. Griciaus kome
dija apie Lietuvos gyvenimo 
blogybes „Buvo buvo, kaip 
nebuvo“. Šniukas pastebė
jo, kad apie šią Kymantaitės 
pastatytą Griciaus komediją 
buvę neigiamų nuomonių.

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

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

40 svarų. 
Prašome reikalauti 

mūsų maisto katalogų.
• 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 neaiškumų, prašome klausti, telefonuokite 

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

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

Ponia V. Juraitis.
Ponia M. Venskevičienė._ 

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OŠ 3-5315.

UŽPUOLIMAI IR PLĖ7IM Al

Montrealy plėšikai užpuolė To
ronto Dominion banko skyrių ir 
išnešė 90.000 dol.

Monte Carlo mieste keturi plė
šikai užpuolė brangenybių krau
tuvę ir išsinešė milijoną dolerių.

Toronte keli banditai užpuolė 
Impelial Bank ir išnešė 28,000 
dol.

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.

Pažinkime save ir kitus.

DONELAIČIO LIETUVA
PETRAS BŪTĖNAS

3.
□
Juk girdėjot, kaip daugsyk puikiam 

Karaliaučiuj
Dėl raspuskos ir sunkių griekų pasidarė. 
Argi nematėte jau daug tokių nabagėlių, 
Ubagais einančių, kuriuos sušutino lieps

nos? (Žiemos rūpesčiai. 154 p.).
P. S. Donelaitis iškelia gaisrų atsiradimo 

priežastis, ir paplaka lygindamas pasileidu
sius Karaliaučiaus miestiečius.

□
Tuos žodžius visiems gi begirdint ištarė 

Pričkus,
Ir, į kailinius išverstus tuojaus įsinėręs, 
Amtsrots javelius iškultus į Karaliaučių 
Su kitais viernais šaltyčiais nuvežė grei

tai (Žiemos rūp. 162 p.).
P. S. Baudžiava pačiame įsibėgėjime, kaip 

dabar Sov. Rusijoje: „Verge, iš Lietuvos ja
vus gabenk į Maskvą už nieką!” Amstrotas 
— dumčius yra vokietinės valdžios patarėjas, 
nelyginant dabar kolchozo pareigūnas ar 
mask vinis enkavedistas, stribas.

□
Todėl irgi dabar šaltyčiams į Karaliaučių
Dergiant su karališkais grūdais nukelia

vus,
Verkė jis (=amstrotas) kasdien ir nak

tyj rimt negalėjo (Žiemos rūp. 163 p.).
P. S. Keikūnui amtsrotui kartais neviskas 

kaip reikiant pasisekdavo. „Karališki grū
dai“, — plg. dabar ten Lietuvoje „penkme
čių planus“ Maskvai išpenėti.

□
Amsrotui laiškus atplėšiant irgi beskaitant,
Štai ir Pričkus jau parvažiavęs iš Kara

liaučiaus,
Ale dūsaudamas ir liguostas jam pasirodė,

Nės jau žilas buvo žmogus ir sirgdavo tan 
kiai (Žiemos rūp. 164 p.).

P. S. Senis Pričkus, orams dergiant, išva
rytas baudžiavinės pastotės, po 5 ar dau
giau dienų leizgyvis grįžo.

TAUKIAI TEKSTE
Krizas irgi močiutė jo, surukusi boba, 
Gėrėjos didžiai dukters sulaukusiu (=jie

du čia dviskaita) svodbą:
Keis Įlztutė jų (dukč utė tuvo prsk : usi
Ir priegtam už Šulco į Taukius nutekėjo 

(Rudens gėrybės. 98 p.).
P. S. Šulcas — seniūnas, bet ir šaltyšius iš 

vok. Schulze. Šaunių būta Krizaičios vestu
vių, ir jų ten ilgas aprašymas. Svarbiaus a, 
ar suprantate: laukiu Šulcas!

VYŽLAUKIAI TEKSTE.
Taip visiems besiskundžiant, vakmistras 

atsibastė
Ir šaltyšiams į Karaliaučių paliepė rengtis.
Tuo pilvots Kupriūns, vyriausias pakamo- 

rė,
Vakmistrui pasikloniodams, kepurę nuvo

žė
Ir, kas tarnui reik, atlikt viernai pažadėjo.
Taip po tam jisai, suvaidinęs dvylika šulčų, 
Urdelį davė po penkių dienų pasirodyt.
Tuo jie visą Vyžlaukio sujudino valščių, 
Taip kad iš visų pašalių susirinkę būrai, 
Nei koks skruzdėlyns, visur knibždėti pa

gavo (Žiemos rūp. 161 p.)
P.S. Vyžlaukis svarbus — dvaras, adminis

tracinis centras ir baudžiavos variklis, nelygi
nant “pavyzdingas“ kolchozas ar sovchozas 
kur nors netoli Maskvos, kurį rusų valdžia 
girdamasi ir propaganduodama rodo “kultūri
niais mainais“ į Maskvą nukakusiems užsie
niečiams “pilvotiems Kupriūnams“. Pakama- 
rė — dvaro ir kaimų prievaizdas šalia vakmis- 
tro, sargybos viršininko; urdelis, vok. die 
Anordnung — įsakymas.

KARALIAUČIUS
Karaliaučiaus senasis, taigi baltų pavadini

mas Tvanksta ar Tvankstas, bet greičiausia 
Tuvangsta. Miestas yra prasidėjęs Priegliaus 

žemupio augštesniame dešiniame - šiaurinia
me krante, beliekant 7 km. ligi upės žiočių į 
Aismares. Taigi, Karaliaučius priklauso Sem
bos sričiai, stovėdamas jos pietinėje riboje. O 
Sembos sritis buvo ir paliko lietuvių gyvena
ma. Kitoje, kairėje - pietinėje, upės pusėje vė
liau augęs miestas yra jau Notangos srities 
pačioje šiaurėje. Sembos ir Notangos vietovar 
džiai teberodo savo seną baltišką charakterį. 
Bet apie Karaliaučių Notangoje pasimaišo ir 
naujų, taigi vokiškų vietovardžių, kur žemė 
slėnesnė ir miškinkesnė . Tad galima spręsti, 
kad ten, kur būta miškų ir ganyklų (Čia Kara 
liaučiaus komtūro riteriniai arkliai pulkais ga 
nydavosi.) .vėliau miško plėšiniuose yra prida 
ryta vokietinių dvaraviečių.

Priegliaus strateginėje senobinėje pozicijoje 
ir būta baltų gyvenvietės bei, suprantama, ap 
sigynimo punkto, kur paskui Vokiečių teu>- 
tonų — kryžiuočių ordinas nukariavęs 1254 
metais vergų prakaitu pasistatė savo gotinę pi 
lį ir paskui iš pavyslinio Marienburgo čia per 
sikėlė ir savo vyriausiojo magistro sostinę.

Karaliaučius yra buvęs M. Lietuvos vienas 
iš lietuvių kultūrinių centrų šalia Tilžės, Klai
pėdos, Pilkalnio ir kt. Nuo 1945 metų Potsda 
mo trijų “didžiųjų“ konferencijos jis yra M. 
Lietuvos — Karaliaučiaus srities administaci- 
nis centras. Bet Sovietų Rusija, okupavusi Pa 
baltijo valstybes, okupavo ir M. Lietuvą — 
Karaliaučiaus sritį, ir nuo to karto ji miesto 
vardą surusino savo kompartijos “preziden
to“ Kalinin pavarde Kaliningrad, kaip tuo pa 
čiu akiplėšišku pradėjimu ji yra surusinusi 
Tolminkiemio, Stalupėnų, Tilžės, Ragainės, 
Pilkalnio, Įsruties. Eitkūnų, Girdavos, Yla- 
vos, Gumbinės, Darkiemio,Labguvos ir visus 
kitus gausius ten lietuviškus vietovardžius, 
net ir be pasigailėjimo griebdama ir nudarky
dama lietuviškus vandenvardžius. O iš M. Lie 
tuvos — Karaliaučiaus srities Sov. Rusija pa
darė savo konclagerinę koloniją, ją pavadinda 
ma Kaliningradskaja oblast’ ir uždrusdama 
žodžiu ir raštu betkur vartoti lietuvio, Mažo
sios Lietuvos, Lietuvos, prūso ir Prūsų žemės 
tautovardžius. Taip, žinoma, padarė ir Lenki

ja, tada gavusi Prūsų žemę nuo Vyslos ligi 
M. Lietuvos — Karaliaučiaus srities, t.y, ligi 
vad. Paserijos žiočių — Vižainio potsdaminės 
linijos.

Donelaičio Karaliaučiuje studentavimo lai
kais miestas dar buvo žymiai lietuviškesnis; 
net ir vėliau. O to miesto neviena dalis ar ne
vienas kuris kitas miestinis reiškinys ir šiais 
laikais tebėra baltiški išlikę. Aplink miestą, 
net ir visai arti, priemiesčiuose, kad ir smul
kiųjų vietovardžių, pvz. upeliukų, lietuviškų 
tebesama išlikta, nors nevieną kartą, ir ypač 
Hitlerio laikais, yra buvę tiesiog bjaurių pa- 
gromų lietuvių kultūrai M. Lietuvoje sunai
kinti. Karaliaučius stovi į vakarus nuo Done
laičio gimtinės Lazdynėlių apie 120 km. ir 
nuo jo klebonavimo vietos Tolminkiemio 130 
kilometrų.

Į M. Lietuvą — Karaliaučiaus sritį, kaip ir 
i patį Karaliaučiaus' miestą ir gerą uostą viso
kio Lenkija nėra atsisakiusi reikšti pretenzijų, 
nors ir niekuo, visiškai niekuo neparemtų, 
kaip kad ir carų ar Sov. Rusija taip pąt į tą 
šalį jokiausių teisių neturėjo ir neturi, — kaip 
ir į visą Pabaltijį. Apskritai baltų žemėje, tai
gi ir Prūsų šalyje ar M. Lietuvoje — Karalia 
učiaus srityje niekados nebuvo gyventa jokių 
slavų ir jokių germanų.

Kitkas apie Karaliaučių yra enciklopedijo
je. Betgi dar vieną nežiniomis pručiaužiamų 
mūsų įžymybę čia privalau paminėti.

Buvo garsus, narsus ir išmanus prūsų suki
limo organizatorius ir jų vadas Glopa, istori
niuose šaltiniuose rašomas Glappe 1260 me
tais, Varmės srities kilimo, taigi varmėnas iš 
Prūsų žemės vidurio, vadinamas lot.įcapita- 
neus Warmiensium (SRP. 199; Trtm. PN. 
34). Jis su savo kariuomene labai1 sėkminga 
kovojo prieš Vokiečių teutonų —kryžuočių 
riterių būrius II-ame prūsų 1249—1260 m.— 
11 metų trukusiame ir III-ame prūsų 1260— 
1283 m. — 23 metus trukusiame sukilime. 
Reikia brėžte pabrėžti, kad prūsų sukilimuose 
kaip prūsų talkininkės dalyvavo ir lietuvių ika 
rinės pajėgos, — ir net per visą Prūsų žemę 
ligi pat Vyslos 200 km.ilgio žemupio.
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HAAA.I LTOM
HAMILTONO L. NAMAI
Be abejo, paskutiniu me

tu, šio laikraščio skaitytojai 
atkreipė dėmesį į Hamiltono 
kronikoj talpinamas žinias 
apie Jaunimo Centro ir Lie
tuvių Namų statybos darbus. 
Daugelis nustebo: kaip tai, 
iki šiol garsi savo vieningu
mu Hamiltono kolonija, pra
dėjo „skilti“ į dvi puses?! O 
gal ir daugiau, nes juk atsi
ras neutraliųjų grupė, kuri pa 
liks nuošalėj — nei man šil
ta, nei man šalta — ir nuo 
Lietuvių Namų ir nuo Jauni
mo Centro. Kas tuomet gau
sis Hamiltone, kur oficialioji 
Kanados statistika surado 
2,220 lietuvių? Ar ir čia pra 
sidės „peštynės“, nesusiprati 
mai ar net jieškojimai teisy
bės garbės teismuose?

Ad hoc! Reiklas yra labai 
rimtas ir tokiai kolonijai kaip 
Hamiltonas, dvi salės, du na
mai tikrai nereikalingi.

Nėra kalbas, kad lietuviai 
(daugumoje katalikai) yra la 
bai jautrūs ir prisirišę prie sa 
vo tikėjimo, niekuomet neat
sisakydami paaukoti sunkiai 
uždirbtą pinigą bažnyčiai, gal 
vodami ne tik apie šią žemiš
ką kelionę, bet taip pat ir ki
tame pasaulyje. Ir tai yra jų 
teisė. Tačiau nesutinku su 
koresp. V. P. (žiūr. š. m. lie 
pos mėn. 22 d. NL „Paaiški
nimas koresp. L.) nuomone, 
kur jis pabaigoje rašo: „dėl 
parapijų surinktų pinigų ko
resp. L. galiu priminti, kad 
daugumas mūsų esame katali 
kai, tad ir buriamės apie pa
rapijas. Visas mūsų tautinis 
ir kultūrinis gyvenimas suka 
si irgi apie parapijas, nes jos 
yra pajėgiausias vienetas, ku 
ris gali šį darbą remti. Vi
suomenė tai matydama be bai 
mės parapijas remia, žinoda
ma, kad tikslas bus pasiek
tas”.

Labai teisingai koresp. V. 
P.! Mūsų dvasiškiai yra lais
viausi nuo bet kokių fizinių 
darbų fabrikuose, nuo bet ko 
kių šeimos rūpesčių. Tad čia 
nematau jokio stebuklo, kai 
jie tą laiką gali paaukoti ne 
tik parapijiečių dvasinių rei
kalų aptarnavimui, bet taip 
pat kultūrinių ir tautinių. 
Man atrodo, kad tai kiekvie
no tremties lietuvio — kuni
go pareiga. Bet koresp. V. P. 
užmiršta, kad šiandien X ar 
Y kolonijos bažnyčioje gieda 
ma lietuviškai, sakomi lietu
viškai pamokslai, tačiau „pa
pūtus naujam vėjui“ gali taip 
atsitikti, kad vieną sekmadie 
nį ten skambės anglų kalba. 
Juk parapija ir jos turtas pri 
klauso vyskupijai. Ir ji elgia
si savo nuožiūra, dažnai neat 
sižvelgdama į kokius nors 
tautinius jausmus, į kokius 
nors Jaunimo Centrus, skir
tus atžalyno lietuviškiems 
darbams. Ar įdėtas lietuviš
kas kapitalas bus grąžintas 
lietuviui atgal?

Grįžtant prie Lietuvių Na
mų ir Hamiltono parapijos 
numatomų 
Centro namų — salės, siūly
čiau surasti modus vivendi. 
Mano siūlymas yra labai pa
prastas: po atostogų ir vasa-

IR JAUNIMO CENTRAS
ros karščių, sušaukti visuoti
nį Hamiltono lietuvių susirin 
kimą, pakviečiant į jį KLB 
Krašto Valdybos kelis atsto
vus ir tuo pačiu, išsiaiškinant 
Jaunimo Centro ir Lietuvių 
Namų statybos darbus. Kerti 
nio akmens nei vieni, nei kiti 
dar nepadėjo. Visas darbas 
dar „ant popieriaus“ ir pini
gų rinkime. Tad kodėl viešai 
neišsiaiškinti, neišdėstyti kas 
„ant širdies guli” vienai ir ki 
tai pusei, juo labjau, kada su 
sirinkime diskusijas kordi- 
nuotų Krašto Valdybos atsto 
vai.

Visuomet prisiminkime dr. 
Griniaus žodžius: „Jieškoki- 
me to, kas mus jungia, o ne 
skiria.”

K. Baronas.
N L red. abejoja dėl teigimo, 
kad dviejų namų ar salių per 
daug. Kitų tautų žmonės tu
ri po kelias sales ir jas nau
doja biznišku būdu. Kodėl 
lietuviams dviejų namų ar 
dviejų salių perdaug? Jei tik 
tai pajėgiame turėti, turėki
me kuo daugiausia!

LYGINAMAS LN 
SKLYPAS

Balandžio 5 d. LN staty
bos k-ja nutarė LN sklypą, 
turintį 47,700 kv. pėdų ir 
esantį Ferguson ir Hunter 
pietvakariniame kampe, išly
ginti. LN v-ba bai. 12 d. šį nu 
tarimą patvirtino. Statybos 
komisija užakcentavo, kad 
sklypo, išlyginimą atlikti be 
didesnių išlaidų. Sklypo lygi 
nimo pravedimą v-ba pavedė 
F. Rimkui ir J. Rakauskui.

Šį nutarimą įvykdyti ener 
gingai ir sumaniai pradėjo ir 
baigė F. Rimkus. Pradžioje, 
susirišęs su keliais rangovais, 
jis gavo iš jų darbų įkainavi
mus, kurie sukėsi apie $1000. 
Teko laukti geresnių progų. 
Ir tokia proga pasitaikė lie
pos 21 d., kada pradėjo kasti 
rūsį didžiausiam Hamiltono 
pastatui „Terminai Towers“, 
už 3 blokų nuo LN sklypo.

LN stat. k-jos p-kas F. 
Rimkus, dar prieš pradedant 
kasimo darbus, susitarė su 
rangovu Benny Haulage Lt., 
kad jis priveš į LN sklypą 
kiek reikiant žemių, sugriaus 
gelžbetono užtvaras ir sa
vo traktoriumi išlygins skly
pą už $350.

Kada LN sklypas išlygin
tas, jis atrodo dvigubai didės 
nis. Šia proga malonu išreikš 
ti visų LN narių ir v-bos var 
du giliausią padėką Fel. Rim 
kui, kuris taip pigiai ir suma
niai šį didoką darbą padarė.

Už LN sklypą šiuo metu 
siūlo $ 125,000 grynais.

Sk. St.
DAUGĖJA JAV FABRIKŲ 

KANADOJE

KREPŠININKŲ RINKTINĖ...
Atkelta ia 3-čio psl.

KELIONĖ IR RUNGTYNĖS AUSTRALIJOJ
RAŠO SPECIALUS NL KORESPONDENTAS 

JONAS BULIONIS

Į Newfcastle, kuris nuo 
Sydnėjaus nutolęs 120 mylių 
— važiavome autobusu be
veik keturias valandas, nes 
kelias yra kalnuotas bei vin
giuotas. Aplink uolos bei „nu 
susę“ eukalipto ir gumos me 
džiai. Nežiūrint žiemos laiko, 
žolė daugumoje parudavusi, 
dar nespėjo atsigauti nuo va 
saros karščių.

Važiavome tiesiai į mies
to rotušę, kur buvom bur
mistro priimti, pasveikinti. 
Jau priėmime jis pasakė, kad 
5-kių metų laikotarpyje jokia 
komanda nėra laimėjusi čia 
rungtynių. Taigi, supraskite, 
kad ir jūs turite labai mažai 
vilties. Svarbiausia, kad ir 
Australijos spauda nelabai 
mums draugiška. Ji rašo, 
'kad mes žaidžiam labai žiau
riai (o turi būti priešingai!). 
Daugiausia tenka mūsų ilga
jam Jesevičiui.

Po priėmimo pas burmist
rą, lietuviai, kurių yra apie 
200 — 250 asmenų, padarė 
priėmimą. Viskas buvo gra
žiai sutvarkyta ir pakeltas 
tostas už karalienę, ko iki 
šiol niekur nebuvo. Visam 
priėmimui vadovavo p. Žukas 
ir mes esame dėkingi už šį 
priėmimą. Rungtynės turėjo 
prasidėti 9 v. v. taip, kad mū 
sų žaidėjams buvo laiko kele
tą valandų pailsėti. Gaila, 
kad

Quebeco prekybos ir pramonės 
min. 
JAV 
JAV 

statyti Jaunimo tyti

G. Levesque praneša, kad 
Dominion Rubber Co.Ltd., 
filija Kanadoje, nutarė pasta 
naują padangų automobilia

ms fabriką netoli nuo Montrea- 
lio. Fabriko statyba kaštuos apie 
10 mil. dolerių. Panašus fabrikas 
yra Kitchenery.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE 

lt

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

SĖJA
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.

visur šalta: 
lauke apie 40—50 1., namuo
se tas pats arba dar blogiau. 
Žodžiu visi australiečiai „ver 
kia... šalta, šalta, bet jokios 
„akcijos“ neparodo. Kai kas 
turi elektrinius pečiukus, ku
rie yra neblogi sėdint per ke
letą pėdų nuo jo. Kadangi 
elektra yra brangoka, tai ir 
tas malonumas negali per il
gai užsitęsti.

Rungtynes pradedam pus
valandį pavėlavę ir tuojau 
Newcastle veda 6:0. Rungty 
nės labai „kietos’. Teisėjams- 
-australui ir mūsiškiui dr. R. 
Gaškai — tenka daug darbo, 
duodant daugybę baudų vie
nai ir kitai pusei. Kaip ir an
kstyvesnėse rungtynėse, taip 
ir šiose, australiečiai mėto la
bai gerai, o mums sunkiai vy 
ksta su krepšiais. Mūsų didie 
ji negali valdyti lentų, nes 
juois gerai dengia. Bet šiaip 
taip pirmą kėlinį užbaigiam 
27:14 savo naudai.

Pradėjus antrą puslaikį, 
australai padaro šešius meti
mus iš eilės ir pasekmė 43: 
42. Žiūrovai, kurių buvo be
veik 2 tūkst. šaukia, rėkia ir 
net kaukia iš džiaugsmo, pa
laikydami saviškius ir „nu
švilpdami” mūsiškius. Publi
ka žiauri. Jokios pagarbos sve 
čiams. Retkarčiais pagalvoda 
vau, kad ar tik tai nebus pir
mas pralaimėjimas. Bet į rung 
tymų pabaigą, mūsiškiai pa
mažu „atsiplėšia“ ir rungty
nes laimi 61:46. Reikia pažy
mėti, kad Newcastle yra vi
sos Australijos meisteris. Taš 
kų pelnė: Varnas 23, Modes
tas 2, Bazėnas 5, Čekauskas 
15, Adzima 
Šilingas 4, 
Baudų mes 
castle 23.

Po mažų užkandžių, grįž
tam atgal į Sydnėjų, nes 
kančią dieną jau

skridome į sostinę 
Canberrą.

Dvimotorinis, nedidelis 
tuvas, ne visiems „prie 
dies”. Ypač netinka Šilingui. 
Jis sėdi visas išbalęs. Kiti 
vyrai bando rašyti ir susi
tvarkyti su atsilikusiu paštu, 
nes laiko labai trūksta.

Nusileidžiam Canberroje. 
Pasitinka lietuvaitės tauti
niuose rūbuose, oficialus pa
sisveikinimas, nuotraukos. 
Važiuojam į namus — klubą, 
iš kur būsim išskirstyti po šei 
mas. Jųjų klubas sudaro ge
rą įspūdį. Nedidelė salė, bet 
pakankamai gera vietos paren 
gimams. Statyta vietos lietu
vių talkos keliu ir man atro
do, kad pilnai atlieka savo 
paskirtį.

Vakare bendras pobūvis, 
dalyvaujant beveik visiems 
Canberros lietuviams ir kele- 

! tai australų iš jų krepšinio s-

4, Jesevičius 6, 
Slomčinskas 2. 

gavom 15, New-

se-

lėk 
šir-

gos. Maisto daug, skaniai pa 
gaminto mūsų lietuvių mote 
rų, tiesiog „tirpo” visuomet 
alkanų sportininkų burnose. 
Buvo pasišokta, pakalbėta 
kartu apdovanojant mus vi
sus piniginėm, kad turėtu
me kur pasidėti australiškus 
svarus. Prisipažinsiu, daugu
mas mūsiškių vis dar „nesusi 
gaudo” jų piniguose (1 sv. 
=20 šil. ir 1 šil. = 12 pen.).

Kitą rytą,
priėmimas amerikiečių 

ambasadoje.
Jaunas šefas pats mus priima, 
aprodo savo rūmus, sodą, ap 
gailestaudamas negalėsiąs da 
lyvauti rungtynėse.

O rungtynėms YMCA sa
lėje, talpinančioje apie 500 
žiūrovų, mūsiškiai išeina: 
Slomčinskas, Šilingas, Sedlic 
kas, Modestas, čekauskas. 
Mūsiškiai žaidžia blogiausias 
rungtynes iš visų iki šiol žais 
tų. Mūsų „bosas” V. Adam- 
kavičius, pirmą kėlinį sėdė
jęs su amerikonais, gėdijosi 
atgal grįžti į savo vietą ant
ram kėliniui. Mūsiškiai žaidė 
kaip pradedantieji, nepada
rydami jokio padoresnio de
rinio, nekalbant apie dengi
mą. Pagaliau rungtynės bai
gėsi 95:71 mūsų naudai. Taš 
kų pelnė: Modestas 13, Baze 
nas 4, Sedlickas 12, Varnas 
17, Motiejūnas 1, Čekauskas 
14, Adzima 4, Jankauskas 4, 
Jasevičius 12, Šilingas 12, 
Slomčinskas 2.

Sekančią dieną apleidžiam 
svetingą Canberrą ir per Mel 
burną

skrendame į Tasmaniją.
Čia turėsim trejas rungtynes. 
Nusileidę Melburne, buvom 
pasitikti vietos lietuvių ir 
trumpai pasikalbėję, skren
dam Į Davenportą. Čia gyve
na tik viena lietuvių šeima, 
tad esam apgyvendinti pas 
australiečius. O pas juos taip 
šalta ir jie gyvena dar „pras
čiau” kaip žemyne. Kai kurie 
apsigyveno viešbutyje, kuris 
kaštuoja 3,5sv. su maistu.

Apylinkėse gyvena ir dau
giau lietuvių. Sužinoję apie 
mūsų atvykimą, jie pradėjo 
rinktis į viešbutį. Tiesa, 
skrendant lėktuvu, buvo ap
dovanotas mūsų Šilingas jo 
gimtadienio proga ir vėliau, 
oficialioj dalyje, prieš rung
tynes, įteikiant „gimtadienio 
tortą“. Tuo pasirūpino vie
nintelė lietuvių pp. Embertų 
šeima, o jų dukra 16 metų 
Irutė ir pasveikino lietuviš
kai ir angliškai. Vėliau, atsi
rado ir Tadas Surkevičius, ku
ris gyvena 120 mylių ir ver
čiasi „grocery store” preky
ba. (Surkevičius yra mūsų 
sportininkas - veteranas. Jis 
priklausė LFLS ir Tauro klu 
bams, žaisdamas ledo rutulį, 
futbolą). Šia proga jis sveiki 
na visus buvusius veteranus 
— sportininkus.

Davenport miestelis apie 
16 tūkst. gyventojų, su ke- 

’ liom 
liais 
niais 
ryta, 
narnos
tik tarp 7—8 v. v., o sekma
dieniais visiškai uždarytos.

Mūsų rngtynės turi būti 
ketvirtos iš eilės, taip, kad ei 
linis žiūrovas, atėjęs 6 vai. v. 
gali matyti 4-riais rungtynes 
ir gražiai praleisti laiką už 6 
šil. = 75 cent. Salė naujos 
statybos ir didžiausia bei gra 
žiausia iš visų iki šiol žaistų. 
Lentos stiklinės, normalaus 
dydžio. Mūsų komanda buvo 
apdovanota peleninėm, o vie
nintelė lietuvaitė Irena Emer 
taitė įteikė mums gėlių. Vė
liau vietos laikraštis „Advo
cate“ aprašė tas rungtynes 
įsidėjo nuotrauką.

RUNGTYNĖS 
DAVENPORTE,

Tasmanijoje, buvo lengvos 
visi mūsiškiai gavo „pasižy
mėti“. Šį kartą, po blogos die 
nos Canberoje, užėjo geres
nis momentas. Nereikėjo gė
dytis, būnant vienam iš pa
reigūnų. Rungtynes laimė
jom 90:54 (40:22). Žaidi
mas praėjo draugiškoje nuo
taikoje, bet publika kieta: ne

Toolmakers

Radi J Drill Operators

Planer Operators

Canadian Vickers Ltd

10 Turret Lathe Operators

10 Milling Machine Operators

Horizontal Boring Mill
Operators

Ingersoll Operators
Marker Off (Machine Shop)

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

(Dieninė ir naktinė pamaina. Ypatingai geras atlyginimas 
naktinei pamainai).

Coppersmiths
Turi būti prityrę gaminant katilus, vamzdžius ir t. t. 

ir pajėgūs, naudojant planus, išsidėstytu

Normalus dirbančiųjų socialinis aprūpinimas. 
Suinteresuotieji priimami pasikalbėjimams ir

vakarais nuo 7 v. iki; 9 v. vakaro Rugpjūčio 11, 12, 13, 14 dd.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

SUDBURY, ONTARIO
L. B. VALDYBA

rugpjūčio mėn. 16 d., sekma
dienį, p. p. Petro ir Povilo Ju 
telių vasarvietėje prie French 
River, rengia didelę ir įdomią 
gegužinę.

Įvairi programa, bufetas,

šokiai. Visi Sudburio ir apy
linkės lietuviai kviečiami da
lyvauti. Pradžia 2 vai. p. p. 
Ši gegužinė yra jau paskuti
nė šių metų vasaros sezone.

Valdyba.

WINDSOR, Ont
APYLINKĖS ORGANI ZUOTA BENDRUOMENĖ 

įžengė į penkioliktus veiki
mo metus. Per tą laiką, ne
žiūrint pasitaikiusių mažų de 
besėlių — nesutarimų, išva
rytas gražus ir vaisingas bei 
matomai naudingas lietuviš
kiems reikalams baras. Atei
nančių metų gegužės 23 d. su 
kanka lygiai 15-ka metų kai 
suorganizuota B-nės apylin
kė. Be abejo, jau dabar lai
kas netik prisiminti, bet ruoš 
tis tinkamai šį įvykį atžymė
ti. Tiesa, apylinkės narių skai 
čius praretėjo — dėl išvažia
vimų į Ameriką ir kitas vie-

toves, beveik pusiau, — bet 
mūsų eilės nėra jau tokios 
silpnos, ypač kai vis daugiau 
ir daugiau senosios kartos 
lietuvių bendruomeninei idė
jai ir veiklai pradeda pritarti, 
kad negalėtume šios sukak
ties iškilmingiau paminėti. 
Apylinkei vadovavo sekan
tys: apyl. suorganizavimo ini 
ciatorius Ed. Zatorskis, pulk. 
Bartkus, P. Januška, V. Ka
činskas, V. Barisas, E. Bu- 
tavičienė, B. Balaišis, V. Lo- 
rentas ir šiais metais — Vyt. 
Barisas. Koresp.

didesnėm gatvėm, ke- 
viešbučiais. šeštadie- 
viskas „pusiau“ užda- 
,,Drugstores“ čia vadi- 

, chemist“ atidaromi

ir

ir

SAULT ST. MARIE. ONTARIO
KITOS NAUJIENOS

Liepos 19 d. ap. valdyba 
Vyto ir Vinco Skaržinskų 
farmoje suruošė gegužinę, 
kuri labai sėkmingai ir be jo
kių exsidentu praėjusi. Pats 
būdingiausias ir naudingiau
sias šio lietuvių subuvimo 
bruožas, kuris yra sektinas ir

žiūrint gražių praėjimų, ku
riuos padarė mūsiškiai, nebu 
vo nė vienas palydėtas ploji
mu. Salėje vyravo^ tyla. Jie 
tik plojo saviškiams. Kitą die 
ną (naktį turėjau 102 1. karš 
čio) buvom priimti miesto 
burmistro. Mums jau pasida
rė eilinis įvykis, apsilanky
mas pas burmistrus, kurie ne 
turėdami ką veikti, su malo
numu su mumis „paplepėda
vo“, pasiūlydami arbatos, ke 
lėtą sumuštinių. Panašiai bu
vo ir Davenporte. Tiesa, po 
trumpo pasikalbėjimo, buvo 
pasiūlyta sužaisti golfą. Sed- 
lickas (jis tam sporte geras), 
Čekauskas, Adzima ir Adam- 
kavičius pasiūlymą priėmė. 
Burmistras uždaręs savo raš
tinę, sau ramiausiai išvažiavo 
žaisti golfą.

Baigiu, nes netrukus va- ' 
žiuojam vienų rungtynių į 
Burrie. Linkėjimai I

J. Bulionis.

kitoms lietuvių kolonijoms, 
tai apyl. valdybai pageidau
jant, kiekvienas gegužinėje 
dalyvavęs tautietis — šimto 
metų lietuviškos spaudos už
draudimo sukaktuvėms prisi
minti — pasižadėjo nusipirk
ti bent po vieną lietuvišką 
knygą. Šį knygų platinimo 
vajų (seniai ir pakartotinai 
šios korespondencijos auto
riaus siūloma idėja!) vykdy
sianti pati ap. valdyba. Ne
mažiau keliasdešimt papigin
ta kaina knygų sutiko atleis
ti žurnalas „Karys“ — adre
sas: 9106 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. 
A.

Patartina knygų platinto
jams nepamiršti ir bėdon pa
tekusio savanorio - kūrėjo P. 
Plestaevičiaus—adresas: 239 
West 5 th St. Boston 27, 
Mass, USA, kuris savo atsi
minimų knygelę „Mes nešė
me laisvę”, sutinka parduoti 
po vieną amerikonišką dolerį.

Patys vėliausieji svečiai iš 
įvairių Š. Amerikos vietovių 
apsilankę mūsų mieste buvo 
Leonas Dautartas ir Stasys 
Lukoševičius iš Klevelando, 
Br. Baškauskai iš Toronto ir 
inž. Donatas Bielskus iš Čika 
gos. Korespondentas.
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STOVYKLAVIMAS
Bendruomenės stovykloje vy 
ksta toliau, bet šią savaitę jau 
baigiasi. Pasitaikęs šaltas oras 
nėra stovyklautojams malo
nus, ypač mažiesiems. Vyrės 
nieji labai patenkinti.

Nemaža vargo su virtuve, 
kurią veda p. Zubienė, šią sa 
vartę talkininkaujant p. Ker- 
belienei.

Šios savaitės stovyklos 
programa yra ši. 
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., 

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

Šeštadieni rugp. 15 — 
Lietuviškų papročių diena.

Sekmadieni, rugp. 16 — 
uždarymas.

SVEČIAI IŠ ČIKAGOS
Ponai Juodgudžiai, anks

čiau gyvenę Montrealyje, 
praėjusį savaitgalį buvo atvy 
kę į Montrealį prisiminti gy
ventus laikus, aplankyti savo 
gimines, bičiulius ir pažist. 
ir praleisti atostogų laiką. 
Pp. Juodgudžių sūnūs jau pa 
augęs gražus jaunimas. Pp. 
Juodgudžiai Montrealyje vie 
šėjo pas pp. Aneliūnus. Ant
radienį išvyko į Čikagą, pa
keliui dar sustoję Toronte 
ir kt.

SVEČIAI Iš TORONTO
Pirmadienį, rugpjūčio 10 

d., vykdami į New Yorką, 
kur pasiryžę aplankyti pašau 
line parodą, Montrealyje lan 
kėši ir buvo užsukę į NL re
dakciją A. Kantvydas ir J. 
Bakšys. Svečiai domėjosi NL 
leidykla, kurią apžiūrėjo ir 
NL įteikė auką. Malonu bu
vo didžiosios lietuvių koloni
jos svečius trumpai painfor
muoti apie Montrealio {žy
menybes ir lankytinas vietas.
ATOSTOGOS ČIKAGOJE

Apsikeisdami su čikagie- 
čiais, kurie atostogų atvyks
ta į Montrealį, į Čikagą 
dviem savaitėm buvo išvykę 
montrealiečiai V. Kačergius, 
A. Ališauskas ir K. Otto. Ka 
dangi visi turėjo atostogas, 
tai vykdami p. Kačergiaus 
mašina, nebuvo reikalingi 
skubėjimo, todėl ne tiktai 
šainiai praleido laiką pasau
lio lietuvių sostinėje, bet ir 
pakeliui turėjo malonumo, 
kur. sugalvoję, apsistoti, pail
sėti, pasižvalgyti. Čikagoje 
gi atostogaudami lankė ne 
tiktai gimines ir bičiulius, 
bet ir apžiūrėjo įžymybes — 
muziejus ir kt.
• Senkus Stasys, atostogau
damas, iš Hamiltono buvo at
vykęs į Montrealį ir apsilan
kė NL redakcijoje. Montrea
lyje buvo pp. Dikaičių sve
čias.

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | 2-4;7-9p.m.

antradienį ir
penktadienį i 2~4 p- m'

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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.

— Šv. Elzbietos, šv. Kazi
miero parap., d-jos vakarienė 
ir kaukių balius spalio 31d.

— Lapkričio 7 d. Nepr. 
Lietuvos literatūros vakaras 
ir loterijos užbaigimas.
© Ai. Stankienė yra Mtl. Ge
neral Hosp., kamb. 1621.
• B. Žemgulytė—Hotel Dieu 
ligoninėje, kamb. 713.
• E. Vaupšienė išvyko švent 
kelionei į St. Anne-de-Beaup
rc-G.
• H. Adamonio šeima Bro
me vietovėje, kur Prišmantai, 
Ivaškevičiai, Kukeniai, Baka- 
navičiai, toliau Dikaičiai ir 
Masevičiai gražiai gyvena.
• Pp. Buikos pasistatė neto
liese Brome biznį.

• Ambrasas Kazys ir Liu
cijus Bohemier su žmonomis 
leidžia atostogas važinėda- 
miesi po J.A.V-bes.

• P.I.Makusiai ir Ona Vii 
kaitienė, važinėdami po J. A. 
V-bes, aplankė daug savo gi
minių.
• Simonavičius Jonas išvy
ko į Vancouverį ir Victoriją, 
kur 3 mėnesius dirbs univer 
sitetų bibliotekose,
• Pp. Linkonai atostogų 
buvo išvykę į St. Donat.
• Zabielienė atostogauja 
pp. Niaurų vasarvietėje su 
pp. Niauromis.
• P. Zabiela, senjoras, lankė 
si NL redakcijoje ir sutvarkė 
reikalus.
• St. Reutas, lankėsi NL re
dakcijoje ir atvežė iš Ontario 
tabako augintojų sričių N L 
prenumeratų.
• Pp. Vi’liušiai ir E. Karde
lienė sugrįžo iš atostogų Ca
pe Cod, kur ilsėjosi ir maudė 
si sūriame Atlanto vandeny, 
naudodamiesi J. Kapočiaus 
vilomis.
• Pirmagimės dukters susi
laukė Silvija ir Vincas Piečai 
čiai.
• Iš Berlyno Montrealio lie
tuviams sveikinimų siunčia 
D. M. Baltrukoniai, pervažia 
vę jau visą Europą — Pran
cūziją ir Vokietiją — kelionė 
je lėktuvu.
• M. Petrauskienė serga ran 
kos sužeidimu.

DR. V. GIRIONIENĖ
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. BERNOTAS 

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Naujai įšvęstas į kuni
gus, salezietis T. M. Burba 
praleido paskutinę savaitę 
mūsų tarpe.

— Turėjome nedidelių iš
laidų bažnyčios stogui patai
syti.

— Šeštadienį — Marijos 
Dangun ėmimo šventė — Žo 
linės. Mūsų bažnyčioje vaka
rinės mišios 7.30 vai. vakaro.

— A. V. parapijos pikni
kas įvyks šiais metais rugpjū 
čio mėn., 30 d., Palangoje. 
Tai yra paskutinis šio mėne
sio sekmadienis. Visiems bus 
gera proga po vasaros susitik 
ti ir gražiai praleisti laiką.

— Rugpjūčio mėn. (para
pijos raštinė veikia 8-10 vai. 
rytais ir 7 - 9 vai, vakarais.

— Atostogos daugumai 
baigiasi. Norėtumėm, kad mū 
sų žmonės taip po šios vasa
ros atrodytų, kaip S. Daukan 
tas Lietuvių Būde apie lietu
vius rašė: „Povizos drąsos ir 
malonios, ant kožno veido 
narsybė ir kantrybė žydėjo, 
o malonė artimo kiekvieno 
širdyje klestėjo; stovyla, 
kalba ir kožnas žingsnis reiš
kė visus liuosus esančius“...
i® J. Stankaitis su žmona, dir 
bančia lėktuvų kompanijoje, 
buvo išskridę į Europą, kur 
aplankė kelias valstybes. Vo
kietijoje jie nufilmavo Da
chau stovyklą. Be ko kita, Da 
chau stovykloje yra lankyto
jų knyga, kurioje įrašomi lan 
Rytojų įspūdžiai. Prieš pp. 
Stankaičių įrašą arabų stu
dentas įrašė: Dabar supran
tu, iš kur izraelitai išmoko 
kankinti žmones. . .

KAS NAUJA KANADOJE
PROVINCINIŲ PIRMININ 

KŲ KONFERENCIJA
įvykusi Jasper, Alta, svarstė 
„amžinuosius” klausimus — 
mokesčių ir teisių perkėlimo 
iš provincijos į provinciją, 
nes įvairiose provincijose jos 
ne vienokios.

Aiškintas toks faktas: Hull 
yra Ottawos priemiestis, bet 
Hull yra kitapus upės, kur 
yra Quebeco provincija, o Ot 
tawa — Ontario provincijoje. 
Konstatuota, kad Hull mies
to gyventojai prekes perka 
Ottawoje, nes Ontario prov. 
mokesčiai mažesni. Todėl tar 
tąsi, kad mokesčiais reikia ap 
dėti pardavėjus, ne pirkėjus. 
Pardavėjai, žinoma, jais ap
kraus pirkėjus.

Kalbėtasi apie pensijų kil
nojimo problemą. Nutarta se 
kančią konferenciją sušaukti 
spalio mėnesį Toronte.

FIRMŲ PAJAMOS 
IŠAUGO

Statistikos biuras praneša, 
kad įvairių Kanados įmonių 
pajamos ir pelnas išaugo iki 
8.8%. 1963 metais Kanados 
bizniai turėjo 2,110,000,000 
dol. gryno pelno, kai 1962 m. 
jos turėjo 1,940,000,000 ir 
1961 m. — 1,828,000,000 dol.

PARDUODAMI LANGAI
4 metus dėvėti, labai gerame sto
vy, su sieteliais.

Teirautis tel: 484—9649.

I.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČIN AS
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

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

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

TAUPYK IR SKOLINKIS 11 Ii IT /A " 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE jį/ IL V ® 3?
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 serus — 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.
Šv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Parapijos komiteto pik
nikas bus rugpjūčio 31 die
ną, Juozo Vekterio farmoje 
prie Mascouche. Vekterio 
vieta daugumui gerai žinoma 
ir nesunkiai atrandama, nes 
nuo miestelio nutolusi tiktai 
pusantros mylios.

PADĖKA.
Širdingai dėkoju Montrea

lio Tėvams Jėzuitams už tė
višką globą, o gerbiamam Šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nui kun. Feliksui Jucevičiui 
už pakvietimą į kun. Jono 
Gaudzės primicijas.

Išvykstu iš Montrealio su 
geriausiais įspūdžiais ir dė
kingumu bei pagarbos jaus
mais.

Kun. Mečys Burba, S. D. B.
9 Alf. Ruzgaitis (policijos 
tarnautojas) serga ir gydosi 
Laurynijos kalnuose.

• Pagal Montrealio lietu
vių architekto V. Zubo pro
jektą Conn. , USA pastaty
tas lietuviškas kryžius.

— O. Ilevičienė, nuo karš
čių Floridoje pasitraukusi į 
šiaurę, Montrealyje ir apylin 
kėse leidžia atostogas.
© J. Bajoras su sūnum lankė 
si Montrealyje. Jis prieš ke
letą metų yra išvykęs į Kali
forniją.
• J. Stankevičius iš Montre 
alio rytų lankėsi NL redakci
joje ir pratęsė NL prenume
ratą.
® Tamulis Petras atostogau
damas buvo nuvykęs į Flori
dą.

PADIDĖJO VALDŽIOS 
PAJAMOS

Statistikos biuro žiniomis, 
praėjusį mėnesį federalinės 
valdžios pajamos buvo 606, 
100,000 dol., o išlaidos — 
537,900,000, tat pajamos vir
šijo išlaidas 68,200,000 dol. 
Pirmais trim mėnesiais šie
met pajamos buvo 1,771,600, 
000 dol., o išlaidos — 1,420, 
400,000, tat pajamos viršijo 
išlaidas 351,200,000 dol.

KANADIEČIŲ UŽDAR
BIAI DIDĖJA AR 

MAŽĖJA?
Kanados Statistikos biu

ras, vertindamas asmens pra
gyvenimą 1949 m. 100, daro 
kiekvienų metų palyginimus. 
— 76, 1963 — 86, šiais gi me 
23 dol., 1949—44 dol., 1959 
1939 metais asmuo gaudavo 
tais jo uždarbis bus 90 dole
rių už savaitę. Taigi per maž 
daug 25 metus uždarbiai pa
kilo keturius kartus. Bet ar 
tikrai taip yra?

Perkamosios galios palygi
nimo duomenys rodo, kad 
1939 m. perkamoji galia 63 
dabar prilygsta 135.

Mokesčiai nepaprastai iš
augo. Prieš 25 metus federa- 
liniai mokesčiai už pirmąjį

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate k>ourd 
Nariai.

D. Balh ukonis RE 7^0844
P. Rudinskas HU 1-2957
i. Skučas RA 2-6152

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

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO TORONTE

jieškomas Viktoras Lukoševi 
čius, Leonardo sūnus, kilęs iš 
Balčių kaimo.

Jieškomasis arba apie jį ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti: —

Consulate General of 
Lithuanie, 1 Trillium Terra

ce, Toronto 18, Ontario.
Canada.

LIETUVIŠKOS KAPINĖS, 
įsteigtos Šv. Jono Krikštyto
jo parapijos klebono kun. P. 
Ažubalio iniciatyva ir rūpes
čiu, veikia labai gerai. Tą raš 
tu konstatavo katalikiškųjų 
kapinių inspektorius, atlankęs 
kapines ir padaręs dokumen
tų reviziją.

Kapinės darosi vis daugiau 
žinomos ir populiarios. Ir iš 
tolimesnių vietų lietuviai čia 
laidojami. Paskutiniu metu 
Toronto lietuvių kapinėse pa
laidota Ona Janušauskienė iš 
Delhi.

1000 buvo vos 3%, o vedęs 
vyras, turįs 2 vaikus, būdavo 
atleidžiamas nuo 2,800 apmo 
kėjimo taksų. Mokesčiai iš 3 
% išaugo iki 14 ir 22% nuo 
$ 4,000 sumos. Tie asmens, 
kurie 1939 m. uždirbdavo per 
metus 3,000 dol., dabar turė
tų uždirbti 7,280 dol., kas tai 
da uždirbdavo 5,000 dabar tu 
retų uždirbei mažiausia 13 
tūkst. dol. Ar taip yra?

Šis nesiderinimas kainų ir 
atlyginimų kilimo pareina 
nuo infliacijos. Kanados do
lerio nuvertinimas vyksta 
sparčiau, negu keliami atlygi 
nimai už darbą. (AG).

— Federalinė vyriausybė savi
valdybių investaciniams darbams 
paskyrė 2,896,947 dol.

Cobdene, Ont. du iš JAV atvy
kę banditai užpuolė banką, išsine 
šė pinigus ir pasiėmė užstatu tar 
nautoją, bet buvo pagauti.

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

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

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 

—n—m—iwwhj mu nu. ■įkii n ,hhi»wi»i 

Dr. P. M0RK1S į 
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. )

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

Raštinė: LE 4-4451. A.

APKALTINTI
KYŠININKAVIMU

L. Landreville, buv. Sud- 
burio burmistras, o dabar On 
tario vyr. teismo narys; W. 
Miller, buv. Grawenhuist bu 
rmistras; G. Coats, buv. Bra 
cebridge ir W. Cramp, buv. 
Orilla burmistras, visi apkal
tinti kyšių ėmimu, nes, būda 
mi pareigose, priėmė Noraher 
n Ontario Gas Co. šėrus.

VIETOJE ŽUVIES
PAGAVO VILKĄ. . .

Keistas atsitikimas. J. Yus 
co Long Lake ežere bandė 
meškerioti žuvis. Bet vietoje, 
kurioje meškeriojo, niekio ne
galėjo pagauti, ir todėl yrėsi 
kiton vieton, bet susidūrė. . . 
su besimaudančiu vilku. Jis 
vilką irklu nudobė ir atsive
žęs į Ontario miškų mineste- 
riją gavo 25 dol.

POLITIKA MEILEI 
NEKLIUDO

Toronto Grenville — Dun
das apylinkės atstovė parla
mente, Jean Casselman, 44 
metų, Ontario gubernato
riaus duktė, kuri po vyro mir 
ties užėmė jo vietą kaip kon
servatorių atstovė, pranešė, 
kad ji išteka už McLeod, Yo 
ung, Weir and Co. vicedirek
toriaus, R. Waddas.
ŽMONĄ MUŠTI NEVALIA

49-nerių metų L. Soucie, 
18-kos vaikų tėvas, apkaltin
tas mušimu žmonos ir vaikų, 
teisme bandė teisintis, bet Jei 
sėjas patikėjo žmonos ir vai
kų parodymais ir jų nubaudė 
4 metais kalėjimo.

Keating Ford bales »_td. 
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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