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Kinairusamlemiakapus Laimėta prieš kanad-ius
• AUSTRALINĖ LIETUVIŲ RINKTINĖ NUGALĖJO 

KANADOS OLIMPINĘ! RINKTINĘ
®/ KINIJOS KOMUNISTAI ĮSPĖJO MASKVĄ, KAD JI 

ŽENGIA Į KAPUS
O CHRUŠČIOVAS PAKARTOTINAI TEISINOSI DĖL 

OKUPACIJŲ IR PAVERGIMO
© KONGO RESPUBLIKOS KARIUOMENĖ 

SUMUŠA KOMUNISTŲ AGRESIJĄ
© RIMTA JAV DEMOKRATŲ KONVENCIJA.

JOHANSONAS ^ASI'RINKO 
© MAKARIOS PAS NASSERĄ 
& POPIEŽIUS UŽ TAIKĄ. 
© SUKARNO AGRESORIUS

Rusų bolševikai, fenomeną 
liškai „išgydę“ eilę Europos 
vakarų komunistinių vadų: 
1949 metais bulgarų Dimitro 
vą, 1953 m. čekoslovakų Got 
tvvaldą, 1956 m. lenkų Bieru 
tą, 1961 m. amerikiečių Fos- 
terį, šiais metais du — pran
cūzų Thorezą ir italų Tog
liatti (ar ne impozantiškas są 
rašas?), susidūrė su kinų ko 
munistaiis, kurie nepasidavė 
Mao Tse-tungo „gydymui“ ir 
yra pasiruošę „gydyti” N. 
Chruščiovą. Tuo būdu pir
mą kartą taip atvirai ir griež 
tai

RUSŲ BOLŠEVIKAI 
SUSILAUKĖ PASIPRIE-

ŠINIMO IŠ PAČIŲ 
KOMUNISTŲ, 

nes rusams dabar jau prieši
nasi ne vieni kinų komunis
tai, bet rusams priešinasi ir 
kitų tautų komunistai, ku
rių skaičius gausėja.

Daug reikšmingesnis fak
tas, kad rusų bolševikai ne 
tiktai sisilaukė pasipriešini
mo iš kitų kraštų komunistų, 
bet rusams tie kiti pradėjo sa 
kyti teisybę viešai ir į akis. 
Ir tai dabar daro jau dauge
lis kitų kraštų komumstų, 
kai anksčiau jie bijojo rusų 
teroro, dominavusio visą jų 
sistemą.

PATYS KOMUNISTAI 
PRAKALBĖJO IR APIE 
RUSŲ IMPERIALIZMĄ, 

kurį anksčiau rusai aiškinda
vo kaip kapitalistų „išmislą“, 
nukreiptą prieš komunizmą.

Kinų komunistai ir šioje 
srityje pirmieji pasakė ru
sams atvirą žodį: rusai impe
rialistai ir kolonialistai. Ki
nai šita aiškiai, atvirai ir tei
singai pasakė. Todėl 
CHRUŠČIOVAS TEISINO
SI SKANDINAVIJOJE IR 

DABAR TEISINASI
ČEKOSLOVAKIJOJE, 

bet nieko įtikinti negali. Da 
lyvaudamas Čekoslovakijos 
„išlaisvinimo“ sukaktuvėse 
jis kalbėjo, esą Vakarai tei
gia, kad komunizmas į rytų 
ir vidurio Europą atneštas 
„ant rusų durtuvų“. Bet Chr 
uščiovas, bandydamas nuneig 
ti, tiktai tuščiai ir melagin
gai kalbėjo, jog sovietų oku
puotos valstybės ir valsty
bės padarytos satelitais, pa
čios pasirinkusios komuniz
mą. Jeigu taip būtų, tai 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 
LIAUDŽIAI OKUPAN
TAS TUOJAU SUTIKTŲ

LEISTI LAISVUS 
BALSAVIMUS.

Bet vien jau tas faktas, 
kad rusai laisvų balsavimų 
bijo, „kaip velni-|; kryžiaus“, 
įrodo, kad rusai okupuotus 
kraštus, kuriems primetė jė
ga savo okupaciją, laiko pa
vergime jėga ir smurtu, to
dėl ir nesutinka liaudžiai leis 
ti laisvai pasisakyti.

Chruščiovas akiplėšiškai 
melagingai bando aiškintis, 
bet nieko savo aiškinimų ne
gali įrodyti. Ir ne vien kinų 
komunistai sako, kad

HUMPHREY

NE 
NIS 
SOVIETINĖ OKUPACIJA.

Sovietinį imperializmą ir 
kolonializmą stipriau prade
da kelti viešumon ir kinai, 
ir kitos tautos. Ir tikrai jam 
ateis galas greičiau, negu kai 
kas mano.

JAV skr. D. Rusk, kalbė
damas JAV užsienio politi
kos klausimais, taip pat paša 
kė, kad

KOMUNISTINIS FRON
TAS PATS SAVAIME 

SUIRO,
nes yra pastatytas ant melo, 
apgaulės, kuri tiktai todėl lai 
kėši, kad buvo palaikoma te
roro priemonėmis. Kai tiktai 
prasiskverbė teisybės ir lais
vės spindulys, pradeda griū
ti visas melo ir prievartos pa 
statas, koks yra sovietinis 
imperialistinis bolševizmas, 
vadinamas tai socialiszmu, tai 
komunizmu, bet neatatinkąs 
nė vienam tų vardų.

Praėjusį savaitė vyko dau 
giausia, visą pasaulį domi
nančios,

JAV DEMOKRATŲ 
KONVENCIJOS ŽENKLE.

Konvencija, priešingai res 
publikonų, pasirodė labai rim 
ta ir labai įspūdinga. Demo
kratai kėlė vien esminius 
klausimus, kurie liečia žmo
nių gerbūvį, pilietines teises 
ir tarptautinio gyvenimo klau 
simus, laisvės pagrindu. Ir 
visa tai didelio saikingumo, 
rimties ir esmės visumu. Gali 
ma teigti, kad jau vien kon
vencijoje

RESPUBLIKONAI 
TAPO SUMUŠTI

drauge su jų kandidatu į pre 
zidentus—Goldwateriu. Nors 
šis kompanijoje liečia svar
bius klausimus, keldamas de 
mokratų tūlus silpnumus, bet 
jo paties ir jo srovės silpnu 
mai nepalyginamai dides
ni ir nepataisomi.

Johnsonas į viceprezinden- 
tus pasirinko labai rimtą kan 
didatą Horacio Hubertą Hu
mphrey, kurį žada įjungti į 
visus svarbius valstybės dar
bus ir padaryti tikru JAV 
prezidento padėjėju, kai iki 
paskutinių beveik laikų JAV 
viceprezidento rolė buvo pa 
šyvi. Tai yra svarbu ir reikš
minga.

KITI TARPTAUTINĖS 
REIKŠMĖS ĮVYKIAI 

tebesivysto dramatiškai. Jie 
tai ir kelia didžiausį susirūpi 
nimą, kuris, atrodo, nėra dau 
geliui suprantamas ir giliau 
perprantamas.

Kipro klausimas tapo į pai
niavas patekusia problema. 
Makarios nuvažiavo tartis su 
Naseru. Tai greičiau demons 
tracija, ne realus žygis, ku
ris galėtų atnešti apčiuopia
mos naudos. Dėl to Kipro 
problema tebėra stagnacijo
je, nors Graikijos ir Turkijos 
valdžios tariasi.

Graikija min. pirm. Papan 
dreu poreiškimu aiškiai

AMŽINAS SOVIETI- 
IMPERIALIZMAS IR

KITOS ŽINIOS
— Kinijos komunistai dėl 

rusų komunistų šaukiamo su 
važiavimo pakartojo: kai su
sirinksite Maskvoje, tuo jūs 
Įžengsite į komunizmo kapą...

— Žemėje dabar gyvena 
3 milijardai ir 100 milijonų 
gyventojų, iš kurių Kinijoje 
20% viso Žemės gyventojų. 
Didžiausis pasauly miestas 
—Japonijos sostinė Tokio.

— Vietnamo rsvoliucinė ta 
ryba paskyrė generolų trium 
vratą dviem mėnesiam, kurių 
metu bus išrinktas parlamen
tas, o šis išrinks prezidentą.

SANTYKIU 96 : 86
Šeštadienį, rugpjūčio 29 

dieną Toronte įvyko Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės rungtynės su Kana 
dos olimpine rinktine. Lietu
vių rinktinė išlaikė Austrijo
je triumfališkai iškeltą lygį 
ir Kanados olimpinę rinktinę 
nugalėjo 96 : 86 santykiu. 
Sveikiname mūsų nenugali
mąją rinktinę, atlaikiusią Lie 
tuvios krepšinio, kaip Euro
pos meisterio, garbę!

N. L. SPORTO 
VEDĖJAS K. 

taip trumpai praneša apie 
rungtynes:

Š. Amerikos lietuvių rink
tinė po audringos kovos, nu
galėjo Kanados olimpinę rin 
ktinę 96:86 (33:40). Norma-

SKYRIAUS 
BARONAS

liu laiku, rungtynės baigėsi 
lygiomis — 79:79. Sekė pen
kių minučių pratęsimas, ku
riame mūsiškiai pelnė septy- 
nioliką taškų. Rungtynes ste 
bėjo tūkstantis žiūrovų. Pla
čiau apie rungtynes ateinan
čiam nr.

Lietuvių gyvenimo faktai

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
VAKARŲ ŽURNALISTAI LIETUVOJE

Maskvoje akredituoti Va
karų valstybiių spaudos korės 
pondentai, apsilankę Estijoje 
ir Latvijoje, rugpjūčio 14— 
16 dienomis lankėsi Lietuvo
je. Rugp. 14 d. lėktuvu į 
Vilnių buvo atvykę Anglijos, 
Indijos, Jūgoslavijos, JAV, 
Lenkijos, Meksikos, Prancū
zijos, Urugvajaus ir Fed. Vo 
kietijos spaudos bei radijo 
atstovai.

Atvykusiems
Vilnius ir kai kurios, papras
tai turistams ar „pažangių
jų“ ekskursijoms rodomos vie 
tos. Vilniuje jie matė istori
nius pastatus, dvi gamyklas 
(gelžbetoninių konstrukcijų 
ir grąžtų), „Tiesos“ redakci- 

' ją. Juos nuvežė į Piirčiupį, 
kur kalbėtasi su paminklo au 
torium įskulpt. G. Jokūboniu. 
Grįždami į Vilnių jie aplan
kė Rūdininkų girią. Aiškini
mus 
liau 
čiai 
kės ir pilies muzėjų.

Svečius informavo režimi-

parodytas

teikė G. Zimanas. Paga- 
Trakuose užsienio sve- 
galėjo pamatyti apylin-

nės Žurnolistų s-gos pirm. 
Karosas, plano komisijos pir 
mininko pavąd. P. Dragelis, 
akademikas K. Meškauskas, 
komjaunimo CK sekr. V. 
Morkūnas, režiminio kult, mi 
nistro pavad. V. Jakelaitis ir 
švietimo min. pav. J. Kava
liauskas.

Svečių grupėje nebuvo pa
čių žymiausių vokiečiių ar 
ar prancūzų dienraščių atsto
vų. Plačiai skaitomos „Die 
Welt“ dienraščio maskvinis 
koresp. H. Scheme lankėsi 
tik Estijoje bei Latvijoje. 
Prancūzų France Presse ko
respondentas Serge Romens- 
ki pažadėjo plačiai aprašyti 
viešnagę Lietuvoje. Ameri
kiečių ABC radijo tinklo ats 
tovas Sam Jaffe Lietuvoje 
kalbėjo : jam patikęs žmonių 
nuoširdumas, jį nustebinę Pa 
baltijo kraštų laimėjimai. Vii 
niuje būdamas apie svetingu 
mą kalbėjo ir United Press 
agentūros atstovas pasidžiau 
gė, kad Sovietijoje paminėta 
Šekspyro sukaktis.

KAS NAUJA KANADOJE
MAŽĖJA KANADOS DEFICITAS

Finansų min. Gordon pra
nešė, kad biudžetinis defici
tas yra žymiai mažesnis, ne
gu jis pranešęs apie tai kovo 
mėnesį. 1963-64 metų biudže 
to balansas parodė, kad defi-

PASISAKĖ UŽ KIPRO 
PRIJUNGIMĄ PRIE 

GRAIKIJOS.
Tas ir be pasisakymo bū

va aišku, nes tuo tikslu su
keltos Kipro turkų skerdy
nės.

Kongo įvykiai daug rim
tesni ir tragiškesni. Kovos, 
sukeltos Pekine paruoštųjų 
specų, finansuojamos komu
nistų dominuojamų valstybių, 
reikalingas didelio dėmlesio, 
nes jomis sprendžiamas Kon
go respublikos 
mas. Tčombe 
jis, pasiryžęs 
siems Kongo 
laisvę, dėl to susilaukė karo. 
Jo paleistasis laisvės Gizen- 
ga, apkaltino išlaisvintoją ir 
pradėjo prieš jį sąmokslą. Pa 
skutinės žinios pranešė, kad

KONGO KARIUOMENĖ 
MAIŠTININKUS 

MUŠA.
Atmušus iš jų Albertvillį, 

jie pabėgo už Tanganijkos 
■ežero. Bet maištininkai dor 
nelikviduoti.

Indonezija pradėjusi agre
siją prieš Malazijos respubli
ką, dar nėra galutinai atmuš
ta. Prezid. Sukamo grasina 
Malaziją pavergsiąs.

likimo klausi- 
nelaimė, kad 

garantuoti vi- 
gyventojams

j.

eitas, kuris buvo 685,000,000 
dabor yra 619,000,000 dol., 
sumažėjo 66,000,000 dol.

SUMAŽĖJO NEDARBAS
Oficialūs birželio mėn. 30 

dienos duomenys rodo, kad 
nedarbo pašalpas gavo 201, 
919 asmenų, 50,000 mažiau, 
kaip gegužės mėn. ir 18,000 
mažiau, negu praėjusiais me
tais tuo pačiu laiku.

Birželio mėn. nedarbo iš
mokėjimų darbininkams bu
vo 16,500,000 dol., kai gegu
žės mėn. išmokėta 33,100,000 
dol.

TARPTAUTINIS SOLIDA
RUMAS LIETUVOS — 
— LENKIJOS SUKILIMUI 
buvo pareikštas specialiame 
Tarptautniame darbo žmo
nių sąjungos, dabar vadina
mos Socialistų . internaciona
lu, suvažiavime Londone 
1864 metų rugsėjo 28 dieną. 
Dabar, rugsėjo 5 dl. Briuse
lyje susirenka Socialistų in
ternacionalas paminėti savo 
100 metų sukaktuves. Suva
žiavime dalyvaus įvairių 
kraštų socialistų partijų ats
tovai, jų tarpe ir rusų paverg 
tųjų valstybių atstovai. Lie
tuvos socialistus atstovaus 
ekon. J. Glemža ir inž. J. Vii 
činskas. Kaip prieš šimtą me 
tų, taip ir dabar Lietuva yra 
rusų okupuota. Suvažiavimas 
todėl tuo klausimu priims 
okupaciją ir genocidą smer
kiančią rezoliuciją. Ruošiama 
paroda. Belgijos paštų valdy
ba išleidžia pašto ženklą.
• Rūta Klmonytė - Lee, la
bai gražiai vedusi Lietuvių 
Dienos programą kurios me
tu labai rimtai rado progos 
pasisakyti apie Lietuvą, po 
Lietuvių Dienos turėjo Naw 
Yorke pasikalbėjimą apie Lie 
tuvą per radio ir televiziją. 
Jos pasisakymai rimti, aiš
kūs ir teisingi.

• Skautai akademikai užbai
gė savo stovyklą, kurioje aka 
deminis jaunimas gaivino sa
vo lietuvybę, trijų organizaci 
jos šūkių fone: Dievui, Tėvy 
nei, Artimui.
• New Yorke prasidėjo Ka
talikų mokslo akademijos po
sėdžiai, kurių metu skaitoma 
daug paskaitų. Tai datai iš
leisti praėjusio susirinkimo 
darbai.
• Lietuvaitės—Stephens su
moterų choru ir Razutienė 
su šokėjų grupe, po Lietuvių 
Dienos buvo pakviestos Ame 
rikos pavilione duoti dainų ir 
šokių programą amerikie
čiams. 1 i -$)

. . LIETUVOS ŠAULIŲ . . 
SĄJUNGOS VISUOTINIS 

SUVAŽIAVIMAS
šaukiamas rugsėjo 6 dieną Či 
kagoje, Jaunimo centre: 5620 
So. Cleremont Avenue. Suva 
žiavimo programoje numaty
ta: pamoldos, 10.45 vainiko 
padėjimas prie paminklo Žu
vusioms dėl Lietuvos laisvės, 
11 vai. iškilmingas posėdis.

7 vai. vakaro, Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje įvyks 
koncertas - vakarienė, ruošia 
mas: L. V. S. „Ramovės“ Či
kagos skyriaus, Čikagos Vy
tauto Didžiojo bei gen. Teo
doro Daukanto jūrų šaulių 
kuopų, L. Kar. Savanorų - 
- Kūrėjų S-gos ir DLK Biru
tės karių šeimų Moterų dr- 
jos Čikagos skyrių.

KARTI TEISYBĖ
. .Čikagos biznierius Jonas 
Kaladauskas Lietuvoje besi
lankydamas buvo gavęs leidi
mą nuvykti į savo gimtinę 
Krosnėnus, Krosnos vai., Ma 
riampoiės ap. lam tikslui jis 
pasisamdė taksi, tačiau jo vie 
no važiuoti neleido bet davė 
jam „palydovą”, kuris jį visą 
laiką „lydėjo“. Tėviškėje 
jam buvo leista pabūti tktai 
vieną valandą. J. Kaladaus
kas, aprašydamas savo lanky 
mąsi Lietuvoje, „Naujieno
se” sako: „Skristi specialiai į 
Vilnių, o vėliau imti taksi, 
kad aplėktum tokį ilgą kelią 
(apie 5.00 kilometrų) 
tiktai vienai valandai 
jau turi būti kartu“...
• Letuvių Dieną New Yor
ke aprašė keli JAV angliškie 
ji laikraščiai, kai kurie įsidė
jo ir Lietuvių Dienos nuot
raukų.
• Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje — SLA džiaugia
si, kad į organizaciją įstojo 
daugiau jaunimo. Tai gerai, 
bet to neužtenka. SLA turi 
įsileisti į valdybą veiklių žmo 
niių, kurie į SLA organizaci
ją pritrauks dar daugiau jau

nimo.

vien
- tai

FEDERALINIAME 
KANADOS 

PARLAMENTE 
vyksta aštrios kovos liberalų 
su konservatoriais. Vienam 
Naujosios demokratų parti
jos nariui paklausus, kada vy 
riausybė patieks pensijų įsta
tymą svarstyti, min. pirm. 
L. Pearsonas atsakė, kad tai 
daugiau priklauso nuo kon
servatorių lyderio Diefenba- 
kerio. Jeiku bus sulaikyta kon 
servatorių varoma obstrukci 
ja, bus patiektas pensijų įsta 
tymas. Diefenbaker dėl tokio 
pasisakymo protestavo.

KYLA KANADOS 
EKSPORTAS

Statistikos biuro duomeni
mis Kanados eksportas per 
pirmąjį šių metų pusmetį ver 
tinamas 3,833,600,000 dol., 
kas yra 22% daugiau, negu 
pernai. Į JAV išvežta 52.4% 
viso eksporto. Daugiausia iš-

vežta žaliavų: miško, celiu
liozės, geležies rūdos, naftos. 
Išvežimas į Britaniją padidė
jo 23%.

KANADOS UŽS. R. MIN. 
P. MARTIN

Cleveland© universitete ga 
vo garbės daktaro laipsnį ir 
ta proga pasakė kalbą, kurio
je peržvelgė naujus užsienio 
politikos reiškinius. Jis ma
no, kad nyksta geležinė už
danga, blunka satelito sąvo
ka ir komunistinėse 
bėse vyksta kitimai 
kryptimi.

— Sovietų S-gos 
ūkio min.

mėnesio 1 dienai Kanadoje 
buvo 19,272,000 gyventojų. 
Per metus Kanados gyvento
jų skaičius pakilo 344,000 as 
menų.

valsty- 
laisvės

žemės 
Voročenko su 4 

ekspertais atvyko į Kanadą 
3 savaitėm, kurių metu jie 
norį svarbiausia 
auginti galvijus.

— Statistikos 
nešė, kad 1964

pasimokyti

biuras pra- 
metų liepos

— Turkijos miestuose 
Ankaroje, Istambule, Izmire, 
ryšium su Kipro krize, vyko 
demonstracijos, kurių metu 
apdaužyta SSSR, JAV, DB 
ir kt. atstovybių būstinės.

— Vietname komunistams 
kurstant nesantaikas tarp ka
talikų ir budistų, užmušti 6 
katalikai.

— Popiežius Paulius VI pa 
sakė kalbą už taiką, pažymė
jęs, kadi šis jo atsišaukimas 
ne už katalikybę, bet už žmo 
niškumą, privalomą visiems.

— Maskvai pagrasinus in
tervencija Kipre, Turkija pa
reiškė, kad tokiu atveju ji 
uždarys Dardanelus rusų lai
vams.
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Nepriklausoma Lietuva 
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą I 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.

7722 George Street, 
Prenumerata metams:

Kanadoje........................... . .$ 5.00
Amerika ir P. Amerika. . $ 5.50
Visur kitur..............................$6.00
Adresų pakeitimas 25 Ct. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Moralinė lietuvio pareiga
ATIDUOKIME KAS PRIKLAUSO

Jau baigiasi vasara. Kad ir 
nepergeriausiam orui esant, 
vistiek daugelis mūsų atosto
gas stengėmės praleisti prie 
jūros, ežerų arba aplankyti 
savo gimines, pažįstamus, 
draugus bei pamatyti gražią
sias Kanados ir Amerikos 
apylinkes.

Tas žinoma, pareikalavo iš 
mūsų biudžeto šiek tiek išlai
dų.

Grįžę iš tų iškylų, stengia 
mės apsimokėti nuomas, 
elektros, gazo, telefono ir ki
tas išlaidas, kad vėl galė
tume tęsti normalų kasdieni
nį gyvenimą.

Nepamirškime apmokėti ir 
tos sąskaitos, kuri daugelio 
iš mūsų dar neapmokėta, 
tai Lietuvos ir lietuvybės sąs 
kaita, kurią mes tikrai esa
me įpareigoti apmokėti, nes 
esame gimę lietuviais.

Tos sąskaitos dydis — pa
gal mūsų materialinį pajėgu
mą. Bet galvojama, kad kiek 
vieno dirbančiojo nemažesnė 
kaip 100 dol., nes žmonėm su 
nepergausiom šeimom ir be 
didesnių nelaimių ar ligų ne 
turėtų būti perdaug sunku ir 
neturėtų būti gaila atiduoti 
Lietuvai duoklę.

Kiekvienam iš mūsų rūpi, 
kad mes kaipo tauta išliktu
me gyva užsitęsiant ir ilges
nei išeivijai, kad mūsų vai
kai trečioj ir ketvirtoj gene
racijoj vadintųsi lietuviais. 
Jei nesudarysime dabar pa
stovaus kapitalo, kuris galė
tų duoti nuolatines pajamas 
lietuvybės išlaikymo reika
lams, jau sekančioj generaci
joj vaikai lietuviškai nebekal 
bės. Nebekalbės dėl to, kad 
nebegalėsime išleisti vadovė
lių šeštadieninėms mokyk
loms, nebeturėsime iš ko ap
mokėti kad ir minimalines iš 
laidas mokytojams, nes da
bar gaunama iš kai kurių pro 
vincijų valdžios parama yra 
laikina, o lietuviški laikraš
čiai nebegalės išsilaikyti, nes 
nebebus kas juos skaito. 
Apie periodinius leidinius ar 
knygas nebebus galima ir 
galvoti.

Šiandien būdamas sveikas

Mielą kolegę
STASE VAIŠVILIENE IR JOS VYRĄ VLADĄ, 

mirus Lietuvoje mielam tėveliui ir uošviui, 
sunkioje valandoje užjaučia ir kartu liūdi 

Rimkevičiai ir Niedvarai.

lietuviai veikia visur
Šveicarija.
SLL ŠALPOS DRAUGIJOS 

VEIKLA ŠVEICARIJOJ.
Šveicarų - Lietuvių - Lat

vių šalpos draugija veikia 
jau daugiau kaip 10 mehj. 
Tai yra šalpos dr-ja, kurios 
tikslas yra remti nepasiturin 
čius lietuvius ir latvius, gyve 
nančius Šveicarijoj. Bet svar 
biausias tikslas, tai remti lie
tuvių ir latvių gimnazijas, 
esančias Vokietijoj. Mat pa
čių lietuvių ir latvių Šveicari

N E

DO 6-6220
LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.

Yearly Subscription Rates:
Canada.......................... $ 5.00
America & S. America $ 5.50
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ir darbingas nelabai nuskriau 
si save ir savo šeimą įnešda- 
mas tą 100 dol. Pagalvoki
me, ar ilgai mes dar būsime 
darbingi, o nedirbančiam 
žmogui lietuviškas spausdin
tas žodis bus dar brangesnis. 
Tada gal ir labai norėsi tą rei 
kalą remti, bet nebeturėsi iš 
ko, o tavo vaikams tas nebe
bus taip suprantama.

Kanados Lietuvių Fondas, 
suorganizuotas mūsų pačių 
per rinktus atstovus — Kraš 
to Tarybą, nori sutelkti tą ne 
judamą kapitalą, iš kurio pa
jamų galėsime išlaikyti lietu 
vybę ir per daugelį generaci
jų, bet visų tų asmenų dar
bas, kurie įsijungė į įnašų tel 
kimą negaudami net susida
romų išlaidų padengimo, bus 
bergždžias, jei mes savo įna
šais prie jo neprisidėsime.

Labai gaila, kad daugelis 
Kanados lietuvių kolonijų to 
darbo dar nėra pradėjusios, 
o kur ir pradėtas labai lėtai 
eina. Montrealyje pasiro
džius pirmosioms dešimties 
žmonių šimtinėms balandžio 
pradžioje, nuo to laiko visiš
kai nebejuda. Torontas, kad 
ir pamažu, bet vis šiek tiek, 
kad ir po vieną kitą šimtinę 
per mėnesį sukaupia.Gal ten 
prašytojai uolesni, o gal lie
tuviai dosnesni.

Reikia manyti, kad vasa
rai pasibaigus ir montrealie- 
čiai neliks abejingi šiam svar 
biam reikalui, nes turime su
prasti, kad Fondo efektyvu
mas priklausys nuo to, kaip 
greitai mes savo įnašais ja
me dalyvausime.

Su daugeliu iš Jūsų tuo 
reikalu kalbėjau, beveik visi 
pažadėjote, ištesėkite savo pa 
žadą, padarykite savo įnašą 
ir tie, su kuriais neturėjau 
progos kalbėti, nes man pra
šyti yra daug sunkiau negu 
Jum duoti.

Jūsų įnašus dalimis arba iš 
karto visuomet priims Lite 
darbo valandomis Fondo s- 
ton Nr. D-889.

Juozas Lukoševičius,
Kanados Lietuvių Fondo 
Įgaliotinis Montrealyje.

joj yra labai nedaug, tad no
rėta įtraukti šveicarus į tą rė 
mimo darbą. Pradžioj ta dr- 
ja susidėjo vien tik iš lietu
vių ir šveicarų. Vėliau prie 
jos prisidėjo ir latviai.

Tos draugijos našiausia 
veikla buvo tais metais, kai 
jai vadovavo p. Stankus. Ta
da, dėka p. Stankaus asmeniš 
kų pastangų ir pasiaukojimo 
buvo surinkta Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoj keletas 
tūkstančių šveicarų frankų.
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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 KORINIŲ.
19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ Iš ŽYMIŲ 

RAŠYTOJŲ KORINIŲ.
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
•BaBgSSraSEBBESSCaHBBffiEBSHBmeSKSnMnanHBaB

Didinga diena 
New YOrke

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVIŲ
Su nerimu ir didžia viltimi 

lauktoji Lietuvių Diena pašau 
linėje parodoje New Yorke 
praėjo.

Susirinko' ir impozantiškas 
būrys dainininkų bei šokėjų ir 
didelės minios žiūrovų. Šis 
džiugus faktas sudaužė yisas 
pesimistų prielaidas, kad lietu 
viai jau yra aptingę, dides
niems žygiams nebepajėgią 
pajudėti. Bet jei sumanytas 
tikslas yra aiškus ir vertas 
vargo, rengėjai visada randa 
pritarėjų.

Šventė vyko tikrai impo
zantiškame stadijone — Sin
ger Bowl — parodos ribose. 
To „bliūdo“ dugne užteko 
vietos išsitiesti visoms šokė
jų figūroms, o aukštyn vis 
platyn einą „bliūdo“ šonai, 
apstatyti patogiais suolais, ap 
siklojo žiūrovų miniomis. Ir 
choras, kai nedainavo, turėjo

Vėliau taip gausiai nepavyk
davo surinkti pinigų, tačiau 
vis po kokį tūkstantuką su- 
krapštydavo. Štai, kad ir pa
skutiniais metais buvo lietu
vių ir latvių gimnazijoms Vo 
kietijoj po 1,200 šveicarų 
frankų pasiųsta.

Draugijai vadovauja pakai 
tom lietuviai ir latviai. 1963 
metų pradžioj draugiją išti
ko smūgis, kai jos pirminin
kas p. Imobersteg, staiga mi
rė. Tai buvo tikrai energin
gas ir šalpos darbui atsida
vęs žmogus. Jo apgailestavo 
ne tik lietuviai ir latviai, bet 
ir šveicarai, kurie jį labai 
aukštai vertino. Š. m. pra
džioj įvyko tos draugijos vi
suotinis posėdis, kuriame bu 
vo išrinkta nauja valdyba, ją 
dabar sudaro: pirmininkas p. 
Walter, latvis, pavaduotojas 
p. Gegeckas, iždininkas Dr. 
Radvila, sekretorius p. Ja
kaitis ir valdybos nariai, p. 
Stasiulienė ir p. Zurcher.

Draugijos nariai moka kas 
met po 5 frankus nario mo
kesčio. Gegas.
J. Amerikos V.
L. V. L. S-GOS CHICAGOS 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Įvyko A. Lunecko reziden 
cijoje. Susirinkimas apsvars
tė organizacijos ir spaudos 
aktualius reikalus.

Dėl per daug pareigų Pro
fesorius M. Mackevičius iš 
pirm, pareigų atsisakė ir bu
vo perrinkta valdyba 3-jų me 
tų kadencijai: Breivė Jurgis 
pirm., gyv. 1437 S. 49th Avė, 
Cicero, III. 60650, Luneckas 
Antanas sekr., gyv. 6442 S. 
Maplewood Ave. Chicago Ill. 
60629 ir Motušis V. kas., 
gyv. 2105 S. 51st Avė. Cice
ro, Ill. 60605. L. V. L. S- 
gos Chicagos skyriaus reika
lais prašome rašyti virš mi
nėtais adresais. V-ha.

Centro Valdyba.

DIENOS NEW YORKE
kur susėsti — nereikėjo nie
kur kilnotis.

Ir kur tik žiūrėjai į „bliū
do“ kraštus, kai stadijonas 
jau buvo prisipildęs,

VAIZDAS BUVO 
DIDINGAS.

Kad mūsų ten buvo daug, 
paliudijo ir mūsų pasveikinti 
atėjęs parodos vadovybės ats 
tovas, kai pasakė, jog čia šią 
vasarą yra buvęs daug kartų, 
tačiau dar niekad toji vieta 
nėra mačiusi tokios minios 
dalyvių.

Šventę pradėjome prisi
mindami savo žuvusius už 
krašto laisvę — prof. J. Stu- 
kas, šventei rengti komiteto 
pirmininkas, padėjo vainiką 
prie Lietuvos Kryžiaus, kurs 
parodos rajone jau yra įsipi- 
lietinęs.

Ant vienos stadijono plat-

PAX ROMANA SUVAŽIA 
VIMAS WASHINGTONE

Pax Romana organizacija, 
turinti apie 2 milijonų narių 
iš 72 valstybių, apjungė tarp 
tautinį mokslus einantį kata
likų jaunimą. Paskutines dvi 
kadencijas šiai or-jai pirmini 
nkavo dr.V.Vygantas. Wash 
ingtone liepos 20—30 dieno 
mis dalyvavo 300 delegatų, 
jų tarpe 4 lietuviai: J. Bogu- 
ta, A.Norvilą, R.Sužiedėlis ir 
N. Umbrazaitė.

Šio suvažiavimo diskusijų 
tema buvo ’’Krikščionybė pe 
Teinamame amžiuje“. Kalbė
tojų tarpe buvo žymių asme
nų kaip Robert F.Kennedy, 
kuris sveikino suvažiavimą 
JAV vyriausybės vardu, Ke
nijos teisingumo min. Tom 
Mboya, Venezuelos krikščio
nių socialistų pirm. Rafael 
Caldera, Utrechto kardinolas 
Bernard Alfrink ir kiti.

Liepos 25 dieną buvo egzi 
lų vakaras, kuriam vadovavo 
Arvydas Barzdukas. 7 latvės 
dainavo, ukrainiečiai šoko. 
Lietuvių programą atliko Ba 
Itimorės tautinių šokių gru
pė, vad. Balio Brazausko, 
akordeonu grojant E.Šilga- 
liui.

Programai visoms tauty- 
bėmsį pranešinėjo tautiniais 
drabužiais ir gražiais trijų ei
lių gintaro karoliais pasipuo
šusi I.Stasaitė. Programos 
pasižiūrėti buvo susirinkęs 
nemažas būrys vašingtonie- 
čių, jų tarpe Lietuvos Atsto
vas J. Kajeckas su v ponia, 
Amerikos Balso lietuvių sk. 
virš. K. Jurgėla su ponia ir 
eilė kitų.

Povilas Labanauskas, A- 
merikos Balsui turėjo pasika 
Ibėjimų, kurie buvo rekordu 
ojami kaip ir visa progra
ma, ir žinios galės būti pasiū 
stos už geležinės uždangos.

G.G.K.

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 Vazalinskas, 

Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama.
Naujai pasižadėjo kūrinių paaukoti šie žymieji mūsų daili
ninkai, jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Viktoras Vizgirda. Tat dovanų, svarbių, vertingų ir įdomių, 
kurios praturtina šį reikalą, bus itin gausu.
Kituose NL numeriuose duosime platesnį atskirų faktų ap
rašymą kai jie galutinai paaiškės.

formos buvo parengtas alto
rius, kur J. E. vyskupas V. 
Brizgys atnašavo šv. mišias, 
o prel. J. Balkūnas priminė 
bolševikų Lietuvai padarytas 
ir tebedaromas skriaudas. 
Baigdamas perskaitė Švč. Ma 
rijos Širdžiai pasiaukojimo 
aktą. Kitą dieną „New York 
Times” korespondentas para 
šė, kad prel. Balkūnas „puo
lė Sov. Rusiją ir komuniz
mą“.

Meninės programos daly
viai suėjo

Į STADIJONĄ PARADO 
ŽYGIU.

Paradą pradėjo ir atatinka
mas meliodijas grojo Bosto
no šv. Petro lietuvių parapi
jos dūdų orkestras. Jį įsekė 
Bostono Dariaus - Girėno 
posto legionieriai, po jų žy
giavo penki jungtinio choro 
dirigentai, chorai, tautinių šo 
kių grupės. Paradą užsklen
dė ką tik iš Australijos grį
žusi krepšininkų rinktinė.

Prieš! kiekvieną chorą ir 
kiekvieną šokių grupę buvo 
nešamas meniškai padarytas 
plakatas su choro ar grupės 
identifikacija. Plakatai buvo 
nešami žemai nuleisti, todėl 
eisena atrodė estetiškai — 
niekas netemdė eisenos daly
vių.

Neilgtrukus „bliūdo“ dug
nas ir chorų užimta šalinė ap 
siklojo gražiausiomis tauti
nių drabužių spalvomis. Ro
dos niekada tie mūsų tauti
niai rūbai nėra buvę tokie gra 
žūs kaip šiandien! Mat, šian
die į juos žiūrima iš tolo, 
juos apšviečia natūrali švie
sa, jų labai daug — yra visos 
galimybės spalvoms žaisti ir 
mums akis kutenti.

Dabar jau viskas paruošta 
pradėti programą. Ir pradė
jo prof. J. Stukas savo trum
pą žodį dainos posmu: — 
Mūsų sieloj šiandien šventė. 
Jis tuoj pareiškė, kad

MANIFESTACIJA 
DIDINGA.

Ir ji padaryta ne be reikalo 
— ji turi priminti draugui ir 
priešui, kad mums nepatinka, 
jog dalis pasaulio laisva, o ki 
ta pavergta, kad mes reika
laujam laisvės ir pavergtajai 
pasaulio daliai, kurios tarpe 
yra ir mūsų Lietuva. Antras 
šios manifestacijos tikslas — 
tegul pamato, kas gali maty
ti, kad lietuviai yra kultūrin
ga tauta.

JAV ir Lietuvos himnus 
gieda mišrus jungt. choras, 
diriguojamas čikagietės Ali
ce Stephens. Po to Lietuvos 
atstovo Washingtone Juozo 
Kajecko žodis. Trumpas, nuo 
širdus. Vienas jo posmas 
taip skambėjo; — Susirinko
me čia lietuvių tautos kan
čios ženkle — ir tam liudyti 
paliekame čia lietuvišką kry
žių.

Tuo' momentu jau atvykęs 
ir New Yorko senatorius Ke
ating pareiškė kovosiąs už 
Lietuvos išlaisvinimą.

A. Kačanausko himnu už 
tėvynę baigiama oficialioji 
dalis. Himną diriguoja jau 
mirusio kompozitoriaus sū
nus Algirdas Kačanauskas. 
Dabar programos dirigavi
mą perima

AKTORĖ RŪTA 
LEE-KILMONYTĖ

su tokiu pasisakymu:
— Jei dainų nebedainuotu- 

mėm ir šokių nebešoktumėm, 
mūsų kultūrinis gyvenimas 
pasidarytų tamsesnis.

Ir tuoj sujuda šokėjų mi
nia (visos vyresniųjų grų.- 
pės), susiskirstanti kaip be
matant į reikalingas figūras 
Šusto ir Subatėlės šokti. Su
batėlę lydėjo ir mišrus jung
tinis choras. Visi tuoj pagy
vėjo, aplodismentų nebesigai 
Įima.

Dabar įsiterpia choras su 
4 dainomis. Ir vėl iš bendros 
grupės išsilukštenę vyrai šo
ka Oželį (šoko kaip tikri pa- 
dykę ožiukai), po to visi Ru
gučius. Vėl choras su 3 dai
nom, vėl šokėjai su 2 šokiais 
ir taip iki galo.

Prieš pabaigą „bliūdo“ 
dugną užėmė

MAŽIEJI ŠOKĖJAI
— mūšų Lituanistinių mo
kyklų mažieji mokinukai. Šo
ko Voveraitę ir Kalvelį. Jų 
kostiumėliai ne tokie puoš
nūs, jų pasisukiojimai ne to
kie grakštūs, tačiau jų uolu
mas nuoširdžiausiai nuošir
dus. Jie šoko ne vieni — su 
jais kartu šoko ir jų čia buvu 
šių tėvenų širdys.

Pabaigai vienos pačias 
merginos pašoko Sadutę, ir 
čia pat jau paskutinis šokis
— sudundėjo subildėjo Ma
lūnas, visos vyr. šokėjų gru
pės sukamas.

J. Stukui ir Rūtai Kilmo- 
nytei atsisveikinus, choras su 
kėlė visus ant kojų giesmei 
Lietuviais esame mes gimę. 
Ir pasipylė minios per vartų 
daugybę į vingiuotus paro
dos kelius. Ilgai visi minės tą 
įspūdingą įvykį — daug kam 
toks bus jau paskutinis.

Tokia yra Lietuvių dienos 
stambiais bruožais nubrėžta 
panorama. Daug dar mažes
nių bruoželių tektų minėti. 
Bet gal ne vienas pasidomės,

KURIS GI PROGRAMOS 
GABALAS BUVO 

ĮSPŪDINGIAUSIAS.
Mano jausmas pasirinko šo
kius. Choro nelaimė buvo ta, 
kad jo balsus sugerdavo erd
vė ir publikai nebedaug kas 
tekdavo. Kitas jo priešas bu
vo helikopteris, kuris kas ke 
lios minutės skrido per stadi 
joną ir visada pataikydavo at 
sirasti tada, kada choras pra
dėdavo dainuoti, ir nepakan
kama garsinimo sistema ir jos 
jėga.

Gilų galvos linktelėjimą 
reiktų skirti Jadv. Matulaitie 
nei, kuri iš tokios daugybės 
grupių šokėjų pajėgė sudary 
ti vieną darnią ir drausmin
gai lanksčią grupę.

Ar buvo trūkumų? Kas be 
jų, bet kam jais domėtis? 
Palikim juos , kapoti šventę 
rengusiam komitetui.

Pastaba: Beje, šventėt iš
vakarėse buvo vienoje New 
Yorko armory apsišildymo> 
vakaras ir krepšinio rungty
nės tarp Australiją lankiu
sios rinktinės ir Rytų apygar 
dos rinktinės. Buvo didelis 
pavojus australiokiams pralai 
mėti. Pirmą kėlinį prakišę, 
rungtynes visgi laimėjo 84: 
67.
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Jaunimo stovyklai pasibaigus
KELETAS MINČIŲ MONTREALIO STOVYKLAI PASIBAIGUS 

RAŠO IR. LUKOŠEVIČIENĖ

MVSV^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

To keletas metų, šįmet, be 
c-ruošiant vasaros stovyklai 
ir paskui dvi savaites stovyk
laujant, teko sugrįžti ar bent 
priartėti prie augančių ir 
bręstančių žmonių. Tai buvo 
atostogos nepapraseaį reikš
mingos. Buvo proga pažinti 
gyvus jaunus žmones, pajus
ti jų imlumą, jų siekimus ir 
jų gyvenimo dvasią. Visa ši 
dviejų savaičių patirtis paro
dė, kad vyresnieji yra gana 
toli nuo jaunųjų, labai daž
nai jų nesupranta, ir gal net 
nemėgina suprasti. Prieš 
akis atsistojo dar didesnė at
sakomybė, kilo nauji įspū
džiai, pasitvirtino visa eilė 
minčių, ir jaučių pareigą jo
mis pasidalinti su spaudą 
skaitančia visuomene. Mano 
šios vasaros darbas buvo dau 
giau susijęs su mergaičių 
skaučių vienetais, todėl ir 
reiškiamos mintys remsis šia 
patirtimi.

Mergaičių stovyklos štabą 
sudarė jaunos vadovės — 
jau Kanadoj augusios, bren
dusios, mokslą gavusios ar 
jo siekiančios. Jos visos pasi
žymėjo ypatingu pareigingu
mu ir atsakomybe. Tai tęsėsi 
nuo pirmutinės iki paskuti- 
i o stovyklos dienos, ir vis 
geroj nuotaikoj ir su šypsniu 
veide. Kiekviena jautė per 
mažą pasiruošimą toms parei 
goms, bet kartu didelį norą 
ir pasiryžimą visas spragas 
užpildyti ir kaip galima dau
giau duoti savo jaunesnėms 
sesėms. Beveik kiekviena, kai 
pagirdavau ar ką pozityvaus 
pastebėdavau, atsakydavo : 
„Sese, aš jaučiu, kad galė
čiau ir turėčiau daugiau pa
daryti, bet trūksta žinių ir 
nežinau kaip“. Žinoma, nežiū 
rint jų visų didelių pastangų 
ir darbo, žinių trūksta iš vi
sų sričių: lituanistikos, skau 
tybės, metodikos, praktikos.

Liūdna buvo, kai besiruo
šiančios vyr. skautės įžodžiui 
nustemba ir neranda atsaky
mo į klausimą: „Kaip aš ma 
nau būti naudinga išeivijoj sa 
vo tautiečiams, arba Lietu
vai“? S'pontaniškai atsako: 
„kad aš nieko savy neturiu“. 
Paskui, kai pradedam aiškin
tis, iškeliam pavyzdžius, iki- 
tos pareiškia naujas mintis, 
paaiškėja, kad kiekviena yra 
dar labai lietuviška, dar ir 
jaučia ir galvoja lietuviškai, 
ir su lietuviais draugais dar 
geriausiai jaučiasi, ir lietu
vių būry nori ir ateityje pa
silikti.

Aišku, jų lietuviškumo su 
pratimas, gyvenimas, sieki
mas yra skirtingi nuo jų tė
vų ar kitų vyresnių, kurie gi
mė, augo ir brendo Lietuvos 
žemėj ir iš jos išvažiavo są
moningi lietuviai. Čia kalbu 
apie septyniolikmetes seses, 
kurios pasiryžo užversti vie
ną skautybės lapą, ir dabar 
sieks sąmoningai tarnauti 
Dievui, tėvynei, artimui ir 
jieškos būdų ir priemonių bū 

ti pavyzdžiu jaunesnėms se
sėms. Jų buvo dvylika, ir 
nuostabu, kiekviena buvo in
dividuali ir savitai pagrin
džianti savo apsisprendimą: 
kiekviena buvo nuoširdi sa
vo pasiryžime siekti, pažinti, 
išmokti ir priduoti tai jaunes 
nėms už save.

Jaunesniosios pasižymėjo ener 
gija, aktyvumu, bet kartu pa 
reigingumu ir drausmingu
mu. Smagu, kad šioje stovyk 
loję, kurioj buvo 65. nuolati
niai stovyklautojai, per dvi 
savaites neiškilo jokios prob
lemos ar konflikto, kuriam 
reikėtų skirti ypatingesnį dė
mesį. Šių vaikų tėvai gali 
džiaugtis ir būti laimingi tu
rėdami tokius gerus vaikus. 
Visur jos buvo aktyvios ir 
pilnai įsijungusios sporte, 
skautiškuose užsiėmimuose 
ir net pašnekesiuose apie cha 
raktelį ir jo kūrimą, mergai
tės asmenybę, bobiškumą, 
egoizmą ir artimo meilę, ma
das, rūkymą ir kitus. Kartais 
šituos pašnekesius lyginda
vo su kažkuria T. V. pro
grama, būdavo aktyvios ir 
galvojančios diskusijose.

Didelio susidomėjimo su
kėlė lietuviškų papročių na
grinėjimas, ar pasakų pasa
kojimas. Nė karto nepasakė 
„nenorim“ ar „nusibodo“, 
nors jos yra gana tiesios ir at 
viros. Žinoma, dainos ir taut, 
šokiai buvo taip pat maloni 
užsiėmimų dalis, o tuo lab- 
jau vakaro laužai.

Prisimena nuo amžių gy
va taisyklė, kad vyresnieji 
yra atsakingi už jaunesniųjų 
ateitį. Iškilo ir kita mintis — 
niekuomet nereikalauk iš jau 
nesnio, ko jam nedavei, ko 
nedavei progos sužinoti, susi 
kurti. Tai vis mintys, kurios 
turėtų priversti susimąstyti 
kiekvieną prieš jaunimą atsi- 
stojantį vadovą.

Šių laikų jaunimas, kaip 
ir visas šių laikų pasaulis, yra 
vyresniųjų kūrybos ir pastan 
gų rezultatas. Taip buvo ir 
anksčiau. Tik anksčiau buvo 
charakteringa, kad kiekviena 
karta turėjo daugiau savo in 
teresus ir gyveno savo gyve
nimą. Šių laikų moderniam 
gyvenime darosi vis daugiau 
ir daugiau priimtas faktas, 
kad abi kartos gyvena ir ku
ria kartu. Čia ir kyla šių lai
kų aštresni konfliktai, nes 
tiek vyresnieji, tiek jaunes
nieji turi skirtingus intere
sus, mentalitetą, siekimus ir 
problemas, o iš kitos pusės 
gyvena, dirba ir kuria kartu.

Ta prasme jaunimo vado
vo uždavinys pasidaro rim
tas ir gana sunkus. Jis jau ne 
begali vadovautis „maždaug“ 
ar partizanišku metodu —kas 
nors vistiek išeis, o jei ir nie 
ko nepadarysi, vistiek bus 
gerai.

Stovykloj buvęs jaunimas 
pasižymėjo idealizmu ir ypa
tingu imlumu. Su jais sąmo
ningai dirbant, anot Tėvo 

Vaišnio, galima būtų pada
ryti pavyzdingiausius viene
tus visoj Amerikoj. Žinoma, 
norint to pasiekti, Montrealiui 
tektų atsikratyti (ir vado
vams ir tėvams) nihilizmo 
dvasios — „kažin ar išeis“; 
„vistiek nieko iš to. nebus“; 
„a, tiek to“, ir lagerinės nuo
taikos, kur viskas kiekvie
nam be didelių pastangų duo 
dama.

Šįmet Montrealy stovykla 
įvyko dėka kelių pasišventu
sių vyčių, kurie nuo anksty
vo pavasario negailėjo mai
tinti Laurention museles ir 
uodus, Banko „Lito“, K. L. 
Bendruomenės komiteto, ir 
ypač jo pirmininko, Aušros 
Vartų parapijos klebono (sto 
vykiai paskyrė $214), Tėvų 
Komiteto ir stovyklautojų tė 
vų, kurie buvo priversti pa
dirbėti atvežę vaikus, jei no
rėjo, kad vaikai nakvotų pa
lapinėse ir pakenčiamose są 
lygose.

Montrealiui yra charakte
ringi meteoriniai sušvytėji- 
mai, bet kol kas vis dar sun
kūs ir dažnai ir neįmanomas 
planingas, pastovus, vienti
sas darbas. Pažymėtini toki 
meteorai buvo taut, šokių va 
karas, šv. Jurgio mugė, kad 
ir šių metų stovykla. Deja,

SATELITINIS JAUNIMAS NEREIŠKIA SIMPATIJŲ 
KOMUNIZMUI

Rytų ir vidurio Europos 
jaunimas, gimęs nekapitalis
tiniais laikais, pagal iš sateli
tinių krašty gaunamas žinias, 
nereiškia simpatijų komuniz
mui. Tas jaunimas domisi va 
karų muzika, literatūra, šo
kiais, filmais ar drabužiais. 
Tas jaunimas norėtų įsigyti 
ir automobilius. Jaunimas lan 
ko bažnyčias ir tuo būdu pa
reiškia opoziciją diktatūrai, 
įvairiomis priemonėmis sklei
džiančiai ateizmą.

Komunistų spauda apie 
jaunimo nusikalstamumą ra
šo: Slovakijos sostinės Bra
tislavos milicija per vieną va 
karą turėjo rūpesčio išsklai
dyti nemažiau kaip 2,000 įsi
gėrusių paauglių. Sutemus pa 
vojinga vaikščioti Varšuvos 
parkais — gręsia pavojus iš 
brutalių, įžūlių paauglių pu
sės. Girtuokliavimas, isteri
jos išsiveržimai, vagystės, 
chuliganizmo reiškiniai.

Jaunimas seka Vakarų pa 
šaulio papročiais — jis nerea 
guoja į partijos daromą spau 
dimą. Visoje Sovietijoje pa
stebėsi jaunimą su ankšto
mis, mėlynomis kelnėmis 
(blue-jeans), radijo klausyto 
jai — jaunuoliai į magnetofo 
ną įrašo iš Vakarų radijo sto 
čių girdimas paskutinės ma
dos dainas, jie šoka tvistą ar 
kitą modernų šokį ir skaito 
Vakarų autorių knygas.

Pagal gaunamas žinias, 
partijai sunku vesti kovą su 
jaunimo vakarietiškais papro 

planuose ar svajonėse ilsisi 
taut, šokių, dainų ir liaudies 
muzikos ansamblis, nuolati
nis ir reguliarus vadovų pa
ruošimas, ir vienetų veiki
mas, jaunimo subatvakariai, 
ir t. t. Jau kelinti metai ne
įmanoma išrinkti tėvų — Rė
mėjų komitetas — visi per
daug užsiėmę, nėra kas ga
lėtų tam skirti laiko.

Iš kitos pusės mes neatlai 
dūs ir smerkiam jaunimą, 
kad jis nelietuviškas, nenori 
kalbėti lietuviškai, neįsijun
gia į vyresniųjų chorus, lan
ko miesto kavines ar klubus.

Šios vasaros stovykla, jos 
vadovės ir stovyklautojos bu 
vo aiškus įrodymas, ko ver
tas šių laikų jaunimas. Ten
ka vyresniems sustoti, pagal 
voti ir duoti sau atsakymą 
„Ar padariau visa, ką galiu?“. 
Tai nereiškia užpulti jauni
mo organizacijas ir pradėti 
juos mokyti, kaip tvarkytis. 
Reikia pirmiausia jiems su
daryti minimalias sąlygas; 
reikia jiems priimtinu būdu 
pertiekti žinias, turinį, meto 
dus. Reikia jiems padėti su
kurti vienetus, kur jie galė
tų tyrai ir sveikai gyventi jau 
nystės džiaugsmą ir tapti są- 
moningesniais lietuviais.

Ir. Lukoševičienė.

čiais. Tuo būdu susiduriama' 
su keistais reiškiniais: batų 
įmonės gamina naujoviškus 
vyriškus batus, komunistai to 
leruoja jaunimo susirinkimų 
dalyvius atvykusius su siau
romis kelnėmis, Varšuvos 
Kultūros Namuose kas savai 
tę organizuojami džiazo va
karai, Čekoslovakijoje kom
pozitoriai kuria vakarietiški 
stiliaus populiarias dainas 
apie sputnikus ar traktorius 
ir pan.

Komunistai ligi šiol yra 
teigę, kad jaunimo nusikals
tamumas tai kapitalistinio pa 
šaulio padarinys. Tačiau da
bar jie jau įsitikinę, kad chu 
liganizmas jau yra palietęs 
įvairius komunistų valdomos 
Rytų Europos gyventojų 
sluogsnius.

Čekoslovakijoje jaunimo 
„nusikaltimai“ tiek įsigalėję, 
kad prezidentas Novotny vai 
džios „globojamą“ jaunimą 
buvo įspėjęs: buržuazinės jau 
nimo pažiūros daugiau ne
bus toleruojamos. „Smena” 
laikraštis skundėsi, kad čekų 
jaunimo idealai yra tokie: 
automobilis, smagus laiko lei 
dimas, pvz. dalyvaujant fut
bolo rungtynėse ir gerai ap
mokama tarnyba. Sunkiai su
sidorodama su girtlu'ok’Ą avi
mo ir Chuliganizmo reiški
niais. Alkoholikų jaunuolių 
priskaitoma ligi 60,000.

Lenkija — vienintelis kraš 
tas satelitų tarpe, kuriame

Nukelta į 6-tą psl.

XIV-JU Š. A. L. SPORTI NIŲ ŽAIDYNIŲ LENGV. 
ATLETIKOS, PLAUKYMO IR LAUKO TENISO 

VARŽYBOS.
Pipildydami mūsų anksty

vesniuosius pranešimus skel
biame, kad XIV-jų Š. Ameri 
rikos Lietuvių Sportinių žai
dynių — lengvosios atleti
kos, plaukymo ir lauko teni
so varžybos įvyks 1964 m. 
rugsėjo 12—13 d. Chicagoje.

FASK-to pavedimu žaidy
nes vykdo Vid. Vakarų Spor 
to apygarda, savo ruožtu su
darydama žaidynių vykdo
muosius organus.

Žaidynių Programa
Lengvoji atletika:
Vyrams: 100 m., 200 m, 

400 m., 800 m, 1500 m, 3000 
m; 3000 m ėjimas; 110 m 
kliūtinis; į tolį, į aukštį, tri- 
šuolis, su kartim; rutulys 
diskas, jietis; 4x100 m estą 
fetė, Olimpinė estafetė (800 
m X 400 m X 200 m X 200 
m).

Moterims: 60 m, 100 m, 
200 m; 80 m kliūtinis; į tolį, 
į aukštį; rutulys (4 kg), dis 
kas, jietis; .4x100 m estafe
tė. Tik mergaitėms A kl. — 
50 yd. kliūtinis ir rutulys (8 
Ibs.).

Jauniams A kl. (16 — 18 
m.) : 100 m, 200 m, 400 m, 
1000 m; 70 yd. kliūtinis, 180 
yd. kliūtinis; 1 mylios ėji
mas; į tolį, į aukštį, trišuolis, 
su kartimi; rutulys (12 Ibs.), 
diskas (High School), jietis 
(Moterų); 4X100 m estafe
tė.

Jaunimas B kl. (14 — 15 
m.): 60 m, 100 m; 70 yd. 
kliūtinis; į tolį, į aukštį, su 
kartimi, rutulys (8 Ibs.), dis-r 
kas (moterų), jietis (mote
rų); 4X100 m estafetė.

Jauniams C kl. (12 — 13 
m, 60 y d kliūtimis, į tolį, į 
aukštį, rutulys (8 Ibs.), dis
kas (moterų) jietis (mote
rų) ; 40X100 estafetė.

Mergaitėms B kl. (14—15 
m.): 60 m, 50 yd. kliūtinis; 
į tolį, į aukštį; rutulys (8 
Ibs.); diskas, jietis, beisbolo 
balo sviedinukas, 4X50 m es 
tafetė.

Mergaitėms C kl. (12—13 
m.): 50 m., į tolį, į aukštį; 
rutulys (6 Ibs.), diskas, beis 
balo sviedinukas, 4X50 m 
rstafetė.

Dėl negausaus dalyvių 
skaičiaus moterų klasėje, mo 
terų ir mergaičių A kl. bus 
vykdoma tik 50 yd. kliūtinis 
bėgimas ir rutulio (8 Ibs.) 
stūmimas.

Plaukymas:
Vyrams: 100 m laisvu sti

liumi; 100 m nugara, 100 m 
krūtine, 100 m peteliške, 400 
m laisvu st.; 40X50 m laisvu 
st. estafetė; 4X50 m įvairaus 
plaukimo estafetė. 200 m in
dividualus įvairus plaukimas.

Moterims: 50 m laisvu st., 
100 m laisvu stilium, 50 m 
krūtine, 50 m nugara, 50 m 
peteliške, 100 m įvair. plau

kimo; 4x50 m laisvu st. estą 
fetė, 4X50 m įvair. plaukimo 
estafetė.

Jauniams A kl. (15 — 16 
m.): 100 m laisvu st., 100 m 
krūtine, 100 m nugara, 100 
m peteliške, 200 m įvairus 
plaukimas.

Jauniams B kl. (14 — 15 
m.) : 50 m laisvu st., 100 m 
laisvu st., 50 m krūtine, 50 
m nugara, 50 m peteliške, 
100 m įvairaus plaukimo.

Jauniams C kl. (11 — 12 
m) : 50 m laisvu st., 50 m krū 
tine, 50 m nugara, 50 m pe
teliške, 100 m įvairaus plau
kimo.

Mergaitėms B kl. (13—14 
m.) : 50 m Isv. st., 50 m krū 
tine, 50 m nugara, 50 m pe
teliške, 100 m įv. plaukimo.

Mergaitėms C kl. (11—12 
m) : 50 m laisvu st., 50 m 
krūtine, 50 m nugara, 50 m 
peteliške, 100 m įvair. plauk.

Mergaičių A klasė (15 — 
16 m.) yra prijungta prie mo 
terų klasės.

Pastebėtina, kad1 plauky
me prieauglio klasifikacija 
yra skirtinga negu lengvojo
je atletikoje. Tiek lengvojoje 
atletikoje, tiek ir plaukyme 
prieauglio klasifikacija yra 
pagal oficialias AAU taisyk
les.

Lauko teniso programa: 
vyrų vienetas, moterų viene
tas, vyrų dvejetas, mišrus 
dvejetas; jaunių (žemiau 19 
metų) vienetas.

Dalyvavimas žaidynėse 
yra atviras visiems Š. Ameri
kos lietuvių sportininkams. 
Dalyvių skaičius visose var- 
ir instrukcijos yra išsiuntinė 
žyjbose neribotas.

Smulkesnės informacijos 
jamos visiems sporto viene
tams. Dalyvių registracija 
vykdoma per sporto klubus 
iki š. m. rugsėjo 5 d. šiuo ad 
tesu:
Z. Žiupsnys, 5950 So. Fair- - 
field St., Chicago, ID. 60629. 
Telef. PR 6-6412.

Klubams nepriklausantieji 
registruojasi bei informacijas 
gauna tiesiai pas rengėjus.

FASK-tas.
LIETUVIŲ SPORTININ

KŲ DUOMENYS 
Tęsinys.

2.
Ar galėtų man duoti trum

pas biografines, sportines ži
nias apie save? Lietuvių spor 
te jie jau neištrinami asme
nys. Gautus duomenis pa
skelbčiau spaudoje,

Panašių dalykų juos ne 
kartą klausinėjo įvairūs už
sienio spaudos atstovai, taigi 
čia nieko' blogo nėra. Tuoj 
surašo:

Kęstutis Orentas: gimęs
Nukelta į 6-tą psl.

Įdomesnieji Toronto miesto pastatai. Taip atrodo kamuolys aporti ninku.
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SKAITYTOJŲ DĖMESIU1-

Baigiame spausdinti A. 
Baltrūno romaną „Tu mane 
šauki“. Šis romanas Lietu
vos okupanto, rusų bolševi
ko, buvo pasmerktas, kaip ne 
tarnaujantis okupacijos tiks
lams. Mes galime pasakyti ir 
daugiau: jame yra užuomino 
mis pakritikuotas okupanto 
reikalavimas laikytis jo di
rektyvų. Tai daugiau užuo
minos. Jos skaitytojui ryškė
ja į romano galą. Architek
tas, gabus žmogus, bet parti 
jos pareikalautas laikytis par 
tijos reikalavimų, sužlugdo
mas, kaip kūrėjas meninin
kas. Šis sužlugdvmas atima 
iš jo kūrybos norą, padaro jį 
pasyviu kūrybos darbui, kas, 
savo ruoštu, atsiliepia į jo šei 
myninį bei visuomeninį gyve 
nimą: jis, netekęs kūrybinio 
gyvenimo tikslo, netenka pu 
siausvyros ir taip lūžta jo 
gyvenimas ir šeimoje, ir viso 
to pasekmėje — jis nusižudo. 
Tai gerai pavaizduotas sovie 
tinio, rusų okupacijoje gyve
nančio ir tose sąlygose dir
bančio menininko likimas.

Šiam romanui pasibaigus, 
duosime kito Lietuvos auto
riaus romaną, kuris taip pat 
Lietuvos okupanto buvo pa
smerktas, bet žmonių mo
mentaliai išpirktas, o į užsie
nius buvo uždraustas išsiųsti. 
Vienas jo' egzempliorius ta
čiau mums pasisekė gauti, ir 
„Nepriklausoma Lietuva” jį 
netrukus prodės spausdinti. 
Kadangi svarbu romaną pra
dėti skaityti nuo pradžios, 
tai atkreipiame skaitytojų į 
tai dėmesį. Be to, prašome 
skaitytojus apie tai painfor
muoti savo kaimynus, pažįsta 
mus, spaudos bičiulius.
• „Varpas“ Vinco Kudirkos 
buvo pradėtas leisti 1889 me 
tais, tat šiemet sueina 75 me 
tai, kai jis buvo pradėtas leis 
ti. „Varpas“ lietuvių tautos 
gyvenime suvaidino milžiniš
ką rolę. Apie šias sukaktu
ves „Nepriklausomai Lietu
vai“ pažadėjo parašyti žino
masis monografas rašytojas 
Aleksandras Merkelis.
• Marinistas dailininkas J. 
Baltrūnas išgarsėjo jūros sti 
chijos paveikslais. Jo darbų 
paroda „Vilniaus“ kino teat
ro patalpose turėjo pasiseki
mą. Baltrūnas, kad dar ge
riau įsigilintų į jūros darbą, 
su žvejais išplaukia prie Af
rikos krantų.

JAV LIETUVIŲ KULTŪ
ROS FONDO LEIDINIAI

JAV Kultūros Fondas yra 
išleidęs jau gana daug, jų tar 
pe ir vertingų leidinių, kaip 
Aleksandryno du tomai (3-as 
baigiamas spausdinti), vado 
vėliai ir kt.

Dabar yra išleista S. Jony . 
nienės stambi knyga „Tėvų 
šalis“. Leidinys labai gražus: 
gerai iliustruotas, su gaido
mis dainuotinų jaunimui dai 
nų, daugiausia liaudies dai
nų, parinktais tekstais. Skir
tas lietuviškųjų mokyklų 7- 
tam skyriui.

Pirmoje dalyje supažindi
nama su lietuvių rašytojais ir 
jų kūryba. Pakeliui — dai
nos ir vaizdai.

Antroje dalyje — Lietuvos 
istorija ir trečioje — Lietu
vos geografija. Šios dvi daiys 
ypač suglaustos.

Knyga labai gerai iliust
ruota. Dalis iliustracijų ke
liomis spalvomis. Kieti apda
rai estetiškai dail. V. Vijei- 
kio- padaryti tautine orna- 
mentacija.

Leidinys rekomenduotas 
leisti JAV LB Centrinės 
Švietimo tarybos. Jo kaina 
3.50.

Čia suminima tai, kas „kri 
to į akį”, ir į ką reikia at
kreipti ypatingas dėmesys, 
nes čia mes, lietuviai, labai 
neapdairūs ir daugeliu atve
jų klaidiname ne tiktai patys 
save, bet ir kitataučius.

Čia kalbama apie Lietuvos 
žemėlapius.- Gerai, kad pa
vaizduota Vytauto laikų Lie 
tuva. Žemėlapis netikslus, 
bet kadangi jis schematiškas, 
tai gal detalės ir ne taip svar 
bios. Tačiau 309 puslapyje 
pavaizduota Lietuva, bet ko 
kia tai Lietuva? Tokios Lie
tuvos niekad nėra buvę. Tai 
ne dabarties, nei praeities 
Lietuva. Toks žemėlapis yra 
klaidinimas mokinių, klaidi
nimas ir tėvų, kurie mažiau 
nusimano tokius reikalus. 
Ant Mažosios Lietuvos užra
šyta „Vokietija“. Kokiu pa
grindu? Toks leidinys esmė
je yra dokumentalaus pobū
džio. Bet jis šia prasme yra 
netikęs, klaidinantis.

Tat, ir Kultūros Fondas ir 
Švietimo taryba bent tiek tu 
retų susiorientuoti, kad Lie
tuvą vaizduotų istoriniu bū
du: Mindaugo laikais, Vy
tauto laikais, pagal sutartis 
nepriklausomybės laikais, fak 
tina Lietuva, su Klaipėdos

HENRIKAS VALUKONIS

Vienybė

Mano herojams šaukia žmogeliai:
— Kur jūs!
Velniūkščiai!
Sudegsit!
Nuskęsit!
Pataria jiems surasti takelį
Minkštą, gėlėtą ir bristi per rasą.

Pataria saulę pasveikinti rytą, 
Grūdą nuo pelo sijoti peįr rėtį, 
Pataria jiems per aukštai neskraidyti, 
Skausmui giliai į akis nežiūrėti.

Mano herojai kalbų tų negirdi 
Ir atsargių apsidraudėlių kratos.

Kai suplasnoja atakai jų širdys, 
Aš atsistoju į pirmąją grttą.

kraštu, su Vilniaus kraštu ir 
be jų — dabar — Sovietine 
Lietuva. Tada bus tikras vaiz 
das, kaip Lietuvos žemėlapis 
kito ir koks jis yra dabar. O 
toks vaizdavimas, koks jis šia 
me leidinyje, yra klaidinimas 
mokinių ir kenkimas lietuvių 
tautai, ypač skaudžiai įžei- 
džiant Mažosios Lietuvos lie 
tuvius.

J. Kardelis.

LIETUVOS LAISVĖS 
KNYGNEŠIAI

baigia paruošti didelę genoci 
do — Lietuvoje sovietų įvyk 
dytų žudynių parodą ir ruo
šiasi išleisti didelės apimties 
Sovietų Sąjungos Lietuvoje 
įvykdytų žudynių albumą. Ge 
nocido paroda ir albumas 
skirti anglosaksų visuomenei. 
Lietuvos Laisvės Knygnešiai 
siekia, kad sovietinio genoci
do paroda ir albumas būtų 
galimai pilnesnį ir platesni. 
Lietuviai, kurie turi Lietuvo
je sovietų įvykdytų žudynių 
nuotraukų, ar nuotraukų 
gautų iš Sibiro ir iš sovietų 
pavergtos Lietuvos, rodan
čių sovietinį žmogaus nužmo 
ginimą ir rusiškąjį kolonializ 
mą Lietuvoje, prašome siųsti 
adresu:

L. Prapuolenis, „Draugas“ 
4545 West 63rd Stret 

Chicago 29, Illinois. USA.
Visos atsiųstos nuotrau

kos, padarius jų klišes, bus 
grąžintas nuotraukų savinin 
kams.

NORVEGŲ EV. KUN. 
NILS SEIM MIRĖ

Jis buvo Norvegų Krikš
čioniškų jaunų vyrų s-gos se 
kretorius ir šiais metais de
šimtą kartą nasikvietė berniu 
kus vasaroti iš lietuvių Vasa 
rio 16 Gimnazijos į Naersnes, 
netoli sostinės Oslo. Per de
šimt metų iš mūsų gimnazi
jos buvo per 100 berniukų, 

kurie visi su dėkingumu ir 
pagarba prisimena dėdę Nils 
Seim, šeši berniukai, kurie 
dar stovyklauja Norvegijoj, 
dalyvavo laidotuvėse.

VILNIAUS STUDENTAI:

DUOKITE DŽIAZĄ, 

ŠALIN KOMUNISTŲ 

ŠVENTES

Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentai nepatenkinti į juos 
daromu spaudimu vasaros 
atostogų metu organizuoti 
paskaitas ar dėtis prie įvai
rių komunistinių švenčių. 
„Komj. Tiesa“ (Nr. 156, rug 
pjūčio 8) paskelbė Kelmėje 
atostogavusių studentų laiš
ką, įdėjo savo komentarus, 
pasikalbėjo su septyniais 
Vilniaus universiteto ar Kau 
no Politechnikumo studen
tais. Laikraščio koresponden
tai - „sekliai“ net išaiškino 
anoniminio laiško autorius.

Kas gi pasirodė? Kelmėje 
buvę studentai pasipiktino, 
kad jų šokių vakarą sutruk
džiusi „jaunojo gamybininko 
šventė“. Didelis nusivylimas
— atvyko 30 komjaunuolių
— aktyvistų ir tikėtasi, kad 
jie „kalnus nuversiu“, orga
nizuosią paskaitas (greičiau
siai, ateistinio turinio-...), bet 
jie, pasirodo, pasisakę, kad 
„nuobodu Kelmėje, mane juo 
kas ima, kad čia senoviškai 
šokama, duokite džiazą!“ 
Laikraštis paskelbė devynių 
jaunuolių vardus ir pavardes. 
Žinoma, jiems teks atsakyti, 
jie susilauks įvairių papeiki
mų bei kitų nemalonumų. 
Dar įtaigota, kad aukštosio
se mokyklose įvyktų pokal
biai apie studentų atostogas. 
Jau aliarmas, nes, pasirodo, 
Vilniaus ar Kauno studentai 
pasisako už džiazą ir moder
nius šokius, o tai reiškia, kad 

veikia Vakarai su savo įtaka.

^Trljos

VEDA D R. GUMBAS

SOVIETIŠKAS „ŠLUOTOS“ HUMORAS 
Bet nesijuokite, nes tai yra rusų okupuotos Lietuvos 

gyvenimo tikrovė, verta tiktai ašarų.

L. Kiauleikis

APIE TAI, KAIP MES NORĖJOME KELTI 
KULTŪRINIO DARBO LYGĮ IR KAS IŠ TO 

IŠĖJO
Kitą rytą mano draugas at 

sikėlė nepasiutęs. Po šviežio 
šieno kompreso žaizda ruo
šėsi užsiraukti. Iškrapštęs iš 
ausų jonvabalius ir švediškų 
dobilų sėklas, jisai įsiklausė 
į kitos kuliamosios dūzgimą 
ir atsiduso:

— Aš manau, kad pasidar 
buoti kultūros labui grynam 
ore nemažiau naudinga. Ke
liaukime į pirmą pasitaikiusį 
klubą - skaityklą.

— Gerai, — sutikau aš.— 
Tuo pačiu galėsim paskaityti 
vakarinį laikraštį ir sužinoti 
apie mūsų pamirštus lagami
nus.

Kai vadovaujantis dangaus 
kūnas artėjo į pusiaudienį, 
mes atradome klubą-skaityk- 
lą. Ant jos durų kabojo tradi 
cine spyna, o ant laiptų sė
dėjo žilabarzdis senukas.

— Kas atsakingas už šią 
įstaigą? — paklausė draugas.

— Aš — pakėlė galvą se
nukas. — O ko tamstos pa- 
geidausit ?

Mes pamanėm, kad šiam 
darbui pasišventė koks į pen 
siją išėjęs mokslų kandida
tas.

— Garbingas profesijos 
atstove! — pareiškė draugas.
— Norėtume prisidėti prie 
jūsų kilnaus darbo.

— Aš jums parodysiu, — 
čiupo lazdą žilabarzdis. — 
Man jokių pagelbininkų ne
reikia, apsieisiu ir vienas...

— Tamstos pažiūros atgy 
venusios! — tarė draugas.— 
Mes galėjome pabūti knyg
nešiais arba mokyti kolūkinį 
jaunimą balinių šokių.

— Vaikščioja čia visokie...
— suniurnėjo senukas.

— Jokie mes anokie. — 
užsigavo draugas. — Mes ne 
vengiam ir fizinio darbo. 
Mes, pavyzdžiui, galėtume 
jūsų klubui - skaityklai su
pjauti malkas.

— Ot, keistuoliai, — iššie 
pė bedantę burną senukas, 
kuris pasirodė besąs sargas.
— Kas gi kūrena sandėlį, ku 
riame laikoma sėkla...

Karčiai nusivylę, kad ne 

visuomet galima tikėti tuo, 
kas parašyta, mes vėl išėjo
me į tiesų kelią.

Atėję į dailią, baltais mū
riukais išstatytą, kolūkinę 
gyvenvietę, pasiteiravome, 
kur galima rasti kaimo siu
vėją (mano draugui buvo ne 
patogu vaikščioti su praplėš
ta kelnių kiška).

— Va, — parodė apsukrus 
vaikigalis. — Antai siuvykla 
ant ratų !

Priėję prie sunkvežimio su 
būda, mes perskaitėme skel
bimą :

„Gerų paslaugų kombina-, 
to skraidantis filialas atlieka 
skubius užsakymus: siuva ir 
remontuoja rūbus, taiso ava
lynę, atlieka radijo- imtuvų, 
primusų ir skutimosi mašinė
lių remontą. Galandam pei
lius!“

— Tai bent kultūra! — 
nudžiugo draugas. — Štai 
koks dvidešimto amžiaus Pa
langos Juzei

Mes paoarškinom į sunkve 
žirnio būdą, ir pro prasivėru
sias dureles išlindo bent pen 
kios galvos.

— Atsiprašau, — suglumo 
draugas, iškart sutrukdęs 
tiek daug žmonių. — Padary 
kite kukną paslaugą: man rei 
kia suremontuoti įdrėkstas 
kelnias.

— Prašau, — maloniai at
isakė "raudonskruostis žaliū- 
kas.-

— Nusimaukite jas, o aš 
jums ištąsysiu kvitą.

— O kada jas grąžinsil 
— paklausė draugas.

— Lygiai po dviejų savai
čių mes jas atvežime į tą pa
čią vietą, — užtikrino žaliu 
kas.

— Bet kur aš dėsiuos dvi 
savaites be kelnių? — atsidu 
so draugas. — Man skubiai 
reikia. . .

— Mūsų apimtis didelė,— 
oriai atsakė žaliūkas, — ir 
mes negalime laužyti grafiko 
dėl kažkokių kelnių.

— Tai tuomet, — paprašė 
draugas, — duokite nors ada 
tą su siūlu, aš pats tuoj už-

Nukelta į 5-tą psl.

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
43.
Ir kodėl jis vėl parūpo Boriai? Užuojauta, draugystės 

jausmas? Iš kur taip staiga? Jis negalėjo neprisiminti pra
eities, kai Perminskis pasiūlė jo kandidatūrą Tarybų rūmų 
projekto grupės vadovu. Paulius suprato, jog negali likti 
skolingas Boriai. Perminskis buvo įtrauktas į projektuotojų 
grupę. Bet ko gi jis gali tikėtis dabar?

— Be reikalo, brangusis, — pakartojo Boria ir kurį 
laiką lengvai sūpavosi ant pirštų galų. — Iš viso, kaip aš 
pastebiu, elgiesi tu keistokai. Kad ir šiandien pas šefą.

— Nieko keisto- savo elgesy aš nematau,
— Brangusis! Kis gi rodo jaučiui raudoną maršką? O 

jis, girdi, nieko keista. Na, prisipažink, pirmai ptogiai pro
gai pasitaikius, kad būta klaidų. Kitus pakritikuok. Jau 
vien dėl profilaktikos. Atsiliekančius muša, faktas. Nepa
žiūrės, kad tu darbštus, kad kandidato laipsnį turi.

— Žinai ką, — Lauritėnas atsitiesė ir, neslėpdamas sa
vo kartėlio, pro sukąstus dantis iškošė: — Eik tu. . .

Perminskį tarsi vėjas nupūtėė nuo jo stalo.
Lauritėnas sumetė į spintelę brėžinių aplankus apsiren

gė ir išėjo.
Gatvėse balandis stropiai dirbo savo darbą. Grioveliais 

kliokdamas sruvo drumzlinas vanduo. Prie užsitvenkusių 
kanalizacijos šulinių tyvuliavo valkos, sukdamos sanplaukų 
vtrpetul, Ir medžiai, drungno pavasario lietaus nuplauti, 
pastebimai keitė spalvą. Kaupdami naują gyvybę, purto 
pumpurai.

Lauritėno nedžiugino nei atgyjanti liepų žievės spal
va, nei brinkstantys pumpurai. Niūru ir šalta buvo sieloje, 
pilka ir purvina — aplinkui. Reikėjo susitelkti, ramiai ir 
nuodugniai apsvarstyti viską, objektyviai įvertinti. Jis nesi
jautė pasiruošęs. Pauliui rodėsi, kad šitai jis galės padaryti 
kada nors vėliau, kai viskas aprims jo viduje. Svarbiausia 
— ne dabar. Dabar jis bevelijo galvoti apie bet ką: bendra
darbius, institutą, statybas... Tik ne apie tai... Ne apie tai, 
ką inžinierius Rugienis pavadino sielos architektūra. Tie
siog vengė, bėgo nuo šios minties.

„O kodėl tai liečia mane? Kodėl ne Perminskį, ne Se
mašką ir ne šefą? . .“

Pokalbis su Rugieniu jį įžeidė. Netgi prisiminimas 
apie tai. O negalvoti — taip pat negalėjo. Pats prieš savo 
notą tęsė1 Šį pašnekėsį. Ginčijosi. Gynėsi ir puolė. Kaskart 
buvo vis sunkiau atremti argumentus, pasakytus neva Ru

gienio lūpomis. Tik paskui jis suvokė, kad ginčijasi su savi
mi. Lauritėnui pasidarė skaudu, kad pats vaizduotėje su
kūrė sau tokius kaltinimus. Negi jis iš tiesų toks ribotas 
žmogelis, kuriam iš anksto paruošti formalumai, gatavi 
sprendimai, nurodymai iš viršaus ir iš šalies? Ir argi tai bai
mė? Paprasta baimė, įsigėrusi į sąmonę tuo metu, kai sau
giausia buvo pačiam asmeniškai kuo mažiau spręsti ir gal
voti? . .

Lauritėnas klaidžiojo po miestą be jokio aiškaus tikslo. 
Eiti į namus nesinorėjo. Stabtelėjo ties kavine. Prisiminęs, 
kad kišenėje beliko viena šimtinė, nužingsniavo tolyn. Per
ėjęs aikštę, patraukė į senamiesčio gatvikių labrintą. Vėl iš
niro* į aikštę, tik jau kitoje pusėje, netoli universiteto. Be
veik kaktomuša susidūrė su neaukšto ūgio žmogumi.

„Karuža?” — dingtelėjo kažkodėl Lauritėnui.
Apsidžiaugė intensyviai, negalvodamas. Svarbu, buvo 

ištrūkti iš vienumos, išsiirti iš slogių minčių sūkurio.
Ne, tai nebuvo Karuža. Šiaip pagyvenęs žmogus.
„O kodėl neužsukti pas juos? — Staiga šovė Lauritė

nui mintis. — Pats Karuža anąkart minėjo. . .“
Sulaikė pravažiuojantį taksi ir įsėdo. Po keleto minu

lių mašina sustojo priešais pilką mūrinį namą.
Pakilo laipteliais. Snustelėjo elektrinio- skambučio 

mygtuką.
Duris atidarė Aldona.
— Tu, Pauliau?
Veide — ir nuostaba, ir sutrikimas.
— Nelaiku?
— Kodėl? Labai prašau! — Ji lyg ir atgijo, dargi be

veik apsidžiaugė ir atidarė duris į kambarį. — Prašau, kas 
dar nepažįstami, susipanžinkite. Architektas Paulius Lauri
tėnas! — Paskelbė visai draugijai.

Iš pažįstamų buvo viena Rūta Juodėnaitė. Lauritėnas 
pasisveikino su dailaus vaikiško veido vaikinu. Kitas, ma
tyt, buvo jo draugas, visa savo povyza primenantis nesu
prastą dailėš pasaulio genijų. Rusva retoka barzdelė, ežiu
ku pakirpti plaukai, siaurutės kaubojiškos kelnės. . .

Stalas padengtas paprasta klijuote, buvo gerokai ap
laistytas. Puodukuose juodavo kavos tirščiai, mėtėsi keletas 
sausainių, prakąsti obuoliai.

— Kas jie? — nutaikęs progą, Lauritėnas pasiteiravo 
Rūtos, žvilgsniu rodydamas į gerokai įsilinksminusius vaiki 
nūs.

— Tas garbanius iš mūsų teatro. Stažuotojas. O barz
dyla dailės institute mokosi. Diplomą, sako, ruošiasi ginti.

Jam smigtelėjo mintis apie Karužą. Negi vėl pasikar
tos ana istorija? Ne, jis bevelijo gėliau išeiti tuojau pat.

— Pauliau, ko tu dabar? Negi varžaisi? — nustebusi, 
kad Lauritėnas vis dar neįsitraukia į kompaniją, padrąsino 

Aldona. Ji šypsojosi, bet tik veidu. Akys liko kažkokios 
suglumusios, netvirtos. — Jauskis kaip namie. . .

— Išgerkim, Pauliau, — pasislinko arčiau juodaplau
kis vaikinas ir ištiesė savo stiklą.

Lauritėnui buvo nemalonu, kad vaikinas kreipiasi į jį 
vardu. Tarsi į artimą draugą. Jis susiraukė, tačiau išmau
kė vyno stiklą iki dugno.

— Užkąsk1, — Aldona pakėlė trapų sausainį jam prie 
burnos.

Ir anksčiau ji taip kartais vaišindavo Paulių. Bet tuo
met viskas atrodė lyg ir savaime suprantama, natūralu. Da
bar — netikra, dirbtina. Lauritėnas šaltai padėkojo ir pa
ėmė sausainį į savo 'ranką.

„Ne, jų visiškai nedžiugina mano apsilankymas. Šiaip 
tik vaidina. . .“ — sumetė Paulius ir vėl prisiminė Karužą.

— Kur jis — pasiteiravo Rūtos.
— Kas? — ne iš karto suprato Juodėnaitė. — Aaa, se

nis. Sako, komandiruotėje, — ir nusisuko Į jaunąjį dailinin
ką.

Juodu, atrodo, tebetęsė kažkokį ginčą. Paulių pasiekė 
tik šnektos nuotrupos. Matyt, buvo kalbama apie paveikslą, 
kabantį ane sienos masyviuose bronziniuose rėmuose. Status 
kriaušis, besibaigiąs pievele. Karvės, geriančios vandenį, 
piemenukai. Ir koloritas, ir peizažo tema, priminė flamandų 
tapybą. Paveikslas buvo senas, kažkada smarkiai nukentė
jęs iir po to restauruotas. Tikriausiai paties Karužos ranka.

Busimasis genijus dar kartą paniekinamai nužvelgė dro
bę, lyg ir norėjo kažką rimtai pridurti, bet persigalvojo ir 
išdidžiai apibendrino:

— Jeigu imčiau, tai nebent rėmus. . .
Rūtai patiko sąmojus, ir ji ilgai, skaniai juokėsi.
„Gerai, kad Augustinas negirdi šitų pienburniškų sapa

liojimų, — pagalvojo Lauritėnas. — Skaudu jam būtų“.
Jis pajuto, kaip svetima, nemaloni jam visa ši kompani

ja. Norėjosi pakilti ir, nieko daugiau neaiškinus, išeiti. Ne
galėjo. Kažkas jį kaustė prie kėdės, vertė per jėgą šypso
tis, kada kiti kvaltojosi, gerti drauge it tuo pat metu jausti 
savotišką nusižeminimą. Panieką ir sau, ir kitiems. Blogiau
sia, kad jis žinojo, kas jį kaustė. Klausa lyg koks lokato
rius fiksavo kiekvieną garsą, išsprūdusį iš jos lūpų. Kiek
vieną balso intonaciją. Jeigu Aldona ir visai atsitiktinai, 
šiaip taip bekalbėdama, paliesdavo ranka jo petį, Paulius il
gai juto toj vietoj sruvenančią šilumą. Jam buvo koktu, ir 
tuo pat metu gera. Lauritėnas bijojo nebent vieno: Aldona, 
kaip ir seniau ne kartą, galėjo bet kurią akimirką palinkti jo 
pusėn ir tyliai sušnabždėti: „Pauliau būk geras, paeik iki 
krautuvės vyno. ..“ Jis žinojo, kad neturėtų valios atsisa
kyti, nors antrą kartą pakilti tais pačiais laiptais jam būtų 
buvusi tikra kančia. Daugiau bus.
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Universali lietuvių vasarvietė LlCtUVIUdienuKolUŽltbijOj
IR PRUDENCIJA BIČKIENĖ

Jonas Kaseliūnas, Medelynas.
lietuvio charakteris, kad jam 
visuomet maloniau būna iš
girsti ką nors naujo, negirdė 
to. Tačiau visiškai kitaip yra 
su abiejų Amerikų čiabuvio- 
-vietinio žmogaus meno sko
niu. Ypač Pietų Amerikoje, 
išskyrus tik sostinių aristok
ratiją valdžioje, tenkinamasi, 
anot jų, tik žinomomis — 
kasdien kartojamomis operų 
arijomis ar ypatingai „gra
žiu” simfoniniu kūriniu. Vi
sa kita neįdomu, nes man ne 
pažįstama, — atsako beveik 
kiekvienas. Taip atsitiko ir 
su mūsų solistės pateiktąja 
programa, į kurią atsilankė 
tik vieni lietuviai, išskyrus 
tik kelis kviestus kolumbie- 
čius — meno žinovus. Be 
abejo tai mums didelis nuos
tolis, nes koncertas pirmoje 
eilėje buvo taikytas kolum- 
biečių publikai. Tai pamoka 
rengėjams ateityje, kad būtų 
apdairesni, pramatant iš anks 
to ne tik ką ir kam koncer
tuosime, bet ir kokį propa
gandos kelią pasirinksime.

Maloniosios viešnios atvy
kimo dieną mūsų koloniją 
gaubė ir gedulo šydas. Tik 
dalis atvyko aerodroman jos 
pasitikti, o kiti nuskubėjome 
į laidotuves. Mirtis atsiėmė 
ilgametį Kauno miesto polici 
jos vadą Vladą Jankauską, 
nuliūdime palikdama žmoną 
ir tris ištekėjusias dukras Me 
delyne. Prie velionio kapo žo 
dį tarė kun. N. Saldukas.

Tokiame nat nesėkmės fo
ne maždaug praėjo ir rengto 
ji „lietuvio diena“ Medely
ne, į kur buvo atvykusių ir iš 
Bogotos keliolika asmenų, jų 
tarpe ir konsulas Stasys Siru 
tis. Rugpjūčio 7 dieną buvo 
lietuvių namų (centro) už
baigtosios dalies pašventini
mas ir įkurtuvės, o po to iš
kilmingas posėdis Marijos 
Krikščionių Pagalbos teatro 
salėje, kur buvo paminėti ir 
Kristijono Donelaičio Metai. 
Šia tema „Donelaitis Lietu
vos istorijos perspektyvoje” 
kalbėjo prof. Juozas Zaranka. 
Apie šių dienų mokslo aktua
lijas kalbėjo prof. Romas 
Šviedrys. Diskusijose buvo 
paliestas mūsų jaunimo nutau 
tėjimo klausimas, kuriame 
reikšmingesnius pasisakymus 
kėlė prof. J. Zaranka ir adv. 
J. Totoraitis, kad tėvai iš sa 
vo vaikų reikalautų kalbėji- 
mosi lietuviškai ir kad kai ku 
riems darbams atlikti, pav. 
radijo pusvalandžio vesti bū
tų įgaliotas jaunimas. Po to 
sekė rezoliucijos bei sveikini 
mo telegramų skaitymas, 
kaip: VLIKui, ALTui, Ame
rikos Vyriausybei, Šv. Tėvui 
ir kt. Iškilmingas posėdis 
baigtas Lietuvos himnu.

Rugpjūčio 8 dieną įvyko 
vaišės Nutibaro viešbutyje, 
kur prie garbės stalo buvo ir 
gubernatūros bei kiti aukš
tesnieji svečiai: senatorius

CAPE COD VASAROJANT 
RAŠO E. KARDELIENĖ

3.
Ir taip bevasarojant gra

žiame Cape Cod’e nepastebė 
jome, kaip pralėkė mūsų 
atostogos, ir reikėjo ruoštis 
namo. Pp. Viliušiai pakvietė 
mane važiuoti kartu su jais 
jų puikiu Pontiacu - Parisien 
ne. Šeštadienį nuvažiavome 
apsipirkti dovanų namie liku 
siems.

Nuvažiavom į Hyannis 
Port. Čia yra daug krautu
vių, specialiai dovanoms pirk 
ti. Tose krautuvėse ko tik nė 
ra! Visokių iš jūros kriauklų, 
karolių, statuečių, krepšių ir 
tt. Hya.nnis-port krautuvėse 
visur parduodamos žuvusio 
prezidento J. Kenedžio bius
tai, įvairios jo nuotraukos, jo 
vila, kuri yra netoli Hyannis- 
—port su nuotraukomis jo ir 
žmonos. Mat jis buvo bosto- 
niškis ir čia pat vasarodavo 
su šeima.

Nusipirkau ir aš keletą to
kių nuotraukų.

Bendrai krautuvėse čia, 
man atrodė, viskas pigiau ne 
gu pas mus Kanadoje. Pav. 
labai gražios ir didelės japo
niškos skarytės, kurias mes 
siunčiame. Lietuvon, tekainuo 
ja po 48 c. Vyriški 
mėgsti marškiniai 
spalvų po 2—3 dol. 
čia niekur neima.

Vienoj krautuvėje ir su p. 
p. Viliušiais tariantis, ką pirk 
ti, į mus prakalbėjo lietuviš
kai viena pardavėja, jauna 
mergaitė. Saiko: „Mano tėve 
liai lietuviai, o aš čia gimusi 
irgi moku lietuviškai“. Kai 
pradėjome kalbėtis, visai ge
rai lietuviškai susikalbėjome. '

Sekmad. 9. VIII, papusry 
čiavę 8 vai. ryto leidomės ke
lionėn į Montrealį.

Didžiąją kelionės dalį vai
ravo labai mokamai ir svar
biausia protingai, ponia Vi- 
liušienė, o ponas Viliušis žiū 
rėdamas į žemėlapį sekė ke
lius, kuriais nužymėta buvo 

Kai pasikeisdavo 
Viliušis, tai 
sekdavo ke-

nailono 
įvairių 
Taksų

važiuoti.
vairuoti ponas 
ponia atydžiai 
liūs, nes labai lengvai galima 
įvažiuoti į kitą kelią, o iš jo iš 
važiuoti ne taip tai greit, nes 
ilgai nėra išvažiavimo atgal.

Lengviausiai buvo man pa 
togiai sau sėdint, grožėtis 
puikiais kalnų vaizdais. Ne
paprastai gražūs naujai išves 
ti keliai Vermonto kalnais.

Kai kalnai buvo sprogdina
mi išvedant per kalnus ke
lius, tai kitoj pusėj kalnų li
ko aukštos uolos. Jos tęsiasi 
kelias mylias, pavažiavus ly
giu keliu ir vėl privažiuoji 
tas spalvingas uolas. Man 
tos uolos priminė Italijos 
„Faraglioni" Capryje.

Tokių gražių kelių gal ne 
daug pasaulyje yra kaip Ame 
riko j ir Kanadoj. Nieko ne
galima išmesti iš automobi
lio pro langą, nes užrašai

skelbia, kad tada reikės su
mokėti 50 dol., o kai kur ir 
100 dol. pabaudos. O pamė
gink tik išmesti pro langą 
kokį popieriuką, kaip nežinia 
iš kur prisistatys policija ir 
jau rašo tau kvitą. Važiuo
jant sutikom 4 mašinas poli
cijos sustabdytas ir rašomas 
jau pabaudos tikėtas gal už 
greitą važiavimą ar už ką ki
tą.

Policijos pilni keliai. Vie
ni patruliuoja, o kiti krūmuo 
se pasislėpę seka važiuojan
čius ir tik pamėgink pava
žiuoti ne sulig taisyklių kaip 
tuč tuojau prisistatys ange
las sargas su tikėtu rankose.

Pakelėse pravažiuodavome 
pro Jonsono restoranus, ku
rie specialiai aptarnauja ke
liautojus. Jie visi vienodos 
statybos ir vienodos spalvos. 
Viename ir mes papietavom. 
Apie 7 vai. vakare privažia
vome ir Kanados muitinę. Į 
mus muitininkas prakalbėjo 
francūziškai ir iš karto pasi- 
jutom namie 
provincijoj. Per tas 2 savai
tes tegirdėjome tik vieną ang 
lų kalbą. Mūsų nekratė ir 
net pasų nežiūrėjo, tik pada
vė lapelį, kurį mes turėjome 
užpildyti dėl statistikos.

8 vai. ryte išvažiavę iš Os 
terville, lygiai 8 vai. vakare 
buvom jau Verdune. Aš la
bai nuoširdžiai padėkojus pp. 
Viliušiams už atvežimą, už 
globą vasarojant ir išgėrę po 
čerkutę krupniko už laimin
gą sugrįžimą, išlydėjome pp. 
Viliušius namo į Rosemoun- 
tą.

Buvo liūdna, kad rytoj jau 
jų nebepamatysiu ir rytoj ne 
bevažiuosime gražuole „Pa- 
risienne“ pajūrin maudytis.

Bus daugiau.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Sofija Jonynienė. „Tėvų 

šalis“. Iliustruota dail. V. Vi 
jeikio. 360 pusi. Kieti virše
liai. Keletas spalvotų atvaiz
dų. Gausiai iliustruotas leidi
nys, su daugeliu gaidų. Skir
tas 7-tam skyriui. Kaina 3. 
50. Adresas: JAV LB Kultu 
ros fondas, C. - o. Jonas Ber- 
tašius, 5348 So. Telman, Chi 
kago 32, Ill., USA.

L. Dambriūnas. „Lietuvis 
kas auklėjimas šeimoje”. 36 
pusi. Su literatūros sąrašais 
vaikams ir tėvams. Kaina 
0.50. JAV LB Kultūros Fon 
do leidinys Nr. 13. Adresas: 
5248 So. Telman, Chicago, 
Ill., USA.
„Lietuvių Diena" 1964. Tai 

Lietuvių dienos vadovas Pa
saulinėje parodoje New Yor 
ke. Leidinyje skelbiama visa 
Lietuvių dienos programa ir 
įdėti visų dalyvių atvaizdai: 
komiteto, programos vadovų, 
chorų, šokėjų ir jų vadovų ir 
tt. Leidinys kuklus, bet vaiz 
dus.

TREJOS DEVYNERIOS...
Atkelta iš 

siūsiu ir viskas.
— Mes, gerbiamasis, to

kių niekų su savim nesivežio 
jam. Mūsų gamybinis cent
ras randasi už 50 kilometrų. 
O čia, — linktelėjo jis galva 
savo kolegų pusėn, — tams
tai, ne kokie šiaučiai ir kria- 
učiai, o sąskaitininkas, apskai 
'tininkasf, normuotojajs, plfc- 
nuotojas ir pats filialo vedė
jas.

Matydamas, kad mūsų pa
žintis gali greit nutrūkti, aš 
ištiesiau viršininkui kišeninį 
peiliuką.

— Nuo šios paslaugos, — 
tariau, — jūs tikrai neatsisa
kysite. Juk čia aiškiai parašy 
ta: „Galandam peilius!“

Žaliukas atlenkė peiliuką, 
pabandė ašmenis ir tarė

— Dvi kapeikos,

Quebeco

M. MACIUKAS
S
I

Pagaliau ilgai lauktoji ir 
lietuviškoje spaudoje plačiai 
aprašytoji solistė Prudencija 
Bičkienė užklydo ir mūsų pa 
dangėn, Pietų Amerikos kon 
tinentan. Už tai esame dėkin 
gi ne tik jai, kaipo suteiku
siai leistis tolimon kelionėn, 
bet ir jos iškvietėjui kun. M. 
Tamošiūnui, sugalvojusiam 
bet kokia kaina realizuoti lie 
tuvio dieną Kolumbijoje. Tik 
rai buvo labai malonu pasi
klausyti jos sodraus balso 
bei mintimis pakeliauti po 
gimtuosius Lietuvos kampe
lius, kurių netekome prieš 20 
metų. Mums tai nebuvo kas
dieninis įvykis, nes 15-kos 
metų laikotarpyje (tiek maž
daug laiko Kolumbijoje) mus 
aplanko tik trečias lietuviško 
sios dainos skleidėjas bei Lie 
tuvos žemės garsintojas. 
Prieš tai yra buvę solistai 
Stempužienė su Baru, kurių 
man, šių eilučių autoriui, as
meniškai neteko išgirsti, nes 
Kolumbijoje vos treji metai.

Mūsų mieloji viešnia tik
rai ilgai neišdils iš atmin
ties, nes koncerto metu ji vei 
kė į klausytoją, ypač lietuvį, 
lyg kokia magiška lazdelė 
klausytis skambios dainos. Ši 
jėga reiškiasi tik pas aukšto 
lygio dainininkus. Jų papras 
tai klausomės susikaupę, daž 
nas net akis pridengdamas. 
Šitaip atsitiko ir klausant 
mūsų solistės. Ji atpalaidavo 
klausytoją nuo bet kokio gili 
nimosi į aukštų ir žemų tonų 
skambesius bei balso pakeiti 
mo apvaldymus, kadangi vi
sa tai ji atsiekė be jokių sun
kumų. Todėl mums beliko 
tik gilintis į dainos sielą, o iš 
žodžių tarsi jutome apdainuo 
jamojo daikto sklindantį kva 
pą. Ypač gilų įspūdį darė lie
tuviškosios dainos. Keista, 
net ir svetimųjų kompozito
rių kūriniai dvelkė lietuviš
kos sielos niuansais.

Programoje išgirdome še
šias lietuvių kompozitorių su 
kurtas bei harmonizuotas dai 
nas ir devynias pasauliečių. 
Dainų atranka labai tiko lie
tuviškojo būdo žmogui, to
dėl buvo išklausytos su dė
mesiu ir įsijautimu. Toks jau

I JOE’S BUTCHERY & GROCERY |

ir, 
kreipdamasis į savo bendra
darbį, pridūrė: — išrašyk sąs 
kaitininke, šiam piliečiui kvi- ' 
tą.

— O kada, — paklausiau, 
—. išgaląsit peiliuką?

— Grafikas yra grafikas,
— atsakė vedėjas, — užsaky 
mas bus atliktas lygiai po 
dviejų savaičių.

Spėję ištraukti iš žaliūko 
rankų peiliuką, atatupsti pa- 
sitraukėm nuo skraidančio 
kombinato.

— Ką čia su jais terliotis,
— pyktelėjo draugas. — An
tai mišrių prekių parduotuvė.

Ankštoje parduotuvėje snū 
duriavo liūdnas ir sulysęs 
pardavėjas. Už prekystalio 
nuo grindų iki lubų buvo pri
krauta noragų, televizorių, 
maišų, knygų, saldainių dė
žių, pakinktų ir vaikams žais 
lų.

Kai draugas pabarškino į 
prekystalį, pardavėjas pakė
lė ilgą nosį.

— Prašau, — paskubėjau 
aš, — adatą ir juodų siūlų.

— Adata — tai vienas da 
lykas, — tarė flegmatiškas 
pardavėjas, — o įsiūlai — ki
tas dalykas.

— Žinoma, — sutiko drau
gas, — todėl suvyniokite abu 
dalykus į vieną ir atsiskaity
kit už viską.

— E, kokie greiti, — ne
skubėjo pardavėjas, — ar 
tik nebūsit mūsų pajininkai?

— Kokie čia pajininkai. —

Dr. J. Mejia y Mejia, Vbkie- 
tijos konsulas, vyskupo pava 
duotojas ir kiti. Meninė da
lis atiteko mūsų mielajai so
listei Prudencijai Bičkienei. 
Akomponuojant Harold'ui 
Martina’i klausėmės: „Oi 
greičiau, greičiau — Št. Šim
kaus, Tėviškėle mano brangi 
— Alf. Mikulskio, Mano sie
loj šiandien šventė— Tallat- 
Kelpšos. Pranešėjais bei va
dovais buvo Dr. V. Gaurišas 
ir Laima Ralytė. Sekančią 
dieną, rugpjūčio 9, buvo at
laikytos atitinkamos pamal

*I

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

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

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL

J. LAURINAITIS
ALUS IR {VAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ
DEŠRŲ GAMYBOJE.

VISKĄ PRISTATO J NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS { VISAS MIESTO

’• A DALIS.
S 1918 FRONTENAC ST. Montreal.

g

LA 4-0209.

Tel. 525-8971

CO

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

PORTRETAI • VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 

{VAIRIOS PROGOS

BALTIC WOODWORK CO.
4 DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ

IR KITI {VAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.
5 K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIUL1S.
S 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 Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendą.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

4-to psl.
pasišiaušė draugas.

— Siūlų prašau, — lėtai 
dūdavo pardavėjas, — o ada
tos tik pajininkams.

— Tat kaip įsigyti adatą? 
— paklausiau jo.

— Jeigu ne pajininkai, — 
nusišnypštė jis, — priedo 
turėsite pirkti kokią knygą 
arba ką nors iš žemės ūkio 
inventoriaus. . .

Aš supratau, kad kol nevė
lu, reikia keisti taktiką ir pa
silenkiau ant prekystalio su 
liūdna fizionomija:

— Klausykit, pilieti. Mes 
ne pajininkai, mes studentai. 
Knygos mums — va... kaip 
įgrįso ir dar tas žemės ūkio 
inventorius... Geriau sakykit, 
ar neturit kokio darbo. Ir 
jums bus nauda, ir mums ka
peika kišenėje.

Pardavėjas, ilgai kasęsis pa 
smakrę, lėtai sudūdavo:

— Sakot, studentai. Hm! 
Lukterkit minutėlę, aš pakal
bėsiu su vedėju.

Po kurio laiko jis sugrįžo 
ir pakvietė mus į kiemą.

studenčiokai, 
ištraukite an-

— Tai, va, 
— tarė jis, — 
tai tas dėžes ir iškuopkite kie 
mą.

Atsiraitoję rankoves kibo
me. į darbą ir po poros valan 
dų visus nurodymus jau bu
vome išpildę.

Paskui pardavėjas pakvie 
tė j kontorėlę atsiskaityti. 
Dėl tokio menko darbo jis 
mums pakišo krūvą visokiau
sių popierių pasirašyti. Kol 
draugas įmantriai vingiavo sa 
vo parašą, aš žvilgtelėjau į 
vieną kitą raštą. Man net 
akys ant kaktos iššoko. Vie
name akte buvo parašyta, 
kad mes krovikai tokie ir to
kie... štabeliuodami dėžes, su 
daužėte 505 bonkų degtinės, 
117 bonfcų vyno, 20 komplek 
tų servizų ir taip toliau. Aš 
stvėriau draugą už pakarpos 
ir atplėšiau nuo kėdės.

— Klausykite, — kiek ga
lėdamas mandagiai paklau
siau prekybininką,—ar jums 
neatrodo, kad šitas reikalas 
negerai kvepia?

— O tu neuostyk! — at
šovė jis. — Gausit po penkis 
rublius į dantis ir maukit.

Mes ir movėm, palikę sko
lą kaip roną. . .

dos. Pamokslą pasakė kun. 
Dr. P. Ragažinskas, pagiedo
jo mūsų solistė. Po to sekė iš 
vyka Inž. Kęstučio Kalėdos 
ūkin, į lietuvių dienos užda
rymo iškilmes, į kurias atvy
ko ir konsulas St. Sirutis.

Tačiau faktinai lietuviams 
ši „lietuvių diena" užsidarė 
tik rugpjūčio 11 dienos vaka 
rą, kuris, nors ir buvo skir
tas 
ms paliko neišdildomo įspū
džio. „Uždarymą” atliko mū 
sų dainos propaguotoja solis
tė Prudencija Bičkienė.

svetimtaučiams, bet mu-

Telefonas 768-6679

WINDSOR
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Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.
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JONAS BULIONIS

SPORTAS...
Atkelta iš 3-Čio psl. KANADOS SOSTINE OTTA WA

Palikę Sedlicką Adelaidė
je ir išlydėti kelių šimtų Ade 
laidės lietuvių, pradėjom ke
lionę j Perth’ą. Lėktuvas ne
didelis, turi skristi prieš 85 
mylių į valandą vėją ir daž
nai pamėto, kad ir miegalius 
pažadina. Jis pakyla tik iki 
12,000 pėdų, todėl ir negali 
išvengti audros. Vėluojam 2 
v. 30 min. Bet Perth’o lietu
viai kantriai laukia, su tradi
cinėmis gėlytėmis, kurias pri 
sega tautiniais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės. Orga
nizacinis komitetas, suside
dantis iš inž. Z. L. Budrikio, 
A. Čižeikos, A. Kateivos, E. 
Klimaičio, I. Miliausko, V. 
Volodkos ir V. Cibulskio, at
liko viską puikiausiai, taip 
kad galėjom puikiai jaustis.

Iš aerodromo važiuojam į 
lietuvių namus. Tai buvusi 
mokykla ir šiuo metu pavers
ta j lietuvių namus. Žmonių 
pilni kambariai. Kiekvienas 
nori pasikalbėti, pasidalinti 
įspūdžiais ne tik apie Ameri
ką bei Kanadą, bet ir apie ry 
tines Australijos kolonijas. 
Jie, būdami tolimiausiame 
Australijos kampe, retai be
sulaukia kokių nors svečių. 
Gerokai pasistiprinę išvažiuo 
jam kas sau, pas vaišingus 
lietuvius. Man teko apsistoti 
pas A. Merkauskus, kurie ma 
nimi rūpinosi tas keturias 
dienas.

Sekančią dieną aplankėm 
miesto burmistrą, kuris yra 
įsitaisęs naujoje gražioje 
miesto rotušėje. Iki šiol vi
sas rotušes teko matyti, seno 
stiliaus. Šioji visiškai skyrėsi 
nuo anksčiau matytų. Po 
trumpų kalbų iš abiejų pusių 
(dabar mūsų vadovas Dr. R. 
Gaška, kuris kalbėjo) prasi
dėjo vaišės ir pokalbiai tais 
pačiais klausimais1— How do 
you like Australia arba Pert
h’ą“.

Su lietuviais pašposauda- 
mi visai atsakydavom, o ofi
cialiai užklausti, turėjom pa
ruoštą atsakymą „very veli“ 
arba panašiai.

Po priėmimo nuvažiavome 
į King’s Park valgyklą pietų, 
o vėliau aš su p. Grybausku 
ir jo šeimininke - žemaite, R. 
Brazuskiene nuvažiavome į 
Zoologijos sodą, pasižiūrėti 
gyvų kengūrų.

Nors šis Zoo nebuvo dide
lis, bet kengūrų turėjo nema
žai, pradedant nuo didelės 
žiurkės didumo iki 200 svarų.

Vakare
RUNGTYNĖS PERRY 
LAKE BASKETBALL 

STADIONE,
kuris yra vienas iš geriausių 
Australijoje. Pirmoje dalyje 
pasirodo gimnastikos grupė 
ir lietuvių tautiniai šokiai, o 
vėliau krepšinis. Į šias rung
tynes atsilankė gubernato
rius, Maj. Gen. Sir Douglas 
Kendrew. Jis vėliau oficialiai 
atidarė ir krepšinio rungty-

A. E. Me KAGUE, Q. C.
Barrister and SoHctoi

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
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,. PARAMA ”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 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.

nes. Rungtynes pradeda Če- 
kauskas, Bazėnas, Šilingas, 
Slomčinskas, Jasevičius. Jo 
koja truputį pasitaisė. Nete
kus Sedlicko ir Jasevičiaus, 
rinktinei būtų sunkiau kovo
ti.

Kadangi ši australiečių 
rinktinė buvo truputį silpnės 
nė, už ankstyvesnes tai mū
siškiai leido jiems ir mėtyti. 
Nebuvo tokio kieto dengimo, 
bei žaidimo kaip ankstyvesnė 
se rungtynėse. Slomčinskas 
kartoja Ctlkausko mestą ka
muolį ir rezultatas 2 :0 mūsų 
naudai. Po 5 min. mūsiškiai 
veda 15:6. Po 10 min. rink
tinė veda 20 taškų skirtumu. 
Čekauskas susilaukia daug ka 
tučių. Pirmojo kėlinio rezul
tatas 50 : 26. Atrodė, kad 
Šį kartą rinktinė užmes 100, 
bet Grybauskas to nenori ir 
įleidžia Jankauską su Motie
jūnu į gynimą. Tokia „kom
binacija” nelabai derinasi ir 
rezultatas labai pamažu au
ga, bet šimtinės taip ir nepa
siekia.

Krepšių įmetė: Modest. 6, 
Baz. 2, Jank. 2, Mot. 2, Če
kauskas 29, Adz. 2, Jasev. 6, 
Šilingas 8, Slomčinskas 15, 
Varnas 25. Baudos W. A. — 
24. Rinktinė 12.

Žiūrovų buvo apie 1,100. 
Šios rungtynės praėjo drau
giškiausioje formoje iš visų 
anksčiau žaistų rungtynių.

Tiesa norėčiau paminėti
APIE PERTH’Ą,

kai John H. Glenn Jr. skrido 
6-tąjį kartą apie Žemės rutu
lį, jam Perth’o žmonės signa 
lizavo uždegdami bei užge
sindami šviesas. Astronautas, 
John H. Glenn Jr. jiems yra 
atsiuntęs savo nuotrauką su 
padėkos laiku, kuri yra 
miesto rotušėje.

Kitą dieną išvažiavome 
apie 30 mylių, Serpentine už 
tvankos pasižiūrėti. Iš čia Pe 
rth’o miestas gauna vandenį. 
Vaizdai gražūs, tik apie krio 
klį gamta nuskurdusi ir tie 
kreivi eukalipto medžiai, ne
daro gero vaizdo. Pasirodo, 
kad čia, kaip ir Kanadoje, 
yra daug miško gaisrų, kurie 
apgadina medžius. Gumos 
medžiai apdega, bet kitais me 
tais vėl atsigauna ir įgauna 
senąjį vaizdą, bet yra vienas 
medukas vadinamas „black 
boy“ kuris yra visą laiką juo 
das apdegęs, bet viršus ža
liuoja. Jo lapai yra plonučiai, 
keturkampiai arba trikam
piai.

Vakare
RUNGTYNĖS PRIEŠ W. 

A. LIETUVIŲ RINKTINĘ, 
kurias mūsiškiai laimi 68 — 
52 (25 — 21). Šios rinktinės 
pagrindinis penketukas buvo 
Jankauskas, Motiejūnas, Gry 
bauskas, Gaška ir Memenąs, 
trumpam pakeitė, Modestavi-
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Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

1939 kovo 15 d. Šakių rajo
ne, Keturnaujienos kaime 
(Netoli Kudirkos Naumies
čio).

Sportu pradėjo užsiiminė
ti penktoje klasėje, kai buvo 
12 metų. 14 metų dalyvavo 
moksleivių TSRS pirmeny
bėse ir įvykdė I-mo atskyrio 
reikalavimus. 1958 m., bai
gęs Sintautų Vidurinę mo
kyklą, įstojo į Vilniaus Uni
versitetą, turėdamas lengvoje 
atletikoje tokius rezultatus: 
150 metrų — 4.08; 5000 
4 — 15,50; 800 m — 2,06,4

Kęstutis Orentas gyvena 
Vilniuje, yra Pedagoginio 
Instituto absolventas, paskir
tas dėstytoju Institute. Da
bar priklauso Dinamo sporto 
klubui Vilniuje.

Alieksiejūnas Adolfas; gi
męs 1937 liepos 27 d. Pak
ruojo rajone, Žvirblionių ta
rybiniam ūkyje, Simaniškių 
kaime.

Sportu užsiiminėja nuo 
1957 metų, tarnaudamas ka
riuomenėje. 1960 m. grįžęs 
iš kariuomenės į Vilnių, įsto
ji į Vilniaus Politechnikos 
institutą. Šiuo metu ten gy
vena ir sportuoja. Lengvoje 
atletikoje turi sekančius re
zultatus: 5000 m 14.03,6; 
10,000 m 29.38,0; 3000 m 
kliūtinis bėgimas 8.40,0.

Dabar priklauso Lokomo
tyvo sporto klubui Vilniuje.į

Adolfas Varanauskas; gi
męs 1934 vasario 4 d. Kaišia 
dorių rajjone, Paliepių kai
me. 1958 m. baigė Kūno1 
Kultūros Institutą Kaune. Jo 
geriausias ru,tūlio nustumi-! 
mo rezultatas yra 18,85 m. Gy 
vena Kaune - Šančiuose. Da
bar priklauso Dinamo spor
to klubui Kaune.
NEŽINO DIDŽIŲJŲ LIE

TUVIŲ SPORTINIŲ
LAIMĖJIMŲ

Sportininkams priimtiniau 
šia tema sportas, sportiniai 
žygiai, sportininkų laimėji
mai. Todėl nesivaržydamas 
paklausiu, ar jie žino, kad 
1959 m. Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinė visuo
menės pastangomis buvo iš
siųsta į Pietų Ameriką.

Deja, jie nieko apie tai nė 
ra girdėję, nei skaitę.

Trumpai pasakau, kad lie
tuviai krepšininkai, daugu
moje iš JAV, 1959 m. kelia
vo po Pietų Ameriką ir žai
dė su geriausiomis Pietų 
Amerikos krepšinio komando 
mis, įsikait tinai valstybines 
Pietų Amerikos komandas. 
Visur jie buvo garsinami 
kaip lietuviai, jų žaidynės 
duotos per televiziją, praneši 
nėtos per radiją, pilni anų
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čius ir Šilingas. Teisėjai Var 
nas ir Bazėnas. Coacho parei
gas atliko Šilingas, šilingas 
atliko labai gerai savo parei
gas.

Bus daugiau.

SATELITINIS 
JAUNIMAS

Atkelta iš 3-čio psl.

leidžiama veikti komunisti
nei skautų organizacijai. Šiuo 
metu narių skaičius berniu 
kų skautų organizacijoje nuo 
lat auga ir jis bus pasiekęs 
daugiau kaip vieną milijoną.

„Sztandar Mlodych“ laik- 
raištis buvo pareiškęs nepasi 
tenkinimą mokykliniu jauni
mu—šis pertraukų metu mo
kykloje geriąs degtinę. Pa
gal prieš penkerius metus 
Gdansko mieste įvykusio ap
klausinėjimo duomenis paaiš 
kėjo, kad iš 5,000 apklausi
nėtų moksleivių 45% alkoho
linius gėrimus naudoja kai 
kuriomis progomis, o 20%— 
dažnu atveju.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472 
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont. 

kraštų laikraščiai buvo žinių 
apie lietuvius krepšininkus, 
tebesančius Europos krepši
ni čempijonais iuo 1937 me
tų. Tada lietuviai krepšinin
kai žaidė: Kolumbijoj, Vene- 
zueloj, Argentinoj, Urugva
jui, Brazilijoje, Trinidode. Iš 
17 rungtynių laimėjo 14.

Klausiu, ar girdėjo apie 
lietuvio Br. Rožinsko nedide 
lę būrinę jachtą 1963 m. nu
galėjusią Atlanto vandenyną. 
Ne, jie nėra nieko girdėję.

Klausiu, ar žino apie da
bar, 1964 m. vasarą, Ameri
kos lietuvių krepšininkų ke
lionę į Australiją. Deja, jie 
nieko nėra nei girdėję, nei 
skaitę.

Pasakau, kad tie ir visa 
eilė kitų lietuvių sportininkų 
laimėjimų, pasiektų už dabar 
tinės Lietuvos, yra atlikta 
privačių asmenų iniciatyva, 
neremiant nei JAV-ių, nei ku 
riai kitai valstybei. Tūkstan
čiai dolerių suaukota pavienių 
asmenų.

Jie, tie su Sov. S-gos rink 
tine atvykę lietuviai nejau
kiai klausosi pasakojimų, ne
žinodami kaip nutraukti pasi 
kalbėjimą, nes aš juk kalbu 
grynai apie sportą, nenuklys- 
aamas * šalis.

Lyg atsilygindami, jie pa
klausia vieną - kitą dalyką 
apie lietuvių sportininkų lai
mėjimus Sov. S-goje. Atsa
kau. Apie pasaulinį garsą lai
mėjusius lietuvius irkluoto
jus, buvusius JAV-se, o vi
sai neseniai puikiai pasiro
džiusius Anglijoje pasakiau 
net jiems nepilnai žinomų da 
lykų, sakysime, kad lietuviai 
pyksta ant amerikiečių spau
dos, kodėl jie nepažymėjo, 
juos buvus lietuviais.

Bus daugiau.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Sov. Sąjungos futbolo 

pirmenybėse Vilniaus Žalgi
rio futbolininkai randasi tre
čioje vietoje.

— Europos irklavimo pir
menybėse, Vilniaus Žalgirio 
aštuonvietė moterų grupėje, 
užėmė antrą vietą. Deja, sąs
tate randame šias tris pavar
des : Semaško, Pereverucho- 
va, Griščenkova.

— SS-gos studentų leng
vosios atletikos pirmenybėse 
Tartu mieste, pirmą vietą ru 
tūlio stūmime laimėjo devy
niolikmetis R. Plungė, nustū 
męs 17,22 m, o B. Burokas 
buvo antras jieties metime— 
76,03 m. Tuo tarpu stalo te
nise, mūsiškiai buvo tik ant
ri, lygiai kaip ir rankinio var 
žybose.

— Kauno „išvadavimo“ iš 
fašistinių rankų metinių pro 
ga, buvo surengtos sportinės 
varžybos. Sportiškiausia dali 
mi pasirodė Lenino rajonas.

— Bokso meisterio vardą 
iškovojo R. Tamulis. Rumu
nijos krepšininkai viešėjo Lie 
tuvoje, sužaisdami draugiš
kas rungtynes su mūsiškiais 
gražioje Palangoje. Pirmose 
rungtynėse rumunės nugalė
jo Viniaus Kibirkštį 49:41, o 
Lietuvos klubų rinktinė — 
Rumunijos vyrus 76:65. At- 
sigriebimo rungtynėse, rumu 
nai nugalėjo lietuvius 82:58, 
o lietuvaitės įveikė priešinin
kes 52:46. Iš Ptlangos, sve
čiai nuvyko į Klaipėdą, kur 
rumunės nugalėjo lietuvaites 
52:45, o vyrai laimėjo prieš 
svečius 74:66.

— Lietuvos futbolo pirme
nybių paskutinės pasekmės: 
Vilniaus Elfą — Kauno Poli 
technika 3 :2, Mažeikiai — 
Kretinga 0:2, Vilkaviškis — 
Panevėžio Statyba 1:3.

IŠ VISUR
— Naują Lenkijos rekor

dą atsiekė E. Černik, iššokęs 
į aukštį 2,20 m.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas 

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams: 

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

OTTAWOS LIETUVIAI
Jau bus 15 metų, kai Ot- 

tawos lietuviai susiorganiza
vo į Kanados Lietuvių B-nės 
apylinkę. Rugsėjo 13 dieną 
apylinkė, kuriai dabar vado
vauja Dipl. Inž. A. Paškevi
čius, mini tas sukaktuves.

Minėjimo programoje nu
matyta : 11 vai. atidaroma 
dail. Antano Tamošaičio kū 
rinių paroda; 12 vai. pamal
dos.

SUDBURY, ONTARIO
L. B. APYLINKĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS

1. Vasaros sezone buvo pa 
darytos 2 gegužinės P. ir P. 
Jutelių ir J. I. Račinskų va
sarvietėje „Palanga“. Visos 
buvo labai įdomios ir turėjo 
gerą pasisekimą. Bendruome 
niniams reikalams gauta ir 
pelno.

2. Jaunimo stovykla „Vila 
Maria“ vasarvietėje baigėsi 
sėkmingai. Stovyklautojų bu 
vo per 50. Pirmą stovykla
vimo .sekmadienį, rugpjūčio 
9 d. vasarvietėje buvo pada
ryta mažoji Sudburio lietu
vių diena su šv. mišiomis, ku 
rias laikė kun. A. Sabas, lau 
žo programa stovyklos rajo
ne, kurią atliko stovyklos jau 
nimas L. Remeikienei ve
dant. Tą dieną stovykla, sve
čiai, laužas ir kt. buvo nufil
muoti. Bendruomenės nariai 
filmą pamotys metų ga
le.

Stovyklai vadovavo: kun. 
Ant. Sabas, Lionė Remeikie
nė. Vincas ir Pranciška De- 
veikiai. Vyriausia šeimininkė 
— Agota Pranskūnienė, jos 
padėjėjos E. Šviežikienė, E. 
Tolvaišienė, A. Kručienė, p. 
Mackevičienė. Kankles prog
ramai paskolino Petras Se- 
mežys.

Už tokį nuoširdų ir pašiau 
kojantį darbą mūsų jaunimo 
labui Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba reiškia širdingą lie
tuvišką padėką.

VANCOUVER, B.C.
ŠALTA IR LIETINGA VASARA

Šiemet Britų Kolumbijoje 
labai lietinga vasara. Per vi
są liepos mėn. buvo tik 4 sau 
lėtos dienos. Ūkininkai labai 
dejuoja, kad negali nuimti 
šieno ir rugių. Veik viskas su 
puvo. Rugpjūtis nė kitk ne- 
geresnis ir per 3 savaites bu
vo vos 5 saulėtos dienos. Ly-

— Futbolo rungtynėse Šuo 
mija netikėtai savo sostinėje 
nugalėjo Švediją 1 :0. Prie 
progos, vertėtų pažymėti, 
kad 1933 m. ta pačia pasek
me, Lietuva nugalėjo Suomi
ja-

— Naują pasaulio rekordą 
atsiekė čekas Danek, nume
tęs diską 64,55 m (buvo 62, 
94 ir priklausė amerikiečiui 
Orteriui).

— Lengvosios atletikos 
rungtynėse D. Britanija nu
galėjo Suomiją 129:83.

VIETOJE TOLMINKIE- 
MIO — ČYSTYJE PRUDY

Karaliaučiuje, Kaliningra
de ir Čystyje Prudy vietovė
je (tai naujas sovietinis Tol
minkiemio pavadinimas) rug 
pjūčio 5 d. įvyko iškilmės: 
paminėtos K. Donelaičio 
250-sios gimimo metinės. Ka 
liningrade įvyko poezijos va
karas, o Čystyje Prudy ati
dengtas paminklinis akmuo. 
Be režiminių partijos ir val
džios atstovų, į Kaliningradą 
ir į Tolminkiemį — Čystyje 
Prudy buvo išvykęs jubilieji
nio K. Donelaičio komiteto 
pirm. K. Korsakas, rašytojai 
E. Mieželaitis, T. Tilvytis, A. 
Baltakis, A. Drilinga, A. Mal 
donis, Just. Marcinkevičius, 
V. Reimeris, operos, baleto ir 
dramos aktoriai, dar spaudos, 
radijo ir televizijos atstovai. 
E. Mieželaitis liaupsino ru
siškąją inteligentiją. O pagal 
Teofilį Tilvytį, kai mes šian
dien kalbame apie Donelaitį, 
turime galvoje visus dorus 
žmones. . . kovojančius už tai 
ką. Tad, teigė Tilvytis, Done 
laičio vardas įrašytinas šalia 
Ševčenkos ir Lermontovo, še 
kspyro ir Mykolo Angelo var 
dų. E.

MINĖS SUKAKTUVES
1 vai. po pietų bus iškil

mingas minėjimas, į kurį yra 
pakviestas KLB Krašto V- 
bos pirm. dr. P. Lukoševi
čius ir kt. svečiai.

Po minėjimo numatytos 
vaišės.

Visa tai vyks Arkivyskupi
jos rūmuose, kuriuose prieš 
kelius metus įvyko KLB Kr. 
Tarybos suvažiavimas.

3. Greitu laiku atidaroma 
,Tumo-Vaiž ganto“ šieštaidie- 
ninė mokykla vaikams ir litu 
anistiniai kursai jaunimui — 
moksleiviams, lankantiems 
gimnazijas (High School).

Kviečiame mielus tėvus ir 
visits tautiečius mūsų jau
nuomenės labui padėti ir tal
kininkauti L. B. V. organiza 
ciniame darbe.

4. B-nės V-foa Sault Ste 
Marie, Ont., pakvietė mūsų 
tautinių šokių grupę, kank
lininkus ir akordionistą A. 
Kusinskį spalio 17 d., pabal- 
tiečių 20 metų okupacijos mi 
nėjime išpildyti meninę pro
gramą. V-ba.

DĖL TĖVŲ KUKLUMO 
ar nesusipratimo padaryta 
moralinė žala.

Garbės vertų, pirmaisiais 
arba su dovanomis, bei gar
bės pažymėjimais baigusių, 
šiais mokslo metais buvo ypa 
tinkai daug, bet tėvai prane
šė labai mažą skaičių, todėl 
sąrašas sudaryti nepavyko. 
Atrodo, kad tėvai suklydo. 
Būtų gerai, kad paimtų pa
vyzdį iš kitų kolonijų, kuries 
pasižymėjusius moksle Kal
bia. J. Kručas.
9 Dėl darbų ruošiant Jauni
mo stovyklą, N. L. korespon 
dentas J. Kručas buvo per
daug užimtas, todėl susi-i 

trukdė žinių tiekimas.

ja dienomis ir naktimis.
Yra čia kiek ir lietuvių 

ūkininkų, kurie irgi skundžia 
si bloga vasara. Viskas per
mirkę vandeniu ir „kvepia“.

Kl. P.

ĮVAIRIOS VIETOS 
ŽINIOS

— Miškuose dirbantis p. 
Kazys Dulkys savo vasaros 
atostogos praleido mieste. 
Bet šiaip savaitgaliais jis iš 
miškų pervyksta į miestą ir 
čia atlieka reikalus, surištus 
su nuosavybėmis. Miškų dar 
buose K. Dulkys yra labai 
prityręs darbininkas. Dirba 
daugiausiai akordiškai ir la
bai gerai uždirba. Jis turii įsi 
gijęs daug nuosavybių wnuo 
savų namu) ir gražiai įsikū
ręs bendrai. Jis neseniai pa
siuntė 90 dol. „N. Lietuvos“ 
mašinų Fondui papildoami ir 
dabar turi 10 šėrų. Dabar 
jam nebereikės nuolat rūpin
tis prenumeratos atnaujini
mu. K. Dulkys yra senas „N. 
Lietuvos“ skaitytojas ir dide 
lis spaudos bičiulis. Jis gau
na ir daugiau laikraščių. Be 
to, jis turi gana puikią asme
ninę bibloteką, kuri susideda 
daugiausiai iš lietuviškų kny
gų-

— Marija Galinienė 68 me 
tų jau 3 mėnuo serga ir guli 
vietos ligoninėje. Jos sveika
ta susikomplikavo po gripo. 
Jos vyras ir ji yra seni atei
viai, išauginę gražią šeimą: 
3 sūnus ir vieną dukterį. Vi
si šeimas sukūrę. Galiniai tu
ri nuosavus namus ir gražią 
manufaktūros krautuvę. Jos 
vyras, einantis 78 metus, stip 
riai laikosi.

— Jonas Karpišius verčia
si miško apdirbimu ir turi 
nuosavą lentpjūvę. Senas emi 
grantas, atvykęs Kanadon 
apie 1928 metus. Jo brolis An 
tanas Karpišius Kanadon at 
vyko pi 2-jo pasaulinio karo. 
Jis taip gi dirba miškuose ir 
gerai laikosi. Abu Karpišiai 
yra kilę nuo Trakų. Tai ma
lonūs ir simpatingi lietuviai.

Kl. G.



1964. IX. 2. Kt. 36 (908) N & P R- I K L " A U S O M A

HAMILTON MOKSLAS IR TECHNIKA
POVANDENINIS KAIMAS

MOTINOS MEILĖ IR GE LEŽINĘ UŽDANGĄ 
PRALAUŽIA

Tūla hamiltonietė lietuvė, 
dipuke, neseniai grįžo atgal 
Į Hamiltoną iš Lenkijos, pra 
leidusi ten 3 sav. atostogų 
kartu važinėdama po Lenki
ją su savo sūnumis, kurie į 
Lenkiją atvyko iš Lietuvos 
susitikti čia su savo 20 metų 
nematyta mamyte. Koks ne
paprastai jaudinantis ir intri 
guojantis susitikimas! Visi 
kas matė šį susitikimą, verkė 
lyg maži vaikai. Motinos 
džiaugsmas buvo žodžiais ne 
išreiškiamas!

Kelionė, dovanos ir pragy 
venimas jai atsėjo apie 2000 
dol. Vien tik dovanų vaikams 
pripirkusi už 1000 dol. Mo
kant doleriais Lenkijoje vis
kas labai pigu: gera vyr. ang 
liškos medž. eilutė $30, vyr. 
geriausi batai $4 ir panašiai. 
Šio pigumo paslaptis glūdi 
trejopoje zloto vertėje: ban 
kas keičia dolerį į 25 zlotus, 
PKO krautuvėse (kur viskas 
parduodama tik už dolerius) 
75 zlotai už dolerį, o juodoje 
rinkoje moka po 100 ir dau
giau zlotų už dolerį.

Lenkai rusų neapkenčia vi 
suotinai ir prieš juos kalba 
viešai. Krautuvėse visko yra, 
tik dėl kainų aukštumo, pa
lyginus su uždarbiais, masei 
lenkų ne viskas įperkama.

Lenkijoje, palyginti, žmo
nėms laisvė didelė. Per 3 sa
vaites jos niekas neklausė 
dokumentų, nors ji su sūnų 
mis ištisai važinėjo po visą 
Lenkiją. Jos sūnų pasakoji
mu, Lietuvoje esą daug sun
kiau, o taipgi ir žmonių kal
bėjimo laisvė labai suvaržy
ta. Lietuviškas jaunimas yar 
labai patriotiškas, ir jokia 
bolševikinė propaganda įta
kos nei jaunimui, nei vyres
niesiems nedaro.

Hamiltonietei lietuvei tos 
3 savaitės praėjo kaip sapnas, 
kaip pasaka. „Taip nenorė
jau skirtis ir grįžai atgal, bet 
ir likti ar važiuoti į Lietuvą, 
nebuvo kaip.

Jos vyras, kuris irgi yra 
Lietuvoje, nors ir norėjo su 
ja susitikti (nežiūrint, kad 
Lietuvoje vedęs kitą žmoną 
ir turi su ja vaiką), bet nega 
vo leidimo vykti į Lenkiją.

Šis hamiltonietės origina
lus būdas susitikti su sūnu
mis, sumaniai ir drąsiai pra
laužė geležinę uždangą.

SAV. - KŪRĖJO VINCO
TAUŠKĖ LOS DUKTĖ

Valerija šį pavasarį atidarė 
vakariniame Hamiltone, tan
ikiai apgyventame lietuviais 
rajone, moterų grožio salio- 
ną „West Central Beauty 
Lounge”. 198 Chahrlton 
Ave. W. (kampas Queen ir 
Lounge“. 198 Charlton 
ir panelės čia ras geriausią sa 
vo tautietės patarnavimą!

Sk. St.
ATSAKYMAS DĖL P. V. 

P. PASISAKYMO
V. P. rašydamas „NL” lie 

pos 22 d. laidoje, labai jau 
perdėtai ir neteisingai giria 
Jaunimo Centrą, o LN kiek 

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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. BORE!ŠA. 

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

įmanydamas, be jokio pagrin 
do šmeižia.

V. P. rašo, kad „dabar jau 
surinkta Jaun. Centrui 40 
tūkst. dol.“ Mano gi žinio
mis, grynais pinigais gauta 
apie $ 10,000, o dar apie 
tiek pat terminuotais čekiais.

V. P. rašo: „Kiek „LN“ 
(kam tos kabutės Liet. Na
mai?! Sk. St.) per 10 m. su
rinko, koresp. L. nepasako. 
Jei žinotų, manau pats nusi
gąstų“.

Kiek Liet. Namai surinko 
ir kiek grąžino, nėra jokia 
paslaptis. Tiksli ir teisinga L 
N atskaitomybė yra veda
ma nuo pat pirmos LB b-vė’s 
įsteigimo dienos. Ne tik kiek 
vienas LN narys, bet ir kiek 
vienas tautietis gali bet ku
riuo laiku kreiptis pas LN v- 
bos p-ką St. Bakšį, kuris mie 
lai leis iki detolių pasitikrinti 
LN atskaitomybę. Ogi bend
ras 8 m. LN darbų piniginis 
rezultatas yra šis: per tą lai 
ką gauta LN apie 200 tūkst. 
dol., iš kurių jau apie $85,000 
žmonės atsiėmė ir dabar L. 
Namai savo žinioje turi apie 
$115,000, LN narių sudėtų 
pinigų. Ir ko čia nusigąsti? 
Ar ne taip V. P. galėtų pasi
teirauti dėl Jaun. Centro at
skaitomybės? O kas liečia L. 
Namus — jų atskaitomybės 
patikrinimas yra atviras kiek 
vienam.

Įsismaginęs V. P., tęsda
mas prasimanymus LN adre
su, toliau rašo:

„Kad nieko konkretaus nė 
ra padaryta „L. N.” statybo
je, nereikia kaltinti lietuviš
koji visuomenė, bet kas ki
tas... „L.N.” įsigijimo prak
tiškas darbas jau perkant 
„Deltos” seną laužą ne visai 
aiškiu keliu, sukėlė daugeliui 
abejonių. Tolimesnė „L. N.“ 
eiga, ypač su „Deltos“ kino 
operavimu, atbaidė dar dau
giau tautiečių“.

Kad LN dar neturime, ne 
LN v-bos kaltos, bet tie, ku
rie kiekviena proga, o la V. 
P., L. N. kiek įmanydami juo 
dino. Kas liečia „pinigų plau 
kimą“ — jie maždaug vie
nodai pamečiui Liet. Namuo
se augo ir augo ne savaime, 
bet tik p-ko St. Bakšio pa
stangų dėka. Pas tą patį V. 
P. St. Bakšys šimto dol. pra 
šė mažiausiai 15 kartų, bet 
vistiek negavo. Didesnis en- 
tuzijazmas buvo kaip tik ta
da, kada buvo perkama Del
ta.

Delta yra visai ne senas 
laužas, nes tik dar turi 50 m., 
o jos statyba yra masyvi ir 
plieno konstrukcijos. Ja, ka
da dabar gavome iš miesto lei 
dimą ir perdirbę į sales ir 
klubą, galės naudotis kelios 
lietuvių generacijos. Pirkimo 
kelias visiems labai aiškus, 
nes tuo reikalu buvo šaukia
mas visuotinis LN narių su
sirinkimas ir nariams padėtis 
buvo nušviesta iki smulkme
nų. Visa tai kiekvienas gali 
pasitikrinti ano susirinkimo 
protokole, kuris kiekvienam

6

Raudonosios jūros įdugne 
pasirodė neįprasti gyvento
jai. Netoli Port Sudano uos
to į vandenį buvo nuleista 5 
kambarių povandeninis na
mas, kuriame apsigyveno 7 
žmonės. Jie pradėjo savo il
gesnį povandeninį įgyvenimą 
45 pėdų gylyje. Dar giliau 
80 pėdų po vandeniu, buvo 
pastatytas mažas dviejų kam
barių namas Didžiajame na
me buvo gerai įruošti kamba
riai, oras tiekiamas nuo kran
to per vamzdį. Dirbtinio' kli
mato įrenginys palaikė nor
malią temperatūrą. Virtuvė
je buvo gaminami valgiai, ku 
rie visiškai patenkino įmant
rų prancūzų skonį. Jūra tei
kė labai įvairų maistą.

Šiuo eksperimentu buvo 
stengiamasi išaiškinti, kaip 
žmogus pakelia ilgesnį gyve
nimą po vandeniu, kaip jis su 
geba aklimatizuotis. Kiekvie
ną gyventoją reguliariai tir- 
davo gydytojas - akvalangi
ninkas, kuris kasdien nusileis 
davo į povandeninį namą. Pa 
sirodė, kad jūros dugno gy
ventojai tiek prisitaikė, jog 
galėdavo su akvalangu dvigu 
bai giliau nerti negu jų drau 
gai. Kasdien jie plaukiodavo 
ne mažiau 5 vai., stebėjo jū
ros dugno gyvenimą, filmavo 
gyvūniją.

Bandymą organizavo žy
mus prancūzų tyrinėtojas, ak 
valango išradėjas, Žakas Ivas 
Kusto. Jis ketina sekančiais 
metais Viduržemio jūroje pa 
statyti dar didesnį ir giliau 
nugramzdintą povandininį 
„kaimą“. Kusto laiko savo 
bandymus pirmaisiais žmoni
jos žingsniais, siekiant apgy
vendinti okeanų pakrantes. Ir 
akvalangas teesąs kuklus pra 
dininkas tokių aparatų, kurie 
atstos žmogui dirbtines žiau
nas, galinčias tiesiog iš van
dens ryti deguonį. „Anksčiau 
ar vėliau, — tvirtina Kusto, 
— žmonija apsigyvens jūros 
dugne Okeanuose atsiras 
miestai, ligoninės, teatrai../“

AR YRA LIETUVOJE 
NAFTOS?

Geologijos ir geografijos 
mokslinio tyrimo instituto 
bendradarbis K. Sakalauskas 
„Komjaunimo Tiesoje“ (Nr. 
136) primena, kad jau nuo 
praėjusio šimtmečio vidurio 
spėjama, kad Pabaltijy gali 
būti naftos. Pokario metu 
1949 m. Vilniuje buvo išgręž 
tas pirmasis gilus apie 500 m. 
gręžinys. Čia ir vėliau Grigiš 
kėse buvo rasti klampios 
naftos pėdsakai. Tačiau Lie
tuvoje trūkę specialistų geo
logų, kurie sugebėtų įvertin 
ti tyrinėjimus. Naftos ir du
jų paieškų darbai Lietuvoje 
pradėti organizuoti tik 1958 
m. Atsirado pirmieji Sovieti- 
joje. mokslus baigę naftos spe 

suinteresuotam visada priei
namas. Ir V. P. pirm negu ra 
šydamas, būtų geriau pada
ręs, jei būtų pastudijavęs L. 
N. darbų eigą iš gausybės tu 
rimų dokumentų. Ką V. P. 
turi mintyje saJkyd. „Kino 
operavimu atbaidė dar dau
giau tautiečių“, nesuprantu! 
Ką gi turėjo LN v-ba daryti? 
Užkalti duris ir laikyti kino 
salę tuščią? Kai dabar gavo
me leidimą ir kada turėsime 
lėšas, kiną paversti į LN pil
na to žodžio prasme, aišku, 
kad tada kino neoperuosime!

Į likusią šio V. P., kiršinin 
čio liet, visuomenę pramany
tais teigimais, straipsnio dalį, 
tikiuosi atsakyti vėliau.

Sk. St.

JUOZO MARTINKONIO 
ĮPĖDINIAMS.

1947 metais miręs Juozas 
Martinkonis yra palikęs ke
lis tūkstančius dolerių anks
čiau Lazdijuose gyvenusiam 
kun. Juozui Marcukoniui ir 
taipgi Broniui bei Vincui 
Marcukoniams.

Patys Marcukoniai arba 
apie juos žinantieji malonėki 
te atsiliepti:
Consulate General of Lithua

nia 41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024. 

cialistai.
Gręžiniai palaipsniui iš 

Pietrytinės ir Rytinės Lietu
vos perkelti į centrinę dalį ir 
Suvalkijos vakarus. 1960 m. 
Virbalio gręžinyje apie 1150 
metrų gylyje buvo sutiktos 
skysta nafta persunktos uolie 
nos. Analogiški radiniai bu
vo ir Kybartuose, Pajevony- 
se ir Vištytyje. Šiuo metu be 
tyrinėjimų Kybartų - Virba
lio ruože, gręžiama dar dvejo 
se vietose — prie Tauragės ir 
Gargždų. Nuo 1959 m. naf
tos jieškoma Latvijoje, o per 
nai ji rasta Kaliningrado sri 
tyje. Guseve (buv. Gumbinė
je)-

Žinoma, tyrinėjimus vyk
dyti lietuviams padeda ypa
tinga nafta susirūpinę sovie
tiniai mokslininkai. Ar Lietu 
voje bus rasti pakankami naf 
tos kiekiai? Taip, atsako Sa
kalauskas, bus rasti pramoni
niai naftos kiekiai. Nesą abe
jonės, k<ad Lietuvoje naftos 
esama.
LIETUVOS MOKSLININ

KAI ETNOGRAFŲ 
KONGRESE MASKVOJE 
„ Rugpjūčio 3—10 dd. Mas 

kvoje įvyko septintasis Tarp
tautinis antropologų ir etnog
rafų kongresas. Dalyvavo 
per 1300 delegatų. Buvo de
legacijos iš Vakarų kraštų — 
JAV, Fed. Vokietijos ir kt. 
Sovietų S-gai atstovavo 300 
mokslininkų, iš jų 40 atvyko 
iš Lietuvos.

Iš Lietuvos atvykę darė 
pranešimus teorijos ir meto
dologijos, žodinės ir muziki
nės liaudies kūrybos, lingvis
tikos sekcijose ir trijuose sim 
poziumuose — taikomosios 
etnografijos iš liaudies muzi 
kos instrumentų ir liaudies 
dainų susistematinimo. Dr. J. 
Jurginis Maskvos kongrese 
darė pranešimą tema „Lietu
vos kaimo bendruomenė’, is
torijos mokslų kandidatas J. 
Butkevičius drauge su L. Te 
rentjeva ir N. Šmygina — 
„Kaimo gyvenvietės Pabalty 
je“, istorijos mokslų kand. A. 
Vyšniauskaitė — „Lietuvių 
valstiečių šeimos vystyma
sis”, doc. A. Čiurlionytė — 
„Lietuvių ■ tradicinės melodi
kos stilistinės ypatybės“, doi. 
V. Mažiulis — „Lingvistinės 
pastabos baltų etnogezės 
klausimu“. Esą sovietiniai ir 
lietuvių mokslininkai lietę 
klausimus, kaip praktiškai 
naudoti etnografinių ir antro 
polcginių tyrimų rezultatus 
pramonėje, gyvenamųjų na
mų statyboje, plataus vartoji 
mo daiktų gamyboje, vystant 
liaudies meną, sveikatos ap
saugą, sportą.

Kongreso dalyviams buvo 
parodytas lietuviškas interje
ras, be to, literatūra etnogra
fijos, meno ir tautosakos 
klausimais. Dalyviai buvo ve 
žiojami ir po Sovietijos mies
tus.
KEISTI DALYKAI VYKS

TA MŪSŲ 
LITERATŪROJE

Sovietų Rašytojų Sąjungos 
organas „Literaturnaja Ga- 
zeta“ vienoje paskutinių lai
dų aštriai puolė keturius ne
seniai pasirodžiusius sovieti
nius romanus. Esą juose skir 
ta per daug vietos sausiems 
techniškiems klausimams ir 
per mažai susidomėta gyvais 
žmonėmis. Žurnale rašoma: 
„Keisti dalykai vyksta mūsų 
literatūroje. Viename roma
nų aiškinama, kaip drėkina
mos stepės, kitame — kaip 
veisiamos žuvys, trečiame — 
kaip greičiau statyti namus,.. 
Juk statybos įrankiai ar aly
vos vamzdžiai negali būti li
teratūros kūrinių objektais... 
Pirmoje eilėje reikia paliesti 
žmones... Jei kūrėjas nekelia 
žmonių abipusių ryšių, jų 
džiaugsmų ir rūpesčių, jis 
jau — nebekūrėjas. Romanų 
autoriai temas apie statybą 
ar drėkinimą turėtų perleisti 
specialistams. . .“ (Vėl stebi
me keistus reiškinius. Kaip 
maskvinio žurnalo raginimą 
suderinti su partijos reikala
vimais, kaip suprasti lietuvio 
rašytojo J. Dovydaičio pasta 
rojo meto entuziazmą apra
šant įmonių ar elektrinių dar 
bus ir Lietuvos partiečių pa
sitenkinimą ? E.).

Canadian Vickers Ltd. 
įieško

10 Turret Lathe Operators
Toolmakers
IO Milling Machine Operators
Radial Drill Operators
Horizontal Boring Mill

Operators
Planer Operators
Ingersoll Operators

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

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

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

ir pajėgūs, naudojant planus, išsidėstyti.
Normalus dirbančiųjų socialinis aprūpinimas. 

Suinteresuotieji priimami pasikalbėjimams ir 
vakarais nuo 7 v. iki 9 v. vakaro t

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

WELLAND, Ont.
NAUJŲ METŲ

Apylinkės vaidyba bend
rai su Niagara Pusiasalio pa
rapija, š. m. gruodžio mėn. 
31 d., Prancūzų salėje, Em
pire St., Welland, rengia N. 
Metų sutikimą. Dar primena

ST. CATHARINES, ONTARIO
SLA NAMAS ATLANTIC CITY

Šiais metais turėjome pro
gos atostogas praleisti gar
siajam kurorte prie Atlanto 
vandenyno — Atlantic City 
mieste.

Ne tik kad malonu buvo 
sūriam vandeny bei banguo- 
jančioj jūroj pasimaudyti, 
bet ir kartu pagyventi keletą 
dienų lietuviškoj dvasioje, 
kurią suteikia SLA vasarvie
tė „Manor“, kur atostogauja

MASKVA RENGIASI 
KOMUNISTŲ

SUVAŽIAVIMUI
Vakarų spaudos atstovų 

Maskvoje žiniomis, sovietų 
partinė vadovybė pradėjusi 
konkrečius žygius sukviesti 
komunistinių partijų suvažia
vimą ir jos metu pasmerkti 
Raud. Kinijos komunistus. 
Liepos mėn. pradžioje Mask 
voje vyko pasitarimai su ko
munistų partijų atstovais iš 
Vakarų valstybių ir mažai iš 
sivysčiusių kraštų. Paskuti
niame „Komunist” numery
je paskelbtas sąrašas tų ko
munistinių partijų pasaulyje, 
kurios palaikančios Maskvą 
ii- kurias galima laikyti būsi
mo suvažiavimo dalyvėmis. 
Tų partijų tarpe yra ir Ju
goslavija.

Maskvoje esama įspūdžio, 
kad pastaruoju metu jau turį 
mažiau įtakos tie kraštai, ku
rie ligšiol buvę priešingi su
kviesti plataus masto komu
nistų suvažiavimą. Čia nuo
laidas padariusi Lenkija ir 
Jugoslavija. Spėjama, kad ko 
munistų partijų suvažiavi
mas galįs įvykti š. m. lapkri
čio mėn. E.

— Kongas nutraukė su 
Burundi santykius, nes ji re
mia sukilėlius.

— Uraganas „Kleo“ Gva- 
dalupai padarė 50 mil. dol. 
nuostolių.

SUTIKIMAS.
me, kad šiais metais Naujų 
Metų išvakarės išpuola ket- 
virtadien-' taigi bus galima 
praleisti laiką iki 2 vai. Pla
čiau apie Naujų Metų sutiki
mą valdyba duos informacijų 
daugiau.

vien lietuviai SLA nariai.
Pirma mūsų pažintis bu

vo su maloniais šeimininkais, 
kurie tą namą prižiūri, pp. J. 
Gavranskiais. Jie mus malo
niai priėmė ir aprodė namą. 
Ten susipažinom su prof. Dr. 
V. Kanauka, jo broliu veteri 
narijos gydytoju, J. Urbonu, 
p. Miliausku ir dukra, p. Kia 
une, p. Tvarkūnu, inž. A. Di 
džiuliu ir jo žmonele dantų 
gydytoja bei mamyte, p. Nor 
kus, pp. Valadkai, SLA rašti 
nės tarnautoja p. Sparauskie 
nė ir jos malonia mamyte.
Taip pat buvo' malonu susi
tikti su SLA iždo globėja E. 
Mikužiūte, su kuria buvo ma 
loniai pasikalbėta SLA orga
nizacijos reikalais.

Telefonu pasikalbėta su 
prezid. Pov. Dargiu ir SLA 
sekr. B. Pivaroniene ir kitais

SLA namas susideda iš 12 
kambarių ir dviejų apartmen 
tų, kurie nuomojami dides
nei šeimai. Rūsy gražiai 
įrengta virtuvė ir valgoma
sis, kuriame gali valgyti apie 
50 asmenų. Taip pat rūsy 
yra ir sargui butas. Kiekvie
nam kambary yra po dvi lo
vas ir vonia su dušu bei sofa 
ir bufetas.

Grindys išklotos kilimais. 
Laiptai nuo trečio aukšto iki 
rūsio iškloti kilimais.

Įeinant' nro priekines duris, 
yra svečių kambarys, papuoš 
tas lietuviškais paveikslais; 
kabo Vytis. Čia ir lietuvaitės 
stovylėlė laikanti rankoj 
tautinę vėliavėlę. Visi sve
čiai, grįžę iš maudyklos, ta
me kambary šnekučiuojasi 
bei susipažįsta, o kai kalba 
baigiasi, žiūri televiziją. Pa
tartina kiekvienam SLA na
riui nuvažiuoti atostogas pra 
leisti, nes nariams yra papi
ginti kambariai.

Tad iki malonaus pasima
tymo sekančiais metais.

P. Polgrimas.
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TONY'S PHOTO STUDIO 
1920 Frontenac St.

T. LAURINAITIS

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

KLK Moterų dr-ja rugsė
jo 23 d. ruošia madų parodą. 
® Spalio 18 d. Prezidento A. 
Smetonos 20 m. mirties su
kakties minėjimas.

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

— Šv. Elzbietos, šv. Kazi
miero parap., d-jos vakarienė 
ir kaukių balius spalio 31d.
• Lapkričio 21 d. Neprikl. 
Lietuvos literatūros vakaras 
ir loterijos užbaigimas.

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

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

BANKO „LITO” 
REIKALAI

Einamųjų sąskaitų ir indėlių 
sąskaitų reikalu 

prieš atostogas visiems na
riams buvo išsiuntinėtas ap
linkraštis ir pridėtos ein. sąs 
kaitų knygutės. Atrodo, kad 
dar ne visi nariai skiria tas 
dvi sąskaitų rūšis. Užtat šia 
proga dar kartą prmename 
visiems, kad už indėlių sąs
kaitas dividendai skaičiuoja
mi tik kartą į pusę metų nuo 
mažiausios tame pusmetyje 
buvusios sąskaitoje sumos. 
Gi už ein. sąskaitas palūka
nos skaičiuojamos kas mėne
sį nuo mažiausios tame mė
nesyje buvusios sąskaitoje su 
mos. Už indėlių sąskaitas ,.Li 
tas" moka 4*/2 % dividendų, 
kuriuos prirašo metams pasi
baigus, o už ein. sąskaitas 4 
% palūkanų, kurios prirašo
mos kas pusmetis.

Praktiška išvada taupyto- 
jams: santaupas dėti į ein. 
sąskaitas iki metų galo. Me
tų pabaigoje apsigalvoti, kiek 
norima santaupų laikyti pa
stoviai ir jas pervesti į indė
lių sąskaitas. Gi sumas apy
vartai verta laikyti tik ein. 
sąskaitose visą laiką.

„Lito" augimas
vasaros metu buvo kiek sulė
tėjęs, bet dabar vėl sustiprė
jo ir yra vilčių iki metų galo 
padidėti dar vienu ketvirčiu 
milijono dolerių. Šiuo metu 
„Litas“ artėja į vieną milijo
ną d*u šimtu tūkstančių do
lerių.

Narių sugestijos
dėl „Lito“ augimo, reikalų 
tvarkymo, patobulinimų ir 
pn. dalykų mielai laukiamos. 
Kas nori atsakymo, tam rei
kia pasirašyti ir nurodyti ad
resą.
j Nekilnojamo turto 
paskoloms nariai prašomi re 
gistruotis iš anksto, kadangi 
ne visada „Litas“ turi pakan 
karnai fondų visus patenkin
ti.

„Lito" valdybos ir 
komisijų posėdis kviečiamas 
rugsėjo mėn. 10 d. 7 vai. va
karo banko patalpose, 1465 
De Seve St. Pr. R.
• Dr. J. Šamogas grįžo iš 
atostogų ir pradėjo darbą. 
Daktaras kelių savaičių atos
toginį poilsį su šeima turėjo 
prie Atlanto Nova Scotia.
• Dr. Jaugelienė ir inž. Jau- 
gelis išvyko atostogų.

DR. J. ŠĖMO G AS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir - , ~ „ 
ketvirtadienį ’ P-m-
antradienį ir 
penktadieni 2—4 P> 

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 UN 6-2063 ir UN 6-2064

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

— Pašalpinės dr-jos susi 
rinkimas šį penktadienį 8 va 
lando vakaro.

— Paskutinis terminas sta 
tybos kontraktoriams paduo
ti pasiūlymus statomiems 
klubo namams.

— Sąryšy su statyba 
klubo nariai prašomi nedel
siant nusipirkti šėrų iki nu
statyto 6 skaičiaus.

Klubo Valdyba.

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ
šoka La Theaere De La Pla
ce jau antra savaitė, Place 
Vile Marie promenadoj esan 
čiam. La Theatre De La Pla
ce vyksta nuo 10.30 vakaro, 
modernaus šokio spektakliai 
(Dance Contemporaire). 
Trys šios įdomios programos 
šokiai yra Birutės Vaitkūnai- 
tės choreografijos, susilaukę 
ir kritikos ir publikos palan
kaus priėmimo. Birut.Vaitkų 
naitė taip pat dalyvauja kaip 
šokėja daugumoje šokių ir 
(Le Devair) kritiko pripaži
nimu yro tikrai visokia pras 
me puiki šokėja.

Paminėtina, kad įspūdinga 
šios programos premjera bu
vo atlikta prieš dvii savaites 
atviroje scenoje Place Ville 
Marie aikštėje, vakare ir pa
liko gilų įspūdį keliems šim
tams žiūrovų.

Lietuviams būtų verta šią 
programą taip pat aplankyti. 
Spetakliai vyksta. 'kasdien 
(išskyrus pirmadienį), nuo 
10.30 vai. vakaro. Po pirmos 
rugsėjo savaitės spektakliai 
prasidės anksčiau.

Smulkesnes informacijas 
galima gauti ir bilietus rezer 
vuoti kasdien nuo 2 vai. p. p. 
iki vakaro, skambinant teat
ro telefonu 861-6665.

MIRĖ NUOŠIRDI 
LIETUVĖ

Penktadierfį, rugp. 28 d. 
po ilgos ir labai sunkios li
gos mirė nuoširdi lietuvaitė, 
Barbora Žemgulytė, sulau
kusi 63 metų amžiaus, kilusi 
iš Žemaitijos, nuo Kretingos.

Barbora Žemgulytė Mont- 
realio lietuviams gerai buvo 
pažįstama, nes buvo labai 
jautri, draugiška, linksma ir 
bendruomenišką. Montrealy 
je liko jos sesuo p. Mickienė, 
Amerikoje ir Lietuvoje daug 
artimųjų. B. Žemgulytė palai 
dota per AV bažnyčią rugp. 
31 d. Nuoširdi užuojauta pp. 
Mickų šeimai ir artimiesiems.

• Paulauskaitė Izab. ir p. p. 
Mikėnai išvyksta į Torontą, 
dalyvauti J. ir Aid. Morkų ve 
dybinėse sukaktuvėse.

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. BERNOTAS

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

Suite 20 79
Tel: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
1 68 Notre Dame St. E.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Paskutinio sekmadie
nio rinkliava buvo $276.50.

— Šis penktadienis, pirma 
sis mėnesio penktadienis. Va 
karinės mišios — 7.30 vai.

— Krikštai: Jz. Žemaičio 
sūnus Roberto Patriko var
dais, R. A. Ottų dukra Karo 
linos Marijos Birutės var
dais; A. J. Kirkilionių sūnus 
Tomo Algio vardais. Sveiki
name laimingus tėvus.

— Kadangi sek. savaitga
lis yra Darbo savaitgalis, tai 
AV p-jos choras pradės savo 
metinę veiklą rugs. m. 13 d. 
sekmadienį. Prašome mielus 
choristus rinktis pradedant 
šiuo sekmadieniu ir padėti 
mums garbinti Dievą su gra
žia giesme mūsų lietuviškoje 
bažnyčioje. Šiuo pradėsime 
rudens sezoną mūsų parapijo 
je.

--- AV gegužinė praėjo 
labai gerai, žmonių buvo 
daug. Graži diena ir parengi 
mo programa atsilankiusiems 
suteikė malonumo. Pelno per 
300 dol.

— S. Daukantas rašė Bū
de : Lietuvis, nuvargęs ar rū 
pestingas sau niūniuoja, tarsi 
kutindamas širdį laiminges
ne ateičia; linksmu būdamas 
dainuoja skaidriu balsu, tar
si ir kitus norėdamas palinks 
minti savo džiaugsmu.
• P. Milda Grigarienė su sū 
num Ronaldu - Bronium iš 
Sacramento, Californijos lan 
kosi pas jos tėvelius pp. Ka- 
valus Montrealyje.
• Pp. Jaunių šeima atosto
gaudama lankosi New Yor
ke Pasaulinėje parodoje ir 
maudosi Misquamicut, R. I. 
pajūryje, iš kur montrealie- 
čiams siunčia sveikinimų.
• D. Jurkus su Ponia, atos
togaudami, viešėjo sūnaus 
geologo, dirbančio prie di
džiųjų statybų Kanados ry
tuose, šeimoje, lankėsi New 
Yorko Pasaulinėje parodoje 
ir dabar ruošiasi sūnaus inži
nerijos daktaro vestuvėms, 
kurios įvyks Toronte rugsėjo 
12 dieną.
© Pr. Rudinskas, „Lito“ ve
dėjas, su šeima šios vasaros 
atostogas praleido prie Le 
Claire ežero, kur statėsi va
sarnamį ir tvarkė savo skly
pą.

PARDUODAMAS 
SKLYPAS

prie Claire Sylvere ežero 
(ten, kur buvo skautų sto
vykla), labai geromis sąly

gomis, skambinti vakarais 
nuo 5 vai. Tel. 366-3397.

I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO,

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

TAUPYK IR SKOLINKIS 11 A\
SAVO KREDITO KOOPERATYVE V W
Adresas: 1465 De Scve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju 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 neki'nojamo 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: trečiadien. nuo 7 iki 8 v. vak 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai, ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Pirmasis penktadienis. 
Išpažintys ketvirtadienį nuo 
7 vai. vak. Mišios rytą 7.45 
ir 8 vai. vakaro.

— Sandra Januškaitė ir Ge 
nūs Viger tuokiasi šeštadienį 
11 vai.

— Piknikas praėjo gerai. 
Mišias laikė kun. J. Gaudzė. 
Dalyvavo labai daug žmonių. 
Buvo turtinga loterija ir žai 
dimai. Gauta pelno 468.15.

— Klebonas išvažiuoja į 
New Yorką, Katalikų moks
lo akademijos suvažiavimą ir 
sugrįš ateinančią savaitę.

— Kapų lankymas su Auš 
ros Vartų parapija įvyks rug 
sėjo 27 dieną 3 vai. po pietų.
• A. Vazalinskas su Ponia 
atostogas šiemet sunaudojo 
praktiškam reikalui — tvar
kyti savo vasarvietės vietai.
• Pp. Lapinų jr. šeima susi 
laukė dukrelę.
• Pp. Viskantų šeima nusi
pirko visai naujus namus La 
Bailėje.
• P. Sagaitis su žmona labai 
patenkintas atsilankęs Lietu
vių dienoje New Yorke. Visa 
diena ponams Sagaičiams pa
darė didelį įspūdį.
• New Yorkan buvo nuvy
kę p. p. Skučai, Lietuvninkai 
tė, N. Gudžiūnaitė. Visi pa
tenkinti Lietuvių diena.
• Pp. Pundžiai iš Toronto 
lankosi Montrealyj, kur prieš 
kiek metų čia yra gyvenę. 
Viešėjo M. Lukošių šeimoje.
• K. Malilauskų šeima atos
togų proga išvykusi į Toron
to.

KANADA TURĖS SAVO 
VALSTYBINĘ! VĖLIAVĄ

Kanados min. pirm. L. Pe
arson birželio 15 d. federali- 
niame parlamente atidarė de
batus dėl jo vyriausybės pa
siūlyto Kanados vėliavos pro 
jekto: trys raudoni klevo la
pai sujungti bendru kotu 
baltame dugne ir abiejuose vė 
liavos galuose po žydrą ruo
žą.

Pearson pažymėjo, kad de
batų pradžiai parinkta reikš
minga diena, nes birželio 15 
diena sukanka 750 metų nuo 
„Magna Charta“ ir 100 metų, 
kai priešininkai J. A. Macdo
nald ir G. Brown, tarp savęs 
susitarė ir pradėjo kurti Ka
nados Federaciją.

Kanada yra savarankiška 
valstybė, teigė Pearson, ir jai 
reikia turėti savo vėliava, ku
rią turi teisę priimti federali
nis parlamentas, atstovaująs

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal! Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas HU 1-2957 
Ji Skučas ..........RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
mergyčių parūpinimas.

SUSIRŪPINIMAS LIETU
VIŠKUOJU SEMINARU, 

taikomu baigusiems šeštadie
ninę mokyklą. Iškilo' šešta
dieninės mokyklos taryboj, 
kuri aptarė ir iškilusį naujų 
klasių reikalingumą bei Kalė 
dų eglutės ir kt. reikalus.

ESTIJOS KONSULO
p. Markaus 80 m. sukakties 
proga pagerlbtuvėse dalyva
vo Liet. gen. konsulas J. 
Žmuidzinas su Ponia ir Pa- 
baltiečių Federacijos otsto- 
vai: dr. M. Anysas su Ponia 
ir J. R. Simanavičius.

SPAUDOS KIOSKAS
prie Prisikėlimo par. rugpjū
čio 30 dieną atnaujina veiki
mą. Kioske galima gauti kny 
gų ir laikraščių. Kioską veda 
P. Micevičius.

KURIASI SAVO ŪKYJE 
MEDŽIOTOJŲ IR ŽUK- 

LAUTOJŲ KLUBAS
Klubas įsigijo savo ūkį, ku- 
rin rugsėjo 5 — 7 dienomis 
vyksta kurtis su pjūklu, kir
viu, replėmis ir kt. įrankiais, 
be to — maisto atsargomis, 
nakvynės reikmenimis. Va
žiuojama 69 keliu, už Perry 
Sound išsukama į 124 kelią, 
pravažiavus Dunchurch suk
ti į 520 kelią ir juo pavažia
vus 13 mylių bus pasiektas 
tikslas.
• Mirė Vincas Remeiko 84 
m. Į Kanadą atvykęs prieš I 
pas. karą, kilęs nuo Deltu
vos.

Kanados tauta.
Pasisakius min. pirm. L. 

Pearsonui ir atsiliepus ki
tiems, parlamento pirminin
kas (speaker) Macnaughton 
pasiūlė įstatymo projektą pa
dalyti į dvi dalis: viena, ku
rioj būtų priimta Kanados vė 
liava ir himnas O CCanada’ 
ir kita, kurioj būtų pasisaky
ta apie Britanijos vėliavą 
„Union Jack" ir himną God 
save the queen. Šis antras nu 
tarimas esą turėtų būti pri
imtas ypatingomis apeigo
mis.

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

Į Dr. P. MORKIS į 
t DANTŲ GYDYTOJAS Š 
y t
& Vakarais ir šeštadieniais 
\ pagal susitarimą. y 
y (1082 Bloor W., Toronto)^ 
y (į rytus nuo Dufferin Str K
y Raštinė: LE 4-4451. i

„PARAMA”
Lietuvių Kredito Kooperaty
vas, nuo š. m. rugsėjo mėn. 5 
d. bus atidarytas sekmadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 v. 
P- P-
• Maldininkų kelionė į Mid- 
landą Šį sekmadienį, rugsėjo 
6 d. Lietuviams ten pamal
dos 12 vai.

KANADOS PARODOJE 
lietuvių skyrius, kurį tvarko 
dail. T. Valius ir du architek 
tai A. Banelis ir V. Petrulis, 
aplankytas Ont. žemės ūkio 
min. ir Toronto burmistro, 
kuriems paaiškinimų davė 
Apyl. pirm. inž. Čiuplinskas. 
Svečiai skyriuje apnovanoti. 
Lankytojų dėmesį kreipia 
skulpt. Košubos .Rūpintojė
lio“ skulptūra.

MALONEY APIE 
BETEISĘ TREČIĄJĄ 

JĖGĄ
Minint Toronte birželio 

baisiojo dieną, Eaton audito
rijoje adv. A. Maloney, kuris 
pakeitė konservatorių lyderį 
Diefenbakerį, pareiškė įdo
mių minčių. Maloney sakė, 
kad Kanadoje trečią gyvento 
jų dalį sudaro nei anglai, nei 
prancūzai, bet nauji įvairių 
tautų ateiviai. Nors jie atlie
ka visas valstybines prievo
les, bet jie nesinaudoja lygio
mis su anglų bei prancūzų 
grupėmis teisėmis, jie yra ig 
noruojami, ir tai yra neteisiu 
ga.

Maloney teisingai sako, ta 
čiau kalta pati ta trečioji gru 
pė, kad ji nesirūpina savo tei 
sėmis. Gyvenimo gi tikrovė 
yra ta, kad už teises reikia 
kovoti. Vyraujančios dvi gru 
pės tikrai nesirūpins trečio
sios grupės teisėmis.

Fleming Ford oaies iu.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).
G396 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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