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Nauji lietuvių tautai pavojai!

Politiniai pasauliniai įvy
kiai, deja, nesirutuliuoja mu
ms, lietuviams palankia kryp 
timi, nes mūsų tautos liki
mas dabar priklauso dau
giau nuo kitų tautų, negu 
nuo mūsų pačių.

MUMS TRŪKSTA 
VERŽLUMO, 

koks dabartinėmis tarptaut- 
mis sąlygomis, kada išvysty
ta milžiniška tautų konkuren 
cija už būvį, yra reikalingas 
ir būtinas. Mums trūksta vei 
ksmingumo ir todėl mūsų, 
kaip lietuvių, reikalai vis dar 
eina žemyn.

Rusiškasis gi
OKUPANTAS DAR 

VYSTO VERŽLUMĄ.

Nauįas komunisto skil
<® SVARBUS TOGLIATTI PLEIŠTAS GILINA 

KOMUNISTŲ SKILIMĄ
• KOMUNISTŲ IMPERIALIZMO VERŽLUMO 

FAKTAI
• JOHNSONO IR HUMPHREY KAMPANIJA 

SEKASI
9 ČILĖJE RINKIMUS LAIMĖJO DEMOKRATAI

Maištingus neramumus 
dabar visame pasaulyje kelia 
komunistai. Nors Chruščio
vas ir skelbia koegzistenciją, 
bet tai tiktai priedanga to, 
ko ir kaip jis siekia, drauge 
su visa serija savo satelitų ir 
kitų, sugebančių jo sąjūdžio 
autoritetų spekuliuoti,

SPEKULIACIJA 
NERAMUMAIS

yra tapusi būdinga šiems 
laikams imperialistinių sieki
mų priemone, kuriai niekas 
dar rimtai nėra pasipriešinęs. 
Vienintelis kol kas efektin
gesnis, bet be gilesnio ir rim 
tesnio tikslo, buvo JAV atsa 
kymas į Vietkongo provoka
cijas bei spekuliacijas. Jeigu 
JAV būtų rimčiau ir aiškiu 
giliu tikslu tą žygį įvykdžiu
si, šiandien ne tiktai Vietkon 
gas būtų apramintas, bet ir 
daug kam

BŪTŲ NUMUŠTAS 
AVANTIŪRŲ NORAS 
Imperialistinių avantiūrų 

bangos eina per visą Žemės 
rutulį.

Indokintjos pusiasalis ne
nustoja buvęs nerimo ir nesi 
baigiančio karo židiniu, apie 
kurį tiktai dabar pradedama 
jau aiškiau kalbėti:

KINIJOS KOMUNISTAI 
SIEKIA Jį PAGROBTI.
Kai anksčiau tebebuvo kai 

bama, kad ten veikia sukilė
liai, dabar Mao pasisakė, 
kad visa Indokinija turinti 
priklausyti Kinijai. Atseit: 
visa eilė ten esančių dabar 
dar valstybių turi būti pa
vergtos Kinijos: Vietnamas, 
Kambodža, Burma, Malazija, 
Siamas, Nepalas, Butanas, o 
jeigu tai būtų realizuota, tai 
ir Indija.

Kongo respublikoje veikia 
tos pačios jėgos.

KINIJOS KOMUNISTAI 
NEPASLĖPĖ 

PASITENKINIMO, 
kai jų išmokyti ir jų remiami 
„sukilėliai" buvo pradėję 
grobti Kongo miestus.

Melazijoje veikia Indone
zijos diktatorius Sukamo, at 
virai ir viešai grasindamas

Rusų užmačios paskutiniu 
laiku pagausėjo ir krypsta 
nepaprastai pavojinga krypti 
mi, dėl kurios net Londono 
spauda mums skeptiška.

Kinų komunistų vadas, 
Mao-Tse-tung, pasikalbėjime 
su Japonijos socialistais

IŠKĖLĖ KINŲ 
REIKALAVIMUS 

RUSIJAI.
Tai yra didelės reikšmės 

pareiškimas. Mao pasisakė, 
kad Rusija yra pasigrobusi 
iš Kinijos ,,šimtus tūkstančių 
ketvirtainių kilometrų žemės 
ploto“. Į tuos plotus Mao, 
rašo ,,Pravda", pareiškęs pre 
tenzijas jau 1946 metais. 
,,Bet tai ne viskas", — pasi

naująją valstybę pasigrobti 
jėga. Tam tikslui jis į Melazi 
ją siunčia parašiutinius de
santus, kurie ten turi pradė
ti , .sukilimą“.

VISOS PRIEMONĖS 
PANAUDOJAMOS 
SPEKULIACIJAI.

Tuo tikslu Singapūre Su
kamo kursto tautines kruvi
nas nesantaikas tarp malajie- 
čių ir kiniečių.

Kvailiausioje padėtyje atsi 
dūrė Makarios, sukėlęs Kip
ro gyventojų savitarpines žu
dynes. Jis greičiausia bus ne 
protingumo ir neapsigalvoji- 
mo auka. Bolševikų speku
liacijos paklausęs, jis pradė
jo Kipro skerdynes, nepasi- 
statęis sau aiškaus tikslo. Po 
didelės maišaties, jis, 
MAKARIOS, SUGRĮŽO Į

SENĄJĄ PADĖTI 
KIPRAS TURI BŪTI 

SAVARANKUS.
Tokius pareiškimus pada

rė po pasikaibėjimo su Nas- 
seru. Tai kokiam tikslui jis 
kėlė skerdynes, jei nori lik
ti prie to, kas buvo?

Nerimas eina tačiau visu 
žmeės paviršium. Kad ir ap- 
rimdamas, jis rusena Pietinė 
je Amerikoje, „kaip žarijos 
po pelenais".

Komun^iinė vienybė ta
čiau neabejotinai suiro.
NAUJAS KOMUNISTINIO 

IRIMO FAKTAS YRA 
TOGLIATTI 

TESTAMENTAS:
Maskvos komunistai eina 

neteisingu keliu; Maskvos ko 
munistai sunaikino laisvę; 
Maskvos komunistai negrą
žina ir po Stalino mirties lais 
vės nei valstybės piliečiams, 
nei savo partijos vidaus san
tykiams. Todėl Italijos komu 
nistai neis nei su Maskva, nei 
su Pekinu, nes jie turi savo 
kelią.

Vakarai, deja, šitos komu
nistų suirutės išnaudoti nesu 
geba. Ir taip grėsmė nemažė 
ja.

KITOS NAUJIENOS
— Johnsono - Humphey 

rinkimine kampanija eina la- 

kalbėjime su japonų socia
listais pareiškęs Mao. Rusi
jai sąskaita dar patiekta į 
sritis į šiaurę nuo Amūro 
upės ir į rytus nuo Baikalo' 
ežero“. Tai rytinis Sibiras su 
Kamčatka, Korėja, kai į va
karinį Sibirą kinai pretenzi
jas pareiškė jau 1946 m.

Šį kartą mums tas tiek su- 
minėtina, kad, pasak Mao, 
tai „tuščios vietos“, kur ga
lėtų gyventi kinai. Tai gi,

MASKVA SUSIRŪPINUSI 
TAS TUŠČIAS VIETAS 

UŽPILDYTI,
ir joms gyventojus numatan
ti iš Pabaltijo valstybių. . .

Mūsų nelaimė tuo didesnė, 
kad Anglija, kuri Pabaltijo 
aneksiją de facto dar karui 
vykstant, yra pripažinusi, da 
bar siekia tą imperialistinį 

mo plyšiu kylis
Lietuvių gyvenimo faktai

SANTAROS - ŠVIESOS
suvažiavimas įvyksta rugsė
jo 8—13 dd. Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich. Paskaitą „Libe 
ralų politinė akcija lietuvių 
visuomenėje“ skaitys dr. J. 
Valaitis.

Inž. Pr. Zunde skaitys pa 
skaitą apie dabartinės oku
puotos Lietuvos ekonomines 
problemas Santaros - Švie
sos suvažiavime, kuris įvyks 
rugsėjo 8—13 d, d. Tabor 
Farmoje, Sodus, Mich., US 
A.

„Konservatyvumas - tradi 
cija - modernumas mūsų lite
ratūroje“ tema, simpoziume 
dalyvaus dr. K. Ostrauskas ir 
dr. K. Kėblys ir kt.

Rež. X Blekaitis skaitys 
paskaitą „Spektaklis kaip kū 
rybinis procesas” Santaros - 
- Šviesos suvažiavime rugsė
jo 8—13 d. d. d.

Dr. Vytautas Kavolis, 
„Metmenų“ žurnalo redakto
rius, skaitys paskaitą „Nuže
mintųjų patriotizmas“.

Pranešimą „Kintantis tau 
tinių uždavinių supratimas iš 
eivijoje“ padarys Algiman
tas Gureckas.

Bus paskaita: „Degenera
cijos žymės lietuvių visuome 
nėję“.

Inž. V. Adamkavičius, 
Santaros - Šviesos Federaci- 

bai sėkmingai. Demokratai 
darbais laimės masių balsus: 
įvedė neturtingųjų lelpimą, 
pensininkų nemokamą gydy
mą, griežtai pradeda vykdy
ti pilietinių teisių įstatymą, 
pričiupo Ku-kluks-klaną. Gal 
lupas sako: Johnsonui ge
riau einasi, negu ėjosi Ken
nedy.

— Genevoje sėkmingai 
vyksta atomo taikos tikslams 
panaudojimo konferencija. J 
AV siūlo A panaudoti jūrų 
vandens nudruskinimui.

— Karo pradižos sukaktu 
vių proga Erhardas apkalti
no Hitlerį vokiečių autorite
to panaudojimu karui ir pik
tadarybėmis ir atmetė rusų 
kaltinimus.

— Dėl Kipro Turkija su 
Graikija kreipėsi į JTO Sau
gumo tarybą. Kipre tebevy
ksta susišaudymai. Gen. Gri- 

užgrobimą, kuris, kaip doku
mentai rodo, buvo sutartas 
Hitlerio su Stalinu, bando ne 
tiesiogiu būdu legalizuoti.

BUTLERIS SU GROMYKA 
SUSITARĖ

• .išlyginti” piniginius reika
lus. kurie liečia kaip tiktai 
Pabaltijo valstybes, ypač gi 
Lietuvą. Tos biznio operaci
jos netiesiogiai jau konsta
tuoja pripažinimą de jure.

Mums klausimas: Kas gi 
dabar reaguos į šitą sąmoks
lą? Lietuvos atstovas, B. K. 
Balutis, nepajėgus reaguoti. 
Nieko negirdime ir apie Dip
lomatų šefą, St. Lozoraiti, 
VLiKas? Tat pirmiausia ra
šykime visi laiškus į Londo
ną, užs. reik. min. Butleriui. 
Masinis reagavimas yra svar 
biausis.

FEDERACIJOS
jos valdybos narys, duos pra 
nešimą apie sėkmingai pavy
kusią lietuvių krepšininkų ke 
lionę į Australiją.

Rašytojai Vitalija Bogu- 
taitė. Liūne Sutema, Jurgis 
Blekaitis, Marius Katiliškis, 
Kęstutis Kėblys, Algimantas 
Mackus, Henrikas Nagys ir 
Kostas Ostrauskas skaitys sa 
vo kūrybą Santaros - Šviesos 
Federacijos suvažiavimo me 
tu ruošiamame literatūros va 
kare, kuris bus dedikuotas ne 
tikėtai mirusiam rašytojui Ju 
liui Kaupui.

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

ŽINIOS
Kas susirašinėja ir turi ad 

resų vilniečių, gyvenančių 
Australijoj, Anglijoj ir Vaka 
rų Vokietijoj, malonėkit juos 
prisiųsti Centro valdybai, 
skyrių organizuoti tikslui, ad 
resu: K. Veikutis, 8685 Bes- 
s.emore, Detroit, Mich. 
48213, arba Alb. Misiūnas, 
1985 Scotten, Detorit, Mich. 
48209.

Detroito sk. v-ba rengia 
Vilniaus Dienos minėjimą 
spalio 10 d. Graikų Ortodok 
sų salėje, 4801 Oakman Blv. 
programoje: raš. Vyt. Alan
to kalba, Čiurlionio Ansamb 
lis su baliniu repertuaru ir 

vas pasisakė už Kipro prijun
gimą prie Graikijos.

—- Chruščiovas su Novot 
nu pasmerkė Kinijos komu
nistus, bet prisipažino, kad 
mėsos gamybos reikia pasi
mokyti Amerikoje.

— Goldwateris siūlo panai 
kinti JAV karo tarnybą.

— Švedijoje viena moteris 
pagimdė 7 vaikos iškart, bet 
visus negyvus.

— JAV pasisakė prieš il
galaikes paskolas bei kredi
tus komunistams. Čilė išsirin 
ko prezidentu demokratą.

— Prancūzijos komorga- 
nas Humanite smerkia Tog
liatti.

— Pietinė Rodezija parei
kalavo nepriklausomybės, — 
kada Lietuva pareikalaus?

— Glazgove moteris apmė 
tė kiaušiniais Anglijos kara
lių porą.

JONAS POLOVINSKAS BUDRYS
Lietuvos Generalinis konsulas New Yorke, Čikagoje palaido 

tas. Žiūr. straipsnį 2-rne pusi.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS KULTŪROS 

ATSILIKIMO
klausimu pasisakė Kanados 
valstybės sekr. M. Lamontag 
ne. Jo nuomone, Kanada tur 
tingas kraštas, bet kultūros 
srityje jis labai atsilieka. La 
montagne suminėjo filmų ga 
mybos nesėkmes ir ypač CB 
C, kuriai kasmet išleidžiama 
86 mil. dol.

banketas.
Centro v-bos pirm. K. Vei 

kutis lankėsi Chicagoje ir su 
vicep. V. Šimkum aplankė 
„Draugo“ ir „Naujienų" 
dienraščių redakcijas; be to 
kalbėjosi su ALT-o pirm. L. 
Šimučiu Vilniaus kraštą lie
čiančiais klausimais, o taip 
pat dalyvavo ta proga sušauk 
tame Chicagos sk. narių susi 
rinkime.

Posėdžiavusi LB Tarybos 
sesija Clevelande pasiūlė Wa 
shingtono bazilikoj statomos 
lietuvių koplyčios komitetui, 
kad pastarasis paaiškintu 
spaudoje dėl lietuvių visuo
menėje kylančių neaiškumų.

Koplyčios klausimą Tary
bos sesijoj iškėlė dr. Kazys 
Bobelis.
9 Generalinio Lietuvos Kon 
šulo New Yorke, Jono Bud
rio mirtį plačiai aprašė „The 
New York Times“ dienraš
tis, pažymėjęs, kad velionis 
buvo vienas seniausių ir vy
riausių konsuliarinės tarny
bos asmenų New Yorke, bu
vo New Yorko miesto Garbės 
pilietis.
• Dailininko Antano Tamo
šaičio darbų paroda bus ati
daryta šį sekmadienį, rugsė
jo 13 d. Kanados sostinėje Ot 
tawoje.
• Clevelande, Gallery Inter
nationale, rugsėjo 12 atidary 
ta skulptorių Dagio iš Toron 
to ir Mončio iš Paryžiaus 
skulptūrų paroda, kuri tęsis 
iki spalio 15 d.
• Vyskupas V. Brizgys iš
skrenda į Romą - Vatikaną 
dalyvauti Bažnyčios suvažia-

KANADOS AUDINIŲ 
PRAMONĖ

susirūpinusi, kad audinių im 
portas iš pigios gamybos 
kraštų pakerta Kanados teks- 
tilinę pramonę. Kasmet esą 
netenka darbo 15,000 teksei- 
lėn darbininkų. Ypač esą te
kstilės importas iš Japonijos 
gausus ir nenaudingas Kana
dos audinių pramonei.

— Kanados valstybinės 
vėliavos projektas pirmuoju 
balsavimu priimeas, o kon
servatorių pataisos atmestos.

— Kanados šiaurės istori
joje pirmą kartą geležinkelis 
nuvestas už OO’-tos paralelės, 
Didžiojo vergų ežero (Great 
Slave Lake) srityje. Iškilmė
je dalyvavo^ šiaur. terit. min. 
A. Laing, žemės ūkio H. Ha
ys.

AUŠROS ŽINIOS
Rugsėjo 12—13 d. d., Chi 

kagoje įvyks Š. Amerikos len 
gvosios atletikos pirmenybės. 
Aušra dalyvaus su 40 lengva 
atletų-čių. Galį pagelbėti nu
vežti mūsų jaunimą prašoma 
pranešti T. Pauliui arba klu 
bo valdybos nariams.

Lengvosios atletikos treni
ruotės vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais 6 v. v. Sw 
ansae parke. Visi lengvaatle- 
tai prašomi punktualiai at
vykti į treniruotes.

Krepšinio treniruotės yra 
numatomos pradėti už poros 
savaičių.

vimo naujoje sesijoje.
9 New Yorke prasidėjo ka
talikų mokslo Akademijos su 
važiavimas, vadovaujant T. 
Liuimąi, S. J.
• Čikagoje pravažiuojanti 
mašina užmušė Lietuvos gen. 
štabo pulk. Joną Juknevičių.
• Jaunimo stovyklos Ameri
koje Neolithuanų pasibaigė, 
o Ateitininkų Dainavoje dar 
Šią savaitę pasibaigia.
• Dailininkų parodos prasi
deda dar šią savaitę: Jasiuky 
naitės, K. Žeromskio, Stanči- 
kaitės (šios Los Angelese).
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
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Ih,įtaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

LIETUVIU BENDRUOMENE

Didelis vertingų dovanų
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos" Bendrovė, susirupinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia dideli ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:

20, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ Iš ŽYMIŲ 

RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

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

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

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

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 

laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrcalyje 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 Bal tuonis. 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.

EINA SU GYVENIMU

RAŠO PLB VALDYBOS PIRMININKAS

JUOZAS J. BACHUNAS

Rugsėjo mėnuo yra Lietu 
vių Bendruomenės mėnuo. 
Ne kartą jau buvo nutarta, 
kad per tą mėnesį visa mūsų 
spauda ir lietuviai, kur tik 
jie gyvena laisvajame pašau 
lyje, būtų pasiryžę aiškinti, 
kas yra Lietuvių Bendruome 
nė ir dėtų pastangas ko dau 
giau tautiečių suburti į Bend 
ruomenę.

Mes manome, kad kol yra 
ir bus lietuvių pasaulyje, tol 
Lietuvių Bendruomenės idė
ja ir tokia jos organizacija 
gyvuos. Ir gyvuos ji tiek ir 
tol, kiek ir kol ji eis su gy 
venimu, prisitaikins ir panau 
dos jo vis naujus besikeiČian 
čius reikalavimus ir sąlygas. 
Ir ne tik panaudos, bet ir pa 
ti mėgins sau palankias sąly
gas išugdyti.

Atsakyti Į klausimą ir tei
singai nuspręsti, kas reiškia 
„visuomet eiti su gyveni
mu“, nėra lengva. Tuos klau
simus per rugsėjo mėnesį ar 
ir bet kada kaip tik turėtume 
ko nuodugniau nagrinėti. 
Gal rasis naujų sumanymų, 
pastebėjimų ir planų, ku
riuos mes dienų sūkuriuose 
pražiūrime, užmirštame, ne
pastebime.

Aš nesijaučiu nei istori
kas, nei filosofas, nei koks ne 
klystantis politikas esąs, (tik 
paprastas ūkininkas), kad ke 
liais žodžiais ir paragrafais 
galėčiau į tą painų, labai su
dėtingą reikalą katekizmiš- 
kai atsakyti. Noriu tik pasi
dalinti kai kuriais savo paste 
bėjimais per 71 metus savo 
gyvenimo Amerikoje, ar kaip 
jūs dabar mėgstate pasakyti 
-..išeivijoje“.

KAS LIEKA, KAS 
IŠTIRPSTA

Amerikos lietuvių bend
ruomenės istorija per šimtą 
metų ir jų išlikimo galimy
bės, — teisingiau sakant tai, 
kas iš jų dar likosi, — šian
dien visiems matomos ir be
veik aiškios. Jos turėjo daug 
šviesių ir ne mažiau tamsių, 
liūdnų, pražūtingų pusių. Bet 
mes iš praeities patyrimo pa
mokų nedaug tesimokome.

Ten, kur lietuviai laikėsi 
vienas prie kito susibūrę ir 
stengėsi eiti su gyvenimu, 
jie išliko ir laimėjo. Tėvynė
je Lietuvoje kaip tik buvo' to 
kios sąlygos. Motina prie ra
telio priespaudos laikais mo
kė savo vaikus skaityti iš ele 
mentoriaus ar maldaknygės 
ir rado būdą jiems įskiepyti 
Lietuvos meilę. Išgyventa 
vergija, baudžiava, okupaci
jos, Kražių skerdynės. Bet 
kai lietuvių tauta rengėsi lais 
vei, kovojo už ją, prisitaikė 
ir panaudojo tarptautines są
lygas (jų tarpe JAV prezi
dento Wilsono tautų apsi
sprendimo programą), tai bu 
vo laimėtas net pats aukščiau 
sias politikos siekimas—vals 
tybinė nepriklausomybė.

Tuo laiku per šimtą metų 
išeivijoje mūsų tautiečiai iš
liko lietuviais tik ten, kur jie 
būrėsi, laikėsi vienas prie ki
to, sukūrė pagrindus savo 

bendram ir lietuviškam švie
timui ugdyti, kultūriniam sa 
vaimingumui reikštis. Tuo
met jie jau galėjo ir senajai 
tėvynei naudingai pagelbėti.

Kur nebuvo lietuviško švie 
timo, savo kultūros ugdymo, 
tautinės garbės ir sąmonės gi 
linimo, platesnio žvilgsnio 
už laikinius asmeninius išro- 
kavimus ir pramogas,-ten lie 
tuviai ilgainiui neatsilaikė, 
gyvenimo modernėjimui ne
prisitaikė, naujų galimybių 
lietuviškai neišnaudojo ir be
veik išnyko. Teisybę sakant, 
jie neišnyko, bet sutirpo kitų 
tautų jūroje.

NUO JOGAILOS IR JAD
VYGOS LIGI „KAIP SMA

GIAU LAIKAS 
PRALEISTI“. . .

Mano atsiminimu, lietuviai 
Amerikoje pradžioje būrėsi 
labai savotiškai, nes tokios 
buvo sąlygos, tokia susi- 
drumsčiusi jų tautinė sąmo
nė ir mažiau negu kuklus jų 
pasirengimas visuomeninio 
gyvenimo būdui. Buvo stei
giamos organizacijos, kaip 
„lietuvių - lenkų Jogailos 
draugystė“ arba „lietuvių - 
lenkų Jadvygos draugystė“. Į 
jas stojo tie, kurie mokėjo su 
sikalbėti lenkiškai ar norėjo 
būti „ponai*,, nes tatai skaitė 
kažką aukščiau už gryną lie 
tuviškumą. Tai buvo praei
ties liūdnos ir juokingos lie
kanos. Gyvenimas ne taip 
ėjo, ir tos draugijos vėliau iš 
nyko.

Tada pradėjo kurtis lietu
viškai aiškesnės Šv. Jono, Šv. 
Juozapo, Šv. Kazimiero, Šv. 
Jurgio, beveik visais litanijas 
šventųjų vardais draugijos, o 
po jų sekė Mindaugo, Gedi
mino, Vytauto, Simano Dau
kanto, Kareivių draugijos su 
uniformomis, šalpos ir ap- 
draudos draugijos ar klubai 
padėti ligoj atsidūrus arba 
paprastų paprasčiausiai — 
„smagiau laiką praleisti“.

Jaunoji tų lietuvių karta į 
šias draugijas mažai rašėsi ar 
visai nestojo, nes ji ten nėra 
do sau artimesnės dvasios nei 
stiliaus, kuriuos buvo jau įsi
savinusi šio krašto aplinkoje 
ir mokyklose. Tie, kurie dar 
nebuvo galutinai atitrūkę 
nuo lietuvių , steigė „Baltos 
Rožės“, ar „Raudonos Ro
žės” klubus, o mergaitės — 
„Lelijos“ ar „Rūtos“ klubus. 
Kai kada tai buvo tik sporto, 
pramogų, socialinio bendravi 
mo klubai. Ir jie visi šian
dien jau išnyko, neturėjo 
prieauglio, nes steigėjai ne- 
praplėtė savo ribotų skonių ir 
pažiūrų, nenorėjo ar nesuge
bėjo eiti su naujo gyvenimo 
platesniais ir gilesniais reika 
lavimais.

VISAIP ĖJOME 
„SU GYVENIMU“

Būtų per ilga istorija iš
minėti, kaip daugiau prasikū 
rę lietuviai statė draugijų ir 
klubų namus, sales, steigė 
biznio bendroves. Tie na
mai ir biznio kompanijos Šia 
ndien daugumoje 
nykusios ar tik

yra visai iš 
merdėja be • skautai,

vilties išvengti numatyto liki 
mo. Jos irgi nėjo su gyveni
mu, atsakyčiau; tik reikėtų
daug aiškintis, su kokiu gy
venimu jos turėjo eiti ir kas 
reiškia „eiti su gyvenimu“.

Bet ir tada kartais būda
vo gudrių žmonių, kurie mo
kėjo „eiti su gyvenimu“ ir 
sąlygas išnaudoti, bet tik ne 
bendruomenės, o savo nau
dai. Jeigu man leistumėt pa
minėti vieną kitą linksmesnį 
čitsirninimą, turėčiau pasaky
ti, kad mano vaikystėje Chi- 
cagoje beveik kiekvienas ap
sukresnis karčiamninkas tvė
rė' „lietuviškas draugijas”, 
nes iš jų jis turėjo apčiuopia 
mos naudos. Karčiamos gale 
paprastai būdavo laikoma sve 
tainiukė, kur jo sukurta 
„draugija“ turėjo kas mėne
sį ar dažniau ’susirinkimus. 
Dalyvius pavaišinant gėri
mais ir valgiais, karčiaminin- 
kui būdavo naudos. Ir šiaip 
nariai į jo svetainę užeidavo^ 
arba čia keldavo triukšmin
gas vestuves, varduves ir ki
tokias šventes.

Gal perdaug nebarsite, 
kad ir aš jaunystėje buvau iš 
mėginęs nors ir mažą, bet ap 
čiuopiamą tokio „visuomeni
nio veikimo“ skonį. Kai ture 
jau spaustuvėlę su Žemaičiu, 
tai buvau persikrovęs darbu 
ne tik spaustuvėje, bet ir 
draugijose. Labai tada dar 
stigo sekretorių, kurie galė
tų surašyti susirinkimų nuta
rimus ir protokolus. Norom 
nenorom man teko būti (kai 
kada žmonės tiesiog privers
davo) sekretoriumi 10 ar net 
12 organizacijų iš karto. Net 
vakarais beveik nelikdavo lai 
ko privatiniam gyvenimui. 
Bet kai tos visos draugijos 
ruošdavo balių, pikniką ar 
kokį didesnį parengimą, kur 
reikėjo garsinimų, arba nau
jai draugijai reikėdavo kons
titucijos, o be konstitucijos 
draugija negali būti, visus 
spaudos darbelius jos užsaky 
davo mūsų spaustuvėj. Buvo 
nors ir labai mažas, bet vis 
dėl to „biznis“.

Tačiau tokiu būdu ir kar- 
čiamninkų „draugijos“ ir to
kie „bizniai“ negalėjo' pasto
viau išsilaikyti. Visa pasibaig 
davo, kai nusibosdavo, žmo
nės pasendavo, arba geriau 
prasikūrę nebūdavo sudomin 
ti tokia „veikla“. Pastovio
sios lietuvių bendruomenės 
idėja čia neturėjo šaknų.

NAUJŲ ORGANIZACIJŲ 
POTVIN IS

Dabar, kada prieš 10—15 
metų suvažiavo Amerikon 
daug tūkstančių naujų lietu
vių, į mūsų senąsias organi
zacijas ir klubus jie stojo, pa 
lyginti negausiai, arba įstoję 
vėliau nudildavo.

Jie buvo kitokios dvasios, 
kitaip išauklėti, atsirėmę ki
tų tradicijų. Jie sparčiai kūrė 
kitokias draugijas, organiza
cijas ir partijas, — tai ką at
sivežė iš laisvosios Lietuvos 
laikų ar ką buvo pradėję net 
per visai trumpą laikotarpį 
tremtinių stovyklose. Čia kū
rėsi šviesiečiai, sandariečiai, 
neolithuanai, ateitininkai, var 
pininkai, rezistentai, laisvės 
kovotojai, vlikininkai, fronti 
ninkai, liaudininkai ir krikš
čionys demokratai, o taip pat 

šauliai, profesoriai. 

ramovėnai, paštininkai ir viso 
kios tikros ir tik neva profe
sinės draugijos.

Ankstybesniųjų Amerikos 
lietuvių jaunimas į jas beveik 
nestojo. Ir naujų atvykėliųjau 
nimas, išskyrus skautus ir 
kiek kitus, nelabai. Jie kar
tai kuria vėl visai naujas or 
ganizacijas, ar nieko.

Tebėra kažkoks nesuside- 
rinimas su laiku ir gyveni
mu. Vis kažkaip nepataiko
ma, blaškomas! tarp atsi
minimų ir svajonių,— ir to, 
koks yra naujasis gyvenimas, 
jo reikalavimai ir jo tikrosios 
galimybės.

Kitaip juk nebūtų tokio> 
blaškymosi, išsiskirstymo ir 
nesusikalbėjimo, kur kartais 
niekam neaišku, kas prieš 
ką, dėl ko ir už ką maištauja.

PLAČIAUSIAS TEBĖRA 
BENDRUOMENĖS RATAS

Taigi, brangūs sesės ir 
broliai, mes tebeturime tas 
pačias bėdas, tuos pačius var 
gus ir rūpesčius, ir vis dar 
lyg neįtelpame į savo laiką. 
Vieni gal per daug atsilikę, 
kiti gal perdaug toli sveti
muose vandenyje užplaukę.

Turime tai aiškintis ir jieš 
koti būdų, kaip pataikyti į 
savo laiką ir gyvenimo sąly
gas, kuriose natūraliai ir svei 
kai vyksta kartų pasikeiti
mas.

Atrodo, dėl vieno beveik 
visai sutariame: mums lietu
viams reikia bendros pasauli
nės organizacijos, kurią turi 
žydai ir kitos tautos. Mes vis 
labjau imame sutarti, kad to 
kia organizacija, ar net dau 
gelio panašių organizacijų 
tinklas, yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė ir atskirų 
kraštų Lietuvių Bendruome
nės. Gal sutiksime, kad bur
tis į tą ratą gali ir privalo 
visi lietuviai, įvairaus am
žiaus ir įsitikinimų, įvairių 
kultūrų daržuose auklėti. Ir 
visi jieškosime priemonių, 
kaip eiti su gyvenimu, išsilai 
kyti ir laimėti ateitį.

Pasaulio# Lietuviu BtJ^d- 
ruomenė deda pastangas, 
kad viso pasaulio lietuviai 
tautiniuose reikaluose būtų 
vieningi, vieni kitus geriau 
pažintų, gerbtų ir aukotų 
bent dalį savo pastangų di
džiausiam ir visuotiniam mū
sų siekimui — padėti, kad 
Lietuva vėl būtų laisva, de
mokratiška ir nepriklausoma.

J. J. Bachunas.

Tabor Farm Sodus, 
Michigan, USA.

Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės išvyka į Austrą 
liją pasibaigė. Mūsų sporti
ninkai grįžo atgal su dide
liais ir gražiausiais laimėji
mais. Jie atliko stambų pa
saulio lietuvių vieningumo ir 
lietuvybės žadinimo darbą. 
Jie susitiko su visomis dides
nėmis Australijos lietuvių ko 
lonijomis, žadino džiaugsmą. 
Entuziazmą ,ir> pasididžiavi
mą ypač lietuvių jaunimo tar 
pe. Jie atliko naudingą pro
pagandą ir Lietuvos vardui 
tolimoje Australijoje. Pasau-
lio iLiPtuimų Bendruomenės 
Valdyba turi džiaugsmo ir 
jaučia pareigą pareikšti pade 
ką visiems, kurie padarė' gali 
ma įgyvendinti šį lietuvių sekmadienį Kanados sostinėje 
sportininkų žygį. Ottawoje, KLB Ottawos Lie

ANTANAS TAMOŠAITIS TĖVIŠKĖS NAMAI

Dailininko Antano Tamošaičio tuvių apylinkei minint savo or 
darbų paroda atidaroma šį ......................... . ,

— , ganizacijos ir veiklos

sukaktuves.

Mirė labai žymus Lietuvos
valstybininkas

Generalinis Lietuvos

Jonas

Rugsėjo 1 d. New Yorke 
mirė po širdies smūgio žy
mus Lietuvos valstybininkas 
Jonas Polovinskas - Budrys.

J. Budrys buvo gimęs Kau 
ne 1889. V. 10. Gimnaziją 
baigė 1907 m. ir iki Pirmojo 
pasaulinio karo tarnavo įvai
riose įstaigose. 1915 m. mo
bilizuotas į rusų carinę ka
riuomenę. 1920-21 m. studi
javo Vladivostoko rytų kal
bų institute. Sugrįžęs į Lie
tuvą, buvo Lietuvos kariuo
menės gen. štabo kontr-žval- 
gybos viršininku. Nuo 1923 
rn„ kai jam vadovaujant bu
vo Lietuvai grąžintas Klaipė
dos kraštas, buvo aukštasis 
Klaipėdos krašto įgaliotinis, 
nuo 1924 m. — gubernato
rius. Vėliau buvo Vidaus rei 
kalų minis-jos. Saugumo de
partamento direkt. Po to ku
rį laiką buvo VRM-jos pata
rėjas. Nuo 1928 m. — konsu 
las Karaliaučiuje, nuo 1933 
m. — gen. kons. Rytų Prū
sams, o nuo 1936 m. iki mir
ties — Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke, kuris 
1940 m. jį išrinkęs Garbės pi 
liečiu.

Jono Budrio vardas Lietu
vos istorijoje liks kaip žy-

konsulas New Yorke

Budrys

maus valstybininko tikra to 
žodžio prasme, nes J. Bud
riui visų pirma rūpėjo Lietu
vos valstybės reikalai, kurie
ms jis yra daug nusipelnęs. 
J. Budrys nežiūrėjo srovių: 
jis tarnavo Lietuvai ją val
dant Krikšč. demokratams, 
norėjo pasilikti 1926 m. per
ėmus Liaudininkams su Soc. 
-demokratais, tarnavo ir prie 
TauTininkų, nesiafišuodamas 
savo pažiūromis. Kai kam 
buvo netikėta, kad J. Budrys 
Amžinojo poilsio panorėjo 
Tautinėse kapinėse Čikagoje, 
bet jis liko ištikimas sau ir 
tėvynei visą gyvenimą, jai 
vienai beternaudamas, ir vi
sad stengdamasis būti objek
tyvus, kultūringas ir huma
niškas.

Lietuvių visuomenei ir Lie 
tuvos diplomatinei tarnybai, 
tęsiančiai legalią ir oficialią 
padėtį, Jono Budrio mirtis 
yra didelis nuostolis.

J. Budrys dalyvavo spau
doje ir yra parašęs studijų 
bei atsiminimų.

Užuojauta visiems, kas ja 
učia nuostolį netekus šio- žy
maus Lietuvos valstybininko, 
ypač gi jo artimiesiems, gimi 
nėms ir bičiuliams, J. K.
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10-ji Kanados lietuvių diena
HAMILTONAS RUOŠIASI X-TAI KANADOS LIET. DIENAI.

Hamiltonas sparčiai ruošia 
si metinei Kanados lietuviu 
šventei, kuri įvyksta šiemet 
Hamiltone spalio 10 ir 11 d. 
d., per Padėkos savaitgalį. 
Tai daroma jau dešimtą kartą 
Kanadoje ir trečią kartą Ha 
miltone. Tų dienų rengimas 
yra pasidaręs tradicinis reika 
las. Prieš 11 metų pirmąją 
Kanados Lietuvių Dieną taip 
pat rengė Hamiltonas. Tos 
dienos visada turėjo didelį 
pasisekimą ir sutraukdavo di 
delį skaičių tautiečių kaip iš 
Kanados, taip ir iš Amerikos.

Tiesa, neseniai New Yor
ke turėjome vieną Lietuvių 
Dieną. Šiemet Amerikos kon 
tinente šis jau būtų antras di 
dėsnis lietuvių sąskrydis. Bu 
vo pasiūlymų net ir susilaiky 
ti nuo tokios šventės ruoši
mo. Bet Apyl. B-nės valdyba 
jautė pareigą išlaikyti tos tra 
dicijos tęstinumą ir yra įsiti
kinus tos šventės pasiseki
mu. Ar gali būti kas bloga, 
jei pajėgiam suburti išsiblaš
kiusius po visą kraštą savo 
tautiečius porai dienų į krū
vą. Tegu išbando jaunimas 
savo jėgas sportinėse varžy
bose, duodama progos susi
pažinti ir atnaujinti senas pa 
žintis susipažinimo vakare, 
susikaupti maldoje iškilmin
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IR VĖL TIE. . . VOLDEMARININKAI

Tokia antrašte NL 26 nr. 
tilpo Stepo Jakubicko strai
psnis - atsakymas į mano N. 
L. 24 nr. tūpusį rašinį: Ar 
Lietuvių Enciklopedija siu-> 
klydo.

Po atostogų ir vasaros karš 
čių, norisi šis tas, kad ir la
bai trumpai pasakyti.

Visai sutinku, kad mūsų 
tarpusavio ginčai padeda suk 
ti okupanto malūną. Bet va
romą didelį Lietuvos kultū
ros darbą — leidimą LE ėmė 
pulti LL, taip pat juodinti 
jau mirusį garbingą Lietuvos 
karį ir buvusį mano viršinin
ką pulk. Bobelį. Aš išėjau jų 
ginti.

Lietuvių masės voldemari- 
ninkais vadina tuos, kurie 
esant prof. A. Voldemarui 
Lietuvos Ministeriu Pirmi
ninku, organizavo vilkus, ki 
taip manantiems Lietuvos pi 
liečiams terorizuoti, 1934. 
VI. 7 d. rengė perversmą 
prieš Smetonos grupės val
džią, 1941. VII. 24 d. padarė 
Kauno karių vadovybės per

gose sekmadienio pamaldose 
ir išgirsti iš paskaitininko pri 
minimą to, ką mes turime 
tendencijos vis primiršti. Be 
to dar bus proga išgirsti to
kio koncerto, kokio eilinė ko 
lonijos šventė nepajėgia su
organizuoti. Mūsų didesnis 
susigrupavimas yra primini
mo demontracija kitiems, 
kad mūsų yra daug, kad ne
same pavieniai išsiblaškę, 
bet reprezentuojame savo 
tautos dalį.

Veikia Lietuvių Dienai 
ruošti komitetas, sudarytas 
iš darbingų ir tam atsidavu
sių žmonių. Yra sudarytos 
atskiros grupės rūpintis spo/ 
co varžyoų reikalais, susipa
žinimo vakaro paruošimu, pa 
maldų reikalu, koncertu, me 
no parodos, informacija ir 
nakvynėmis. Jau parūpin
tos miesto geriausios salės 
sporto ir koncerto reikalams; 
susipažinimo vakarui gauta 
didžioji kareivinių salė.

X-tą Kanados Lietuvių 
Dieną švęsime sukaktuviniais 
metais. Šį rudenį jau suėjo 
20 metų, kai mes esame at
skirti nuo savo krašto ir gy
vename tremtinių gyvenimą. 
Per tą dvidešimt metų daug 
kas pasikeitė: priaugo nauja

versmą — vietoje Pulk. Bo
belio pasodino kpt. Kviecins 
ką ir vietoje pulk. Butkevi
čiaus mjr. Šimkų ir tuo vokie 
čiams padėjo likviduoti Lai
kinąją Lietuvos Vyriausybę. 
Vokiečių okupacijos metu 
voiaemarminkai vadinosi Lie 
tuvių Nacionalistų Partija, 
čia Lietuvos atgimimo sąjū
džiu. Pagal reikalą keičiant 
vardus, žmonės ir idėjos lie
ka tie patys.

Jeigu 1934. VI. 7 d. vol- 
demarininkai negalvojo apie 
valdžios nuvertimą, tai kam 
buvo karo lauko teismo mir
ties sprendimai, patriotiškiau 
siems Lietuvos karininkams 
antpečių draskymai ir t. t. .

Visai sutinku, kad kpt. 
Pranas Gudynas buvo vertas 
paminėti LE, nes savo kūnu 
nuo atentatininkų pridengti 
(ir žūti) Lietuvos Ministerį 
Pirmininką ne kiekvienas ad 
jutantas būtų norėjęs ir suge 
bėjęs.

Stepas Paulauskas. 

lietuvių karta, kuri tėvynės 
niekad nėra mačiusi, antra— 
netekome didelio skaičiaus sa 
vo tautiečių, kurie nuėjo am
žinybėn degdami noru ir vil
tim vėl kada pamatyti laisvą 
savo kraštą. Negalime pra
leisti šitokių metų nesusibū- 
rę krūvon if nepasipildę nau

PER TREJUS METUS BEVEIK 20,000 
PASIRINKO LAISVĘ

Nancy MrCredie iš Ontario Don Mills rengiasi į olimpines 
rungtynes spalio m. Tokio mieste šaudymo srity. Dabar 
tins čempionas yra Maskvos Tamarsa Press su 57’8 su pu 
se ”, o McCrędie, 19 metų, pabaigė su 53’2”. Toronto Tele 

gram Photo.

Nuo vadinamos „gėdos šie 
nos” Berlyne atsiradimo, 
1961 m. rugpjūčio 13 d., į 
Vakarų Berlyną bei Vakarų 
Vokietiją pabėgo 19,705 Ry 
tų Vokietijos gyventojai. 
Apie 75% pabėgusiųjų buvo 

ju entuziazmu tam dvasi
niam karui tėvynės išlaisvini
mo1.

Šventei ruošti komitetas 
kviečia lietuvius iš visų Ka
nados pakraščių būti daly
viais šios 10-tos Kanados Lie 
tuvių Dienos. K. M.

jaunesni kaip 25 m. amžiaus. 
1633 bėgliai buvo „liaudies 
policijos“ ir kitų karinių da
linių nariai. Vokiečiams bė
gant per sieną buvo nukauti 
mažiausiai 205 asmenys. E.

U V A 3 PŠL

ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

NUGALĖTA IR KANADA
Mūsų krepšinio rinktinės 

paskutinė kliūtis, stebint tū 
kstančiui žiūrovų Toronte, 
buvo nugalėta rugpjūčio m. 
29 d., įveikiant Kanados olim 
pinę rinktinę 96 : 86. Tiesa, 
rungtynių prdažia nieko ge
ro lietuviams nežadėjo: kana 
diečiai veda 4:0, Sedlickas 
švelnina 2:4, tačiau Kanada 
tuoj pat atsako gražiais ėji
mais ir metimais net dešimčia 
taškų! Tačiau Slomčinsko, 
Čekausko ir Sedlicko meti
mai, ir jau turime 10:12, bet 
devintą žaidimo minutę, kana 
diečiai vėl atsiplėšia iki 12: 
16. Varnas gražiu metimu pa 
sėkmę išlygina 18:18, o Ad- 
zima persveria net mūsų nau 
dai 20:18.

Žaidžiama olimpinėm tai
syklėm. Modestavičius, nelai 
mingai „nuimdamas“ kamuo
lį nuo lentos, pats sau įmeta 
krepšį ir jau yra 26:22 Kana 
dos naudai.

Mūsiškių žaidimas neturi 
jokių gražių derinių, yra la 
bai chaotiškas, remdamasis 
daugiausia individualiniais 
praėjimais ir nesėkmingais 
metimais. Tad nenuostabu, 
kad žymiai geresnė Kanada, 
pirmą puslaikį užbaigia savo 
naudai 40 :33.

Antrą kėlinį mūsiškiai pra 
deda: Varnas, Čekauskas, 
Slomčinskas, Sedlickas, Šilin 
gas. Deja, kaip ir pirmam pus 
laikyje, mūsiškiams nieks „ne 
sikhjuoja“. Pasekmė greitai 
užauga iki 50:41 Kanados 
naudai. Gresia antras pralai
mėjimas. Žaisti lieka 11 min. 
ir pasekmė yra 64:53.

Septynios minutės iki run 
gtynių pabaigos. Įvyksta per 
silaužimas. Sedlickas švelni
na iki 68:64. Kanada „ima“ 
minutę, tačiau Varnas „da
ro” 68:63. Kanadiečiai atsa
ko taip pat 70:63, bet esant 
pasekmei 74:69, Varnas da
ro 74:71., o kanadiečiai atsa
ko 76:71, Čekauskas įmeta 
vieną baudą, o Adzima pri
deda pilną krepšį ir lentoje fi 
gūruoja skaičiai 76:74.

Publika įkaitinta kaip 
krosnis.

Kanada pakelia iki 78:76. 
Žaisti lieka 1 min. 33 sek. Ka 
nada įmeta vieną baudą, Če
kauskas taip pat vieną ir pa
sekmė 79:77.

Žaisti lieka 52 sek. Meta 
Modestavičius.. Yra! Pasek 
mė 79:79.

Žaisti lieka 11 sek. Varpas 
ima minutę, strateginiam ėji

mui. Jis yra labai aiškus: sa
vo rankose išlaikyti kamuolį. 
Tai atlieka Čekauskas.

Lieka penkių minučių 
lemiamasis pratęsimas.

Ir tos penkios minutės buvo 
tikras mūsų augštos krepši
nio klasės demonstravimas, 
nes Varnas daro 81:79, 83: 
79, Modestavičius 85:79.

Žaisti lieka 3,36 min, bet 
kanadiečiai tik iš baudos švel 
nina pasekmę. Ir vėl Modes
tavičius 86:80, 86:82, bet Če 
kauskas iš bandų kelia iki 
89:86. Modestavičius pride
da pilną krepšį 91:86!

Žiūrovai, kurių daugumą 
sudarė lietuviai, plojimais ir 
Šauksmais, atrodo išsprog
dins tvankią salę! Aišku, 
kad

pergalė mūsų rankose
(nors likę žaisti 31 sek.), 
kadangi lietuviai turi žaidi
mo iniciatyvą.

Modestavičius pelno tris 
taškus, o prieš pat pabaigą 
Adzima „įdeda“ - pilną krepšį 
ir rungtynės laimimos 96 : 
86!

Žiūrovai iš džiaugsmo įsi
veržia į krepšinio aikštę, iš
nešdami mūsiškius ant ran
kų! Neužmirštamas momen
tas, istorinis laimėjimas prieš 
visos Kanados rinktinę!

Džiaugsmo ašaros ir 
sveikinimai,

kurių tęsinys dar buvo vaka
re, bendrame pobūvyje, daly
vaujant perpildytai salei.

Pobūvį atidarė lėšų telki
mo komiteto pirm. St. Jokū
baitis, pasveikindamas krep
šininkus ir svečius, vėliau K 
SK vicepirmininkas K.Šapoč 
kinas ir gen. Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas, primin
damas pergales Europos kre 
pšinio pirmenybėse,

P L B-nės sekret.
M. Lenkauskienė

taip pasveikino:
Pone Konsule, brangūs 

Amer. Liet. Krepšinio Rink
tinės žaidėjai,

Po 1937-jų ir 39-jų Euro
pos nugalėtojo* titulu lietu
viškasis krepšinis dar nieka
da nebuvo taip iškilęs ir atne 
šęs tiek pakilaus ūpo garso 
ir garbės visai lietuvių išeivi
jai, kaip po jūsų pergalių ku 
pinos kelionės Australijoje.

Sveikindama jus PLB v- 
bos vardu už tuos laimėji- 

Nukelta į 6-tą psl.

PETRAS BŪTĖNAS

Pabaltijo 
valstybės 

malamos
Baltai ir somai.

Baltai, arba a i s č i a i, yra prūsai, sū
duviai - jotvingai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai 
ir gyvieji — lietuviai bei latviai; pastarieji 
senovėje vadinti latgaliais - latviais. Še
rnais K. Būga vadina vak arinius suo
mius - ugrus: lybius, estus - čudę, suomius, 
karelus (Karela, arba Karelija, Suomijos 
valstybės didumo šalis Suomijos rytinėje pu
sėje, taip pat Sov. Rusijos yra pavergta, o 
patys karelai genociduoti arba kažkur po Si
biras išmėtyti nuvergti) ir kt., kurie visi, 
kaip ir baltai, gyvena Pabaltijy ir nuo am
žių buvę ir tebėra pasilikę baltų kaimynais. 
Gi rytiniai suomiai - ugrai gyvena nuo 
somų į rytus, Vyslos augštupyje apie Nižnij 
Novgorod — Gorkij miestą, kaip Čeremisai 
(per dvi atokias vietas), erzia, mariai - merja, 
meščera, mokša, mordva, muroma, apie suom. 
Maskvos miestą ir nuo jo į žiemryčius, ry
tus bei pietryčius; jie yra baltų giminės ry
tinių galindų kaimynai, o tie galindai, veli- 
korosų asimiliuoti, gyvena Okos (Volgos) 
vidurupio- kairio - šiaurinio šono Protvos ir 
Naros įtakų paupiais, į pietvakarius nuo Ma
skvos miesto.

Baltų ir somų žemė sen. Lietuvos valsty
bės istorijoje ir net šiandie svarbi žinoti, o ta 
žemė yra tarp Vyslos 200 km ilgio žemupio 
ir Suomių įlankos — suom. Nepa upės — 
suom. Aldaga (rus. Ladoga) ežero. Šiame 

pajūriniame tarpe yra Pabaltijo valstybės. 
Lietuva, Latvija ir Estija ir Lietuvos vals
tybės baltiškasis pietvakarinis pajūrinis spar 
nas Mažoji Lietuva - Karaliaučiaus sritis, 
kaimyniaujanti su Prūsų žeme. Nuo Pots
damo 1945 metų „trijų didžiųjų” konferen
cijos sugalvotos ir pravarytos Paserijos žio
čių — Vižainio potsdaminės linijos į pietus 
ligi Vyslos ano žemupio Prūsų žemė su lie
tuviškų vietovardžių - ežerėvardžių Prūsų 
ežerynu (Sūduvoje - Jotvoje - Dainavoje) 
atiduota yra Lenkijai valdyti, o Suvalkų tri
kampis (Suvalkų ir Augustavo apskritys) 
ten kaimynystėje Lenkijos iš Lietuvos atim
tas dar Lietuvos nepriklausomybės kovų lai
kotarpyje. Nuo potsdaminės linijos į šiaurę 
stovi M. Lietuva—Karaliaučiaus sritis, kur 
Potsdamo konferencijos buvo numatyta Lie
tuvos valstybei grąžinti, Sov. Rusijos pa
versta y!ra savo kolonija, lietuviškieji bei 
prūsiškieji vietovardžiai surusinti, o pati sri
tis juokingai pavadinta ,, Kaliningrad ska ja 
oblast"’, ko lietuviai negali pripažinti.

Šioje visoje baltų ir suomių - ugrų žemėje 
niekados negyventa jokių germanų ir jokių 
slavų. Jie atsirado čia palyginti vėlai ir tik 
kaip okupantai bei imperialistiniai koloniza
toriai. Taigi. ir šių žemių kompleksas 
čia toliau yra reikalingas ir pravartus.

1963 METŲ ATLAS.
Reader’s Diget Great World Atlas. New 

York. 1963 m. (šiemet!!!), 151 žemėlapinis 
puslapis, o su aiškinimais (kur Pabaltijo 
valstybės vengte vengtos) iš viso 232 pus
lapiai — to didelio ir spausdinti brangiai at
siėjusio atlo. Ten yra paskelbta, kas ir ku
rios įstaigos buvo bendradarbės tam atlui pa
ruošti: daugiausia AJ Valstybių įstaigos ir 
žmonės, D. Britanija, Prancūzija ir, kas be 
ko, Sov. Rusija. Sov. Rusijos satelitinių 
valstybių bendradarbiavimo nejusti, o pvz. 
Pabaltijo valstybės visiškai yra ignoruotos, 
nors tos valstybės apie savo, savąją praeitį ir 
dabartį 100% geriau žino, negu pvz. jų pa

vergėja Sov. Rusija, kuri visados, visur ir 
visiems tikslių ir teisingų žinių net nemėgs
ta duoti kaip kolonizacinė daugybę tautų 
pavergusioji imperija. Kokiais sumetimais 
ir kuria keno politine dvasia vadovautasi tą 
tokį atlą ruošiant ir liečiant pvz. mums rū
pimą baltų žemę, — geriau čia tuo- tarpu nu
tylėti.

Trumpai šičia teaiškinsiu šiame atle palies 
tuosius tik Lietuvos ir lietuvių bei prūsų vie
tovardžius. Primenu, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos valstybės atle tartum nebebū
tų egzistuojančios ir net tuo patim nebebū
tų benorimos išvaduoti iš Sov. Rusijos kolo
nizacinės imperijos, pasitenkinant Afrikos 
tautų išvadavimu ir jų jaunų valstybių pri- 
kūrimu. Apskritai, žiūrint į Sov. Rusijos ve- 
likorosų imperiją, Pabaltijo valstybės net nė 
atskiromis spalvomis nebėra atskirtos ir net 
nebėra savo savaisiais ir tikiraisais vardais 
vadinamos.

MAŽOJI LIETUVA.
M. Lietuva — Karaliaučiaus sritis taip 

pat atle Įjungta yra Į Sov. Rusijos koloniza
cinę imperiją ir, kaip ir Pabaltijo valstybės, 
neatskirta atskira kitokia spalva nuo visos 
geltonos Sov. Rusijos imperijos. M. Lietu
vos - Karaliaučiaus srities administracinis 
miestas įrašytas rusiškai Kaliningrad 
(kitame- žemėlapyje skliauteliuose dar prira
šyta ir vok. Koenigsbe r g). O tas 
miestas tėra nuo senų senovės vadinamas 
baltiškai Tuvangsta ar Tvanksta, 
paskui liet. Karaliaučius, o pirmoji 
ten pilis buvo mūsiškė, bet ne Vokiečių teu
tonų - kryžiuočių ordino. Daugiau, šios lie
tuvių srities miestai atlo žemėlapiuose tik 
po 1945 metų surusintų ir iškraipytų vardų 
teduodami. Pirma juos tokius čia toliau ir 
rašau, kaip šiame atle esama, po to vokiškai 
ir, jei yra, suhitlerintus bei, galop, lietuviš
kai, žinant, kad lietuviški jų vardai yra pir
mieji ir todėl seniausi bei tikriausi:

Baltiysk, vok. Piliau iš baltų kamieno 

Pil-av-, liet. Piliava 1, Pil-iav-a, mst. ir uos
tas Aismarių kopų rėžyje.

Bolshakov o, vok. Gr. Skaisgirren, 
Skais + girr-en, iš baltų kam. Skais+gir- iš 
Skaist + gir-, suhitlerintai 1928 metais Kreu- 
zigen, liet. Skaisgiriat 3 b, Skais+gir-iai iš 
Skaist + gir-iai mstl. Nadruvos, arba Šilų, sri 
tyje, Pakalnės apskrityje.

Chernyakhovsk (Insterburg), vok. 
In-st-er + burg iš baltų kam. In-str-, liet. Įs
rutis,-ies 3 b, vyr. giminės, ir Įsrutys 3b, 
kamienas Į-srut- iš In-srut-, aps. mst. Nad
ruvos, arba Šilų, srityje, prie Priegliaus 
upės ir netoli Įsros upės žiočių; žr. Prieg
liaus upė.

D r u z h b a, vok. Allenburg, AU-en4- 
burg, o pirmasis sandas All-en- yra iš baltų 
šaknies A 1 - n -, ir plg. Alna 4, Al-n-a 4, Al- 
-n-a, upė, liet. Alna 4, Al-n-a, ir Elbergas, 
mst., Alnos upės žemupio dešiniame - ryti
niame krante, Unsatrapio (vok. Wohnort) 
sritelėje, Vėluvos apskrityje.

Gusev, vok. Gumbinnen, kur baltų ka
mienas Gumb in, liet. Gumbinė 2, Gumb-in*- 
-ė, aps. mst. tarp Įsruties ir Stalupėnų aps. 
miestų, netoli Lietuvos valstybės.

I 1 a w k a kažkodėl lenkiškai parašyta, 
vok. Pr. Eylau, iš baltų kamieno Yl-av-, lenk. 
11 a w a, surusintąi Bagrationovsk, 
liet. Ylava 3a, Yl-av-a, aps.. mst., netoli pots 
daminės linijos. Bet M. Lietuvoje - Karaliau
čiaus srityje. Dėl „lenk. Ilawka“ įdomus ir 
įsidėmėtinas toks įrašymas ir pats laborato
rinis atsitikimas; žr. Rybaki.

Kurskiy Žali v, vok. Kurischen 
Haff, lenk. Zalev Kuronski. Čia nei Kurskij 
Kurisches, Kuronski is liet, is prūsų m a- 
Haff ne tiek svarbu, kiek liet, ir prūsų m a- 
rės, marios, kurių germanai ir slavai 
vengė ir vengia, ir tik tėra: liet. Kuršių Ma
rės 2, Kuršmarės 1 ir seniausia tik Marės 2, 
užtakis M. Lietuvoje - Karaliaučiaus srityje 
ir Lietuvos valstybės Klaipėdos srityje, ter
miškai žemaitiškajame ruože.

Daugiau bus.
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KULTURWWKROjVIKA
LIETUVIŲ DIENA 

PASAULINĖJE PARODO
JE NEW YORKE PADA
RIUSI GERĄ ĮSPŪDĮ IR 

LIETUVOJE
Gautuose iš Lietuvos laiš

kuose teigiamai įvertinama 
Lietuvių diena Pasaulinėje 
parodoje New Yorke rugpjū
čio 23 d. viename laiške be 
ko kita taip rašoma. Rugpjū
čio 24 dieną girdėjome Ame
rikos balso reportažą iš Va
šingtono apie Lietuvių die
ną Pasaulinėje parodoje New 
Yorke. Daugelis mūsų girdė
jo tą reportažą. Jis daugeliui 
mūsų padarė didelį įspūdį. 
Nors pas mus į dainų šven
tes susirenka daugiau daini
ninkų ir šokėjų, bet tai gi me 
tropolija. O Lietuvių dienoje 
New Yorke dalyvavo taip 
pat 1,400 dainininkų! Arba 
— 700 šokėjų Matyti, ta die 
na gerai buvo suorganizuota. 
Gaila, kad politika išsklaido 
tiek kultūros ir mokslo dar
buotojų. . . — apgailestauja
ma.
APIE TAUTOSAKININKŲ 

PRAĖJUSIOS VASAROS 
PATYRIMUS

Vasarą lietuviai su lat
viais buvo suorganizavę ben
drą tautosakinę ekspediciją į 
Mažeikių ir Duobelės (Latvi 
voje) rajonus. Am,br. Jony
no vadovaujami lietuviai tau
tosakininkai rinko liaudies 
kūrybą nuo N. Akmenės iki 
Laižuvos ir Vegerių. Pagal 
„Pergalę“, nepįr. Lietuvos 
laikais tautosakos medžiaga 
buvusi renkama... tendencin
gai. O dabar surinkta daug 
pasakų, nukreiptų prieš po
nus ir kunigus. Esą ir tradi
ciniai anekdotai taip pat daž 
nai antiklierikalinio turinio. 
Choreografiniame folklore 
aptikta įdomių šokių ir rate
lių, pvz. savitas „Kadrilis“, 
„Našlelė“, „Vagių šeinis“, 
„Trinkpolkis“, „Zuikelis“.
• Anykstietis dail. Rudolfas 
Baranikas, iš Lietuvos iššvy- 
kęs 1938 m. į JAV, dabar lan 
kėši Lietuvoje, kaip „pažan
gus“ dailininkas. Jį okupaci
nė valdžia vaišino, vežiojo ir 
laikė 5 savaites, kai Kala- 
dauskui teleido tėviškėje pa
būti tiktai vieną valandą. To 
kia jau „socialistinė“ laisvė, 
lygybė ir tvarka.
• „Menas ir literatūra” la
bai susirūpino, kad Ameriko
je niekam nepaskirta 1963-jų 
metų Pulitcerio premija už Ii 
teratūrą.

„THE NEW YORK 
TIMES“ DAVĖ GERĄ 
INFORMACIJĄ APIE 

LIETUVIŲ DIENĄ 
NEW YORKE

Rugpjūčio 24 dieną, tuo
jau po Lietuvių dienos, di- 
džiausis pasaulio laikraštis 
„New York Times“ įdėjo 
Murray Schumach ilgoką str 
aipsnį apie Lietuvių dieną. 
Autorius susidarė įspūdį, 
kad oro karštis (diena buvo 
labai karšta) neįstengė nuslo 
pinti šaunių tautinių šokių šo 
kėjų dvasios ir kad lietuvių 
diena buvo viena gausingiau 
šių ir šauniausių ligšiol paro
doje, kuri į Lietuvių dieną su 
traukė 16,000 žiūrovų, seku 
šių 1,400 dainininkų ir 800 šo 
kių šokėjų pasirodymus.

Autorius suminėjo vysku
pą V. Brizgį, laikiusį pamal
das, prel. J. Balkūną pamoks 
lo metu smerkusį Lietuvos 
okupaciją, senatorių Keatin- 
gą, pasisakiusį už pavergtų
jų išlaisvinimą, Lietuvos ats
tovą J. Kajecką, kalbėjusį 
apie nenugalimą lietuvių dva 
šią, dienos komiteto pirm, 
prof. J. Stuką, programą ve
dusią Rūtą Kilmonytę - Lee, 
tik ką iš Lietuvos parsivežu
sią savo senelę. Straipsnis 
grynai informacinio, bet tiks 
lios informacijos turinio. Ma 
lonu, kad Lietuvių dieną taip 
objektyviai aprašė didysis 
laikraštis.

ESTŲ CHORVEDŽIŲ 
CHORAS VILNIUJE

Vingio parko estradoje da 
v ė koncertą, kurį išpildė 180 
dainininkų, diriguojamų iški 
lesnių estų dirigentų, nors vi 
si jie Estijoje veda chorus, 
kurie jau iš senesnių laikų ruo 
šia masines estų dainų šven
tes. Estų chorvedžių choras 
Vilniuje turėjęs didelį pasise 
kimą.

ANTROJI MONA LIZA
dabar rodoma Los Angeles 
menų institute. Įdomi jos is
torija. 1778 m. Amerikos ka
rininkas Vernonas savo sūnų 
pasiuntė į Prancūziją, kur jis 
susidraugavo su Liudviku 
XVII ir karaliene Marija - 
- Antuanete. Henri Vernon 
■rinko dailininkų paveikslus, 
ir karalienė jam padovanojo 
paveikslą, kuris buvo pava
dintas „Vienuolė“. Tačiau 
specialistai nustatė, kad tai 
yra antroji Mona Liza, pieš
ta Leonardo da Vinči.

Hugo Meres, Kanados Latvių Meno Darbininkų preziden
tas dirba ant ąžuolo lempos. Latvių dailininkai visi yra už 
imti darbais, kurie turi būti išstatyti Toronte. 1965 m. paro 
doj laike Latvių Festivalio. Globe and Mail Photo.

PUTINAS
RUGS ĖJIS

Į DIRVĄ PASĖTO ŽIEMKENČIO 
RUGIO IR KVIEČIO 
PRASIKALĖ PIRMAS DAIGAS, — 
IR ŠTAI JAU ŽELMUO 
RUGSĖJY VEŠLIAI SUŽALIAVO. 
TAI KAS, KAD JĮ RUDENIO ŠALNOS 
BALTU ŠERKŠNU MARINS NAKTIMIS, — 
TAI KAS, KAD JĮ GRUODAS 
SUKAUSTYS SUSTINGUSIOJ ŽEMĖJ, — 
TAI KAS, KAD JĮ SPEIGAS IR PŪGOS 
UŽKLOS PATALAIS BALTO SNIEGO!

PAKILUS PAVASARIO SAULEI, 
PAKILS IR RUGSĖJO ŽELMUO 
IR VASARĄ BRĘSTANČIOM VARPOM 
KAIP JŪRA PLAČIAI SUBANGUOS.
BUS DUONOS 
JUODOS KASDIENINĖS, 
BUS ŠVENTĖMS 
BALTO PYRAGO.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Mūsų Sparnai“ Nr. 16. 

Tai yra 1964 m. birželio mėn. 
numeris — iliustruotas įdo-- 
miomis iliustracijomis. Tai 
yra lietuvių evangelikų re
formatų žurnalas, kurio adre
sas yra šis: Kun. P. Dilys, 

1942 N. Spaulding Ave, Chi
cago 47, Ill., USA.
; Vytautas Volertas. „Gy
venimas yra dailus“. Roma
nas. Aplankas P. Jurkaus. 
242 puslapiai. Kaina 2.50. Iš 
leido Lietuviškos knygos klu 
bas: 4545 West 63rd Street,

^Trejos Z)VVWVP\0&
VEDA D R. GUMBAS

PRINCAS NESUPRATO 
KLAUSIMO

Mokytojas aiškino Velso 
princui tūlus principus, šaky 
damas:

— Karalius dar nėra pats 
aukščiausis. Yra kažkas aukš 
tesnio ir už karalių. . .

— Žinau! — atsakė prin
cas. — Tai tūzas! . .

AR TAIP REIKIA?
— Ar skaitei laikraštyje 

apie mūsų kolūkio pirminin
ką?

— Taip jam ir reikia! . .
— Ką, taip jam ir reikia? 

Juk ten giria, ne kritikuoja. 
Ir kaip teisingai!

— Todėl aš taip ir sakau, 
kad taip ir reikia. . .

Chicago, Ill, 60629. Knyga 
išleista gražiai, estetiškai. 
Tai antras V. Volerto roma
nas, kuris jungia gyvenimą 
Lietuvoje įsu gyvenimu išeivi 
joje.

Evangelijos Šviesa Nr. 3 ir 
Nr. 4. Tai yra evangelikų lai 
kraštelis, redaguojamas kun. 
K. Burbulio. Išeina kas ant
ras mėnuo. Adresas: 656 W. 
35 Street, Chicago 16, Ill., U 
SA. Išsilaiko iš aukų ir kaina 
nepažymima.

„PONO TADO“ VERTĖJAS 
H. BUDDENSIEG VERS 

DONELAITĮ
„Tiesa“ (Nr. 191, rugp. 

16) paskelbė savo korespon
dento rytų Berlyne L. Stepa
nausko pasikalbėjimą su A. 
Mickevičiaus „Pono Tado’’ 
vertėju į vokiečių kalbą Her
mann Buddensieg’u. („Poną 
Tadą“ Vakarų Vokietijoje 
neseniai išleido Eidos leidyk 
la Muenchene). Vokietis ver 
tėjas žada versti Donelaičio 
„Metus“ ir norėjęs daugiau 
išgirsti apie K. Donelaitį. Jis 
pasakojo universiteto biblio
tekoje Berlyne gavęs „Metų“ 
Neselmanno (1869) ir Pasar- 
gės (1894) vertimus. Nesel
manno vertimas esąs labai 
gruoblėtas, dažnai nusižen
giantis vokiečių kalbos kirčia 
vimo taisyklėms, be poetinio 
polėkio ir išbaigtumo. Pas 
Pasargę neatsiplėšiama nuo 
prozos. . . Vokietis Stepa
nauskui pasisakęs, norįs turė- 

Nukelta į 5-tą psl.

SOVIETINĖJE 
KOMPANIJOJE

Vienas žymus sovietinis 
pareigūnas sumanė tapti poe 
tu ir prirašė menkaverčių eilė 
raščių, kuriuos paskaitė savo 
draugui.

— Na kaip patinka? — pa 
klausė draugą.

— Hm. . . kaip čia pasa
kius. . .

—- Na, niekis. Pasirašysiu 
tikrąją pavardę, ir praeis.

SOVIETINĖJE 
ĮSTAIGOJE

Buhalteris barškina skait
liukais ir dūsauja.

— Ko taip sunkiai dūsau
ji? Ar kokia nelaimė?—klau 
šia bendradarbė.

— Kaip nedūsausi: žmo
nos gimtadienio baliui išlei
dau du šimtus rublių, O' dova 
nų gavome tiktai už šimtą. . .
YRA IR TOKIŲ MĮSLIŲ

Jaunas ir tvirtas, bet jau 
vaikšto dviem lazdom pasi
ramsčiuodamas.

(Slidininkas).
Kam leidžiama ir naktį 

triukšmauti. (Žadintuvui).
Kada kiškis pajėgia per

šokti šimtametę pušį. (Kai 
pušis nukirsta).

Kas nebijo vilko, o dreba 
prieš kiškį. (Pamiškės obelai 
tė, kuriai kiškis gali nugrauž 
ti žievę).

PARAŠIUTININKAS.
Adjudantas mokina naujo

ką lakūną, kaip naudotis pa
rašiutu.

— Kai būsi 3.000 metrų 
aukštyje nuo žemės, tuomet 
reikės šokti iš lėktuvo ir ta
da ore atsidarys parašiutas.

—Taip, ponas Adjutante, 
bet jeigu parašiutas neatsida 
rys? lai ką aš turėsiu dary
ti?

— Ateik į mano Biurą ir 
aš tau duosiu kitą.

VOLTERO SĄMOJUS
Volteras jau jaunas būda

mas reiškė galvotojo savybių. 
Kartą jis buvo paklaustas:

— Ką mes turime daryti, 
kad Dievas mums atleistų?

— Nusidėti. — tartum ne 
galvodamas atsakė Volteras.

— Kaip tai? — nustebo 
klausėjas.

— Na gi paprastai: jeigu 
nenusidėsime. nebus kas at
leisti. . .

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
44.
— Pauliau, — netikėtai pašaukė j! Rūta. — Tu skaitei 

„Prarastas iliuzijas“?
Lauritėnas nustebo. Jis sunkiai įsivaizdavo, kad bent 

viena knyga pasaulyje galėtų kada nors sudominti Rūtą.
— Skaičiau, — nenoriai nusišypsojo jis. — O ką?
— Nieko. . . — Juodėnaitė mažumėlį sutriko. — Šiaip 

sau prisiminiau. Puikus romanas. . .
Ir netikėtas klausimas, ir keistas Rūtos suglumimas 

Paulių vertė susimąstyti. Kodėl ji prisiminė šią knygą? Ir 
kodėl būtent dabar? Galvodama apie jį, Paulių? . . Apie Al
doną ir tą. . . stažuotoją?

Lauritėnas tiriamai pažvelgė į Rūtą. Iš jos akių jis iš
skaitė užuojautą.

— Rūta, tu norėjai ką nors man pasakyti? — negarsiai 
paklausė.

Ji papurtė galvą. Valandėlę galvojo. Ir tik paskutinę 
akimirką, kai Paulius buvo vėl beisijungiąs į bendrą pokal
bį, Juodėnaitė uždėjo ranką ant jo plaštakos.

— Aš nežinau, Pauliau tai visiškai ne mano reikalas. . . 
Tik kaip draugui. Senam mokyklos draugui. . . — Ji vėl pa
tylėjo, visuomet giedras veidas dar labjau pritemo. — Kam 
tau šito reikia? Negi tu nematai, kokie mes. . .

Jis nusuko žvilgsnį į šalį. Jam sunku buvo žiūrėti į Rū
tą, matyti jos akyse kartėlį, gailų pasibodėjimą viskuo. Ir 
tylų priekaištą.

„Kokie mes. . . •— mintyse jis bandė pasverti Rūtos žo
džius. — O kokie? Kokie? . .“

Lauritėnas vėl pažvelgė į Rūtą, bet ji jau garsiai juo
kėsi, klausydama įmantrių barzdočio sąmojų.

Įsismaginusi draugija pasigedo muzikos. Norkutė pati 
išrinko plokštelę ir uždėjo ant besisukančio disko. „Bolero“.

Be abejo — plokštelė ta pati, kurią žiemą parvežė iš 
Maskvos.

Nežinojo — džiugina jį tai ar tik įpila naują šliūkšnį 
kartėlio.

Aldoną iškvietė šokti stažuotojas. Rūta lyg ir pati įsi- 
piršo dailininkui.

Likęs vienas, Lauritėnas pasislinko arčiau radiolos ir 
ėmė žiūrinėti plokšteles. Dalis jų greičiausiai buvo skolin
tos iš Marčiukonio. Lolitos Tores dainos. Ima Sumak. 
„Čiau, čiau, Bambino“. . . Padėjęs plokšteles į vietą, jis įsi
žiūrėjo į šokančius. Nepripažintas genijus žirklavo ilgais 
žingsniais, aukštai pakėlęs smakrą su rusvos barzdelės pleiš

tu. Aldona šoko prigludusi prie juodplaukio vaikino, įsi
gyvenusi į šokį, tarsi viską aplinkui pamiršusi.

Lauritėnui rodės, kad plokštelė be galo ilgai sukasi. Jis 
dirstelėjo į radiolą. Šokis buvo dar tik įpusėjęs. Pauliui no
rėjosi išjungti radiolą ir, lyg nieko nebūtų atsitikę, pakvies
ti visus prie stalo. Susilaikė. Būtų kvaila ir netaktiška. Jis 
ėmė stebėti Aldonos ranką, gulinčią ant partnerio peties. 
Rausvoje toršero šviesoje, ryškiais kontūrais ant juodo švar
ko, ranka pakildavo čia aukštyn, čia vėl pasislinkdavo arčiau 
juosmens.

Šokio ritmas greitėjo, persipindamas su kažkokiais slo
pinamais aistros prasiveržimais.

Dabar jis aiškiai matė, kad Aldonos ranka vis nervin- 
giau keičia padėtį, tai glostydama, tai spazmiškai įsispaus- 
dama pirštais į vaikino petį. Jie šoko visai netoli durų. 
Dar žingsnis ir prieškambario' tamsa pridengė juos.

Lauritėnas vis dar nenorėjo tikėti savo akimis.
Plokštelė baigėsi.
Linksma ir įraudusi Rūta klektelėjo ant sofos greta 

Pauliaus.
— Puikus šokis, tiesa? — Ji atsisukto į Lauritėną. — Aš 

visada. . .
Jis lyg lunatikas pakilo, perėjo svetainę ir sustojo blau

siame prieškambaryje. Čia nieko nebuvo. Priešais baltavo 
tik užvertos durys. Nebegalvodamas Lauritėnas iš visų jė
gų patraukė rankeną. į

Durys buvo užrakintos. įMatyt, iš vidaus.
Paulius greitai užsimetė paltą ir, laikynamas rankoje 

šaliką, išbėgo.

Jis stovėjo ant tilto ir, rankas pasirėmęs turėklo, žiūrė
jo į praplaukiančias lytis. Tamsi verpetinga upė šnarėjo lyg 
gyva. Didelės ir mažos lytys, išnirstančios kažkur iš aklos 
juodumos, tilto žibintų šviesoje baltavo plokščiais kūbriais, 
čia susitelk'damos, čia vėl atitoldamos viena nuo kitos, stai
giai išryškindamos arba pamažu visai panirdamos į vandenį.

„Kaip ir žmonės. Kažkur skuba, veržiasi. ..”
Pykčio ir nuoskaudos banga buvo jau praėjusi. Pau

lius pats nustebo, kad gali dabar blaiviai ir nuosekliai mąs
tyti. Net perdaug blaiviai — su sąmonę rėžiančiu aštrumu 
— jis dabar pamatė visą nueitą savo kelią. Ypač pastarąjį 
laikotarpį. Su džiaugsmais ir nusivylimais, su meile, ir ne
apykanta, realia tikrove ir, gal būt, svajonėmis. Svajonė
mis? Ne visko ten būta: tariamo džiaugsmo, pastangų, kar
čių pergyvenimų. . . Tik ne svajonių!

„Gal iš viso aš nesugebu svajoti, — nustebęs pagalvo
jo jis. O apie laimę? Kad ir ten, Pajūryje. Ir vėliau. . .“

Ne, ir tai nebuvo svajonė. Kaip keista. Gyveno žmo
gus, pamiršęs svajoti. Ir niekad šito nepasigedo. O gal ir 
svajojo už jį kas nors kitas?

Ar gali virpstas svajoti už apynį? . .
Laimė. . . Svajonė. . .
— O visgi, kas yra laimė?“ — pagalvojo Lauritėnas ir 

pats nusišypsojo.
Klausimas jam pasirodė naivus ir beprasmiškas. Jeigu 

ir manė jis, kad eina, siekdamas laimės, tai juk ėjo visiškai 
į priešingą pusę.

Laimė. . . Šviesi, viliojanti, kaip ankstų rytą patekėju
si saulė. O gal laimė — matyti saulės atčaiža, rusenanti ra
sos lašelyje? . .

Abstraktu, tiesa. Bet gal ir negali būti kitaip. Gal jos, 
laimės, pasigedo dar pirmykštis žmogus, kai jo sąmonė, įsi
savinusi konkrečius daiktus, ėmė artėti prie abstrakcijų? . .

Bet kodėl tuomet jieškoma jos kasdieniniame gyveni
me, dėl jos kovojama, aukojamasi? Laimė — tai kova. . . 
Matyt, taip. Kova yra tarsi tiltas tarp pilkos buities ir vilio
jančios svajonės. Jis pastatomas darbu, meile, pasiaukoji
mu. Vienas žmogus čia bejėgis. Laimė — ne lieptelis per 
siaurą upokšnį, — jos grindiniu turi praeiti milijonai, jaus
dami vienas kito petį, dargi širdies plakimą, vedami bendro-, 
didelio ir šviesaus tikslo.

Lauritėnas pabandė įsivaizduoti šiame visaliaudiniame 
žygyje savąją vietą. Kur ji? Pirmosiose gretose? Dešinia
jame flange? . . Kolonų tirštumoje. . . Kažkur nuoga ste
pė subangavo pirmuoju kviečių auksu. Gaivalingam upės 
srautui kelią pastojo užtvanka. Sugaudė nauji cechai, išti
sos gamyklos, kombinatai. Žmonės dirbo, nugalėdami kliū
tis ir sunkumus, pakėlė nepriteklius. Gyveno- didelį, pras
mingą gyvenimą. Jis pats, savo valia, statėsi kliūtis, bandė 
jas nugalėti, kankinosi ir niekam neatnešė laimės — nei sau, 
nei artimiesiems.

Vienu metu Pauliui pasigirdo, lyg jį kažkas šauktų.
Apsidairė. Aplinkui — nė gyvos dvasios. Vien tik 

upės šnarėjimas. Monotoniškas. Slėpiningas. Viliojantis.
Jis grįžo iki tilto pradžios ir akmeniniais laiptais nusi

leido prie pat upės. Iš viršaus apšviestos lytys atrodė tarsi 
gyvos, žėrinčios begale atšvaistų krištolinėse briaunose. . . 
Lyg namai su mirgančiomis šviesomis languose. Jų daug— 
ištisas miestas, tolstantis kartu su upės srove. Ir pats til
tas — tarsi kažkokie vartai į naują, visišaki nepažįstamą 
pasaulį.

Vėl jam pasirodė, kad kažkas jį šaukia.
Iš čia nebuvo matyti nei gatvės, nei miesto žiburių. 

Vien pilkas krantinės grindinys, upė ir tolstančios, lenkty
niaujančios tarpusavyje lytys.

Lauritėnas dar kartą žvilgtelėjo į tilto arką, žengė žin
gsnį artyn. Lytys vėl sužvilgėjo atšvaistais. Jis pajudėjo iŠ 
vietos, nuolat spartindamas žingsnius, tarsi pasiryžęs nie
kad nebepaleisti iš akių mirksinčios švieselėmis fantastinio 
miesto panoramos. . . Pabaiga.
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CAPE COD VASAROJANT 
RAŠO E. KARDELIENĖ

ŠACHMATAI
VEDA IGNAS ŽALYS.

AMERIKOS ATVIROS PIRMENYBĖS

Vieną šeštadienį, pasikei
tus vasarotojams, prie mūsų 
stalo valgomajame p. Kapo
čius pasodino dvi ponias se
seris, atvykusias vasaroti iš 
Čikagos. Vėliau paaiškėjo, 
kad viena iš jų išbuvusi Sibi
re 11 metų. Ji nuolat prisi
mindavo pergyventus ten 
metus vergijoje, o mums bu
vo baisu jos pasakojimų klau 
syti, ir valgant skanius val
gius sustodavo kąsnis gerk
lėje. . .

Suėmė' ją 1941 metais kaip 
ir tūkstančius kitų lietuvių 
nė už ką, be jokios kaltės ir 
jokio apkaltinimo. Sibire ji 
dirbo daug sunkių, moteriai 
nepakeliamų darbų. Kai sun
kiam darbui jėgos išseko, pri 
statė ją ganyti 600 avių. Mo 
kėjo už tą darbą 6 rublius 
(dabartiniais 60 kapeikų) į 
mėnesį. Bet vieną mėnesį ne 
bedavė jai tų 6 rublių. Kai 
ji paklausė, kodėl jai nemo
ka algos, jai atsakė: „Matai, 
prapuolė viena avis, o ji kai
nuoja 300 ruilių, tai kol tu 
atidirbsi tuos 300 rublių, tai 
ir negausi jokios algos“. O tą 
avį pasipjovė načeinikai, ku 
rie kalinius tvarko. . .

Sibire tos avys dažnai su
serga sunkiomis ligomis: 
džiova, ar kas baisiausia, si- 
birskaja jazva — įsibiriniu 
maru. Kai tokios ligotos avys 
ar pačios krisdavo, ar jas pri 
baigdavo papjaudami, tai mė 
są išsūdytą katilan ir suver
da sriuboje, kurią duoda ka
liniams valgyti.

Pasakotoja vėliau dirbo vir 
tuvėje. Ji pati tos sriubos ne 
galėdavusi valgyti, o kai pa
sakydavusi načelninkams, 
kad gi tai labai pavojinga ir 
žmonės, tokios sriubos paval 
gę gali mirti, tai jie atsaky
davę :

„Ir tegul dvesia! Didelis 
čia dalykas! Šitų nebus, ki
tus atsiųs jų vieton. Šito sbro 
do kiek tik nori atsiunčia iš 
visur, ir jų čia visada pilnas 
komplektas...”

Pavalgę tokios sriubos, pra 
džioje žmonės stebisi iš kur 
čia maistas pagerėjo-, nes gi 
mėsa toj sriuboj virė, nes da 
žniausia tik vanduo ir kelios 
kruopos teplaukiodavo, o čia 
net ir mėsos gabaliukų už
tinki. Bet vėliau žmonės vie
ni susirgdavo, o kiti ir mirda 
vo.

Sunkius darbus dirban
tiems miškuose ir kitur duo
davo dienai 200 gramų duo
nos, nors duona vargu begali 
ma tą daiktą pavadinti ir van 
deninės su keliom kruopom 
sriubos, o vakare šilto van
dens. Duonos turi užtekti 
visai dienai.

Ar sveikas avis melžiant 
padarydavo sūrius, ar pa

pjaudavo mėsai, tai visus 
tuos produktus išsiųsdavo j 
Maskvą.

O čia žmonės sušaldavo, 
sunkiai sirgdami ligoninėse 
ir mirdavo iš bado.

Pagaliau mirė Stalinas. 
Kaliniai verkė iš džiaugsmo, 
kad gal dabar juos paleis. O 
tarnautojai rusai juos rami
no:

,,Ką gi, — sako, — pada
rysi, visi gi mirsinie, gaila, 
žinoma, Jiosifo Vasarijonovi- 
čiaus, geras buvo valdovas“...

Ir vieną vakarą tarnautoja 
rusė įmetė pro duris į bara
ką gabalėlį laikraščio, kuria
me buvo parašyta, kokie ka
liniai patenka į amnestijos 
kategoriją. Buvo tamsu ir ne 
galima buvo išskaityti rai
džių. Žmonėse kilo toks su
sijaudinimas, kad tą popie
riuką gaudė’ vieni kitiems iš 
rankų. Visgi susivaldė žmo
nės ir laukė ryto šviesos per
skaityti, kas gi bus paleistas. 
Pasirodė, kad pasakotoja irgi 
patenka į paleidžiamųjų ka
tegoriją. Visi džiaugėsi neąp 
sakomai. Bet ji susapnavo: 
siuvėja kerpa jai suknelę ir 
sako: neužtenka medžiagos, 
ir suknelės nebus. Iš to įsap- 
no, sako, aš supratau, kad 
manęs neišleis. Taip ir buvo. 
Jos nebuvo paleidžiamųjų są 
rašė.

Laikraštyje aiškiai buvo 
pasakyta, kad kas iškalėjęs 
buvo 5 metus, tie paleidžia
mi, o ji buvo jau 8 metus čia. 
Ji mėgino rašyti prašymus į 
Maskvą, bet tie laiškai ikK 
Maskvos nenueidavo.

Tada ji, kitaip negalėda
ma, ant gabaliuko baltos me 
džiagos parašė prašymą ir 
priprašė vieną rusę, kuri pa
leista važiavo namo, kad ji 
perrašytų ant popieros ir pa 
siųstų į Maskvą. Tą lopinu- 
ką užsiuvome vatinukan, pra 
ardę pamušalą. Rusė buvo ne 
gera, bet vis gi ji išpildė ma
no prašymą. Po kurio laiko 
buvo gautas raštas, kad ji 
galės važiuoti namo.

Viena kalinė klausia:
,,O ką tu darysi, jei tau 

pasiūlys rusišką pasą?
Aš atsakiau, kad jokiu bū

du neimsiu. Tada ji sako:
Aš irgi atsisakiau rusų 

paso, ir mane už tai jau pa
leistą namo, vėl atsiuntė 10 
metų į Sibirą“.

Pasakotoja turėjo vokiš
ką pasą ir tikėjosi kaip nors 
ištrūkti į laisvę pas seserį ir 
dukterį, kurios buvo Ameri
koje. Taip ir buvo, kad jai 
irgi siūlė pakeisti pasą rusiš
kuoju, o tada jau jokios vil
ties kur nors išvažiuoti nėra. 
Jos, atsisakius visgi nenuva
rė atgal į Sibirą, bet Lietu
voje ji buvo po priežiūra ru
so načelninko. Niekur išva-

MONT|REAL
MONTREALIO LIETUVIŲ STOVYKLOS VAJUS

Po vasaros atostogų sto
vyklos įrengimui lėšų telki
mas bus vykdomas toliau. Lig 
šiol sutelktų pinigų užteko 
tik stovyklos įgyjimo forma
lumams sutvarkyti ir pliažo 
bei stovyklos aikštės žemės 
lyginimo darbams atlikti. Tie 
darbai nebuvo maži ir tuo 
daugelis montrealiečių galė
jo įsitikinti skautų stovykla
vimo metu. Visi sutinka, kad 
net ir per labai trumpą laiką 
stovykla buvo neblogai pa
ruošta ir stovyklavimo sąly
gos, buvo bent jau nebloges
nės, kaip bet kuriais kitais 
metais.

Gražus ežeras, didelis ir 
patogus žemės plotas leidžia 
mums montrealiečiams įsi
rengti puikią stovyklą už ma 
žą dalį pinigų, kurie buvo iš
leisti daugelio kitų Kanados 
ir JAV stovyklų įsigijimui. 
Stovyklos valdyba tikisi, kad 
po jau atsiektų gražių r.ezul 
tatų, tolimesnis lėšų telki
mas bus lengvesnis ir greites 
nis.

Stovyklos įrengimui auko
jo: po 25 dol.: Montrealio 
Lietuvių Vytauto Nepriklau 
somas klubas. ,po 20 doler.: 
A. Gaurys; po $10: K. Toliu 
šis, A. Bendžius ir V. žižys; 
po $5: J. Mačiulis, A. Man- 
kus, P. Jotkus, V. Geležiū
nas, V. Mackūnas, J. Daude- 
ris, D. Rupšys, A. Ališaus
kas, K. Martinėnas, V. Bar
šauskienė, J. Šeidys, D. Lin- 

žiuoti į kitą miestą ji neturė
jo teisės. Dirbo kaip darbi
ninkė prie virtuvės. Atsitik
davo, kad ji turėjo eiti į teis 
mą liudyti, ar virėja tikrai 
prideda į kotletus bulvių, bet 
ji visada sakydavo, kad nie
ko nematė.

Daug kartų prašiusi načel- 
ninką, kad ją leistų į Lenki
ją, kad ji galėtų nuvažiuoti į 
Maskvą tuo pasirūpinti.

Bus daugiau. 

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens&Textilesį 
3997 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319. 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

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

Ateikite ir icitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

I
 JOE’S BUTCHERY & GROCERY jį

J. LAURINAITIS |
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. $ILGAMETIS PRITYRgS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X

DEŠRŲ GAMYBOJE. . g

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. g

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X

DALIS. g1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. g

konas, K. Mylašius, Z. Bary 
sas, V. Ambrozaitis, V. Ef- 
fertas, S. Kęsgailą, J. Bitne- 
ris, A. Rusinas, V. Baltakis, 
A. Daniliauskas, J. Paunks
nis, J. Gorys ii- J. Tauteris; 
po $3: L. Linkevičius, ir A. 
Macelis; po $2: Rimkus, E. 
Matečienė, J. Motuzienė, V. 
Janušauskas, J. Gorys, J. Jot 
kus, A. Vilimas; po $1: M. 
Pioplienė, P. Pliuščiauskas, 
S. Vitas, W. Kiškis, P. Vaš
kienė, T. Allen, J. Serevi- 
čius, W. Bunis, A. Kirkus ir 
P. Palubinskas; po 0.50 et.: 
A. Laurinaitis, C. H. Radze
vičius.

Pinigus galima įmokėti 
Stovyklos sąskaiton „Lite“ 
asmeniškai arba siunčiant če 
kius paštu. Pr. R.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 4-to psl.

ti pažodinį „Metų“ vertimą, 
turėsiąs įsigyti lietuvių - vo
kiečių kalbų žodyną, užsisa
kęs plokšteles su lietuviško
mis dainomis ir aplamai ža
dąs pasidomėti Lietuvos „at
mosfera“. Tik taip „subren
dęs“ jis išvertęs „Poną Ta
dą”.

FILMAS APIE 
MICHELANGELĄ

Ryšium su 400 metų nuo 
gimimo garsaus italų daili
ninko Michelangelo, Italijoje 
kuriamas filmas, kuris apims 
tam tikrą garsiojo dailininko 
kūrybos laikotarpį. Tai bū
siąs psichologinio turinio fil
mas.

OLGĄ IVINSKAJĄ 
IŠLEIS IŠ DARBO 

STOVYKLOS?
Iš Maskvos gautomis žinio 

mis A. Sovietui esąs įteiktas 
pasigailėjimo raštas kuriuo 
hūinatoma iš darbo stovyklos 
Potmoje išleisti į laisvę mirų 
šio rašytojo Pasternako buvu 
šią draugę ir jo paveldėtoją 
Olgą Ivinskają. 1961 m. Ivi-

ir lietuvių jame
Amerikos atvirų pirmeny

bių turnyras prasidėjo rug
pjūčio 16 d. Bostone. Jame 
dalyvavo 234 šachmatinin
kai. Tarp jų buvo 4 didmeis- 
teriai: Pal Benko, Robert 
Byrne, William Lombardy ir 
Arthur Bisguier. Be to są
raše buvo 25 meisteriai. Sher 
win, Radojčič, Valvo. Shain- 
swit, Marchand, Lapiken, Va 
no ir kt. Be JAV lošėjų buvo 
8 šachmatininkai iš Kanados, 
4 iš Puerto Rico, vienas iš 
Anglijos, vienas iš Jugosla
vijos ir vienas kinietis iš Sin 
gapūro.

Mes, lietuviai, buvome tik 
4: žymus lietuvių šachmati
ninkų organizatorius Kazys 
Merkis, jaunuolis Algis Ma- 
kaitis, Leonavičius ir šių ei
lučių autorius.

Šiame turnyre buvo var
tojama šveicarų sistema, pa
gal kurią poruojami lošėjai 
su vienodu taškų skaičiumi. 
Buvo lošiama viena partija į 
dieną. Iš viso buvo 12 ratų.

nskaja buvo nuteista 8 m. 
laisvės atėmimo bausme, nes 
ji buvo priėmusi iš Italijos į 
Sovittiją slaptai atgabentą $ 
55,000 honorarą už užsieny
je išleistus Pasternako raš
tus. Jos duktė Irina, kalinta 
bendrininkavimu, buvo nu
teista 3 m. laisvės atėmimo 
bausme. 1963 m. pavasarį, 
pusę bausmės atlikus, ji bu
vo paleista į laisvę. Praneša
ma, kad pastaruoju metu Ivi 
nskajos sveikatos padėtis su 
šlubavusi. E.
• Lietuvoje plečiami ryšiai 
su Punsko lietuviais. Vilniu
je veikianti jaunųjų rašytojų 
sekcija nutarė šefuoti Puns
ko apylinkėse gyvenančius 
lietuvius — nusiųsti jiems 
grožinės, mokslinės literatū
ros, pjesių vaidinimams, 
gaidų, paveikslų reprodukci
jų ir kt. Praėjusią vasarą iš 
Vilniaus nugabenta knygų 
su autografais šių autorių: J. 
Avyžiaus, V. Keimerio, E.
• Indijos sostinėje, Delni 
atidaryta mokslinė sanskrito 
biblioteka, turinti per 5,000 
knygų, manuskriptų ir kt.
• Prof. Z. Ivinskio redaguo 
lūs vysk. P. Bučio atsimini
mus leidžia kun. V. Puido
kas, JAV. _
• Lietuvos laisvės knygne
šiai baigia ruošti Čikagoje so 
vietų Lietuvoje įvykdytų žu
dynių parodą ir leidžia didelį 
dokumentinį genocido albu
mą.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

dalyvavimas
Penkios pirmosios lentos 

buvo demonstruojamos ant 
specialių parodomųjų sieni
nių lentų. Dauguma žiūrovų 
paprastai sekė šias partijas. 
Turnyras buvo viename iš ge 
riaušių Bostono viešbučių — 
Sheraton Plaza, Copley aikš
tėje, pavadintoje vieno ame
rikiečių revoliucionieriaus 
dailininko vardu.

Pirmoje turnyro pusėje 
įvyko pora netikėtumų: to- 
rontietis Patty padarė Ivpia- 
sias su didmeisteriu Bisguie 
riu, o meisteris Levy jį sumu 
šė. Tokiu būdu Bisguier pra 
ktiškai iškrito iš konkurenci
jos dėl pirmosios vietos.

Po 6 ratų tebuvo tik 4 lo
šėjai su 5V2 taško (kitais žo 
džiais tariant, su penkiais lai 
mėjimais ir vienu remizu) : 
P. Benko, R. Byrne, W. Lo 
mbardy ir L. Levy. Iš lietu
vių tuo laiku geriausiai lai
kėsi Kazys Merkis, surinkęs 
416 taško ir sumušęs meisterį 
P. Lapiken ir Puerto Rico 
čempioną M. Colon. Žalys 
tuo laiku teturėjo tik 316 taš 
ko.

Septintame rate Lombar
dy ir Benko suremizavo, o 
Levy tapo R. Byrne auka. 
Tokiu būdu po 7 ratų vado
vavimą perėmė didmeisteris 
R. Byrne su 6 16 taško, palik
damas po savęs per pustaškį 
didmeisterius Lombardy ir 
Benko, prie kurių prisijungė 
du meisteriai: Collins ir Ra
dojčič.

Aštuntame rate trenkė per 
kūnas iš giedro dangaus: 
meisteris Radojčič (jugosla
vų žurnalistas) sukūlė did- 
meister'į Lombardy, sugriau
damas visus didmeisterio šan 
sus dėl pirmojo prizo.

Po šio rato tebevedė R. 
Byrne su 716 taško. Po 7 taš 
kus turėjo Benko ir Radojčič. 
Po 616 t. buvo' surinkę: Bis
guier, Sherwin, Levy ir Val
vo.

Po 9 ratų vedė Byrne ir 
Benko su 8 taškais. Ant jų 
kulnų lipo Radojčič, Valvo 
ir Sherwin, surinkę po 716 t. 
Toliau sekė Lombardy, Sut- 
ok ir Walker, pasiekę 7 taš- 
tles, Hudson, Shainswit, Ko
kų. Po 6*6 taškų turėjo 9 lo
šėjai, tarp jų ir Žalys, išlo
šęs tris partijas paeiliui, iš 
kurių dvi prieš meisterius: 
Marchand ir Lapiken.

Dešimtame rate įvyko le
miamoji turnyro partija tarp 
didmeisteriu Benko ir Byrne. 
Tą partiją laimėjo Benko, 90 
% užsitikrindamas pirmąjį 
prizą. Po šio rato Benko tu- 

Nukelta į 6-tą psl.

; M. MAČIUKAS |
| VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ į

I SIUVĖJAS f g $
$ AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS g 
.< ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.^ 
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. 6

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

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- «

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

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

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.
sai>«a»<iaMi>assi>«sa»i*4O» >>a»iieauaB»(>a«»uaani«a»o«a»oass>«»o<«»ii«a»h«»u«ai‘as»''W»<>a»s

LaSALLE AŲTOSPECI \LIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I
 A. AOKKELIUNAS |

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

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

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

i ME 7-6727 |
I DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS ij
;į 117—6th Avenue, Lachine. §
uunntmitnmnumxuuunutnituuuutmunututunttmtttttanumuntuaii 

i BELLAZZI-LAMY, INC | 
1 DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle >

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- g 
g Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. g
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Krepšininkai Australijoj
RAŠO SPECIALUS NL BENDRADARBIS 

JONAS BULIONIS
TAIGI RINKTINĖ LAIMĖJO 22 RUNGTYNES

SPORTAS. . .
Atkelta iš 3-čio psl.

ST. CATHARINES, ONTARIO

Kaip ir visur, taip ir čia, 
mus labai gražiai globojo. Po 
rungtynių buvo suruoštas iš
leistuvių balius. Jis prasidėjo 
12 v. nakties ir tęsėsi iki 3 v. 
ryto. Australijoje, einant į ba 
lių, atkeliaujama su didžiau
siom dėžėmis, arba lagami
nais prikrautais maisto bei gė 
rimų. Keliose vietose teko iš
girsti, kad šeimininkės prade 
da lenktyniauti, ne tik apsi
rengimu, bet ir maisto gami
nime. Balius buvo surengtas 
nedidelėje ukrainiečių salėje. 
Laike baliaus buvo įteiktos 
dovanos - paveikslai, oborigi- 
nų darbo. Dovanas įteikė A. 
Kateiva ir inž. Z. Budrikis.

Baliui baigiantis, skubėjo
me į namus, nes 8 v. ryto mū 
sų lėktuvas turėjo pakilti, pra 
dėdamas mūsų kelionės ant
rąją dalį — grįžimą. Reikės 
tuos 15,000 mylių grįžti at
gal. Sulipę lėktuvan, daugu
mas tęsė savo nutrauktą mie
gą, o „pokeristai“ stojo prie 
darbo. Šis lėktuvas turėjo 
aikštelę uodegoje, kur galėjo 
lengvai sutilpti septynetas 
žaidėjų. Dabar

SKRENDAM Į RYTUS
ir laikrodžius varom į priekį. 
Leidžiamės Adelaidėje pakeis 
ti lėktuvą į Sydnėjų. Vėl di
džiausias būrys žmonių mus 
(pasitinka, ne blogiau kiaip 
ir pirmąjį kartą. Mūsų vyrai 
gauna dovanų iš mergaičių, 
iš šeimininkų pas kuriuos gy 
veno ir paskiitinis ''sudLjev, 
paskutiniai bučkiai. Kas ži
no, gal daugiau nepasimaty- 
sim. Vis dėlto ta Australija 
yra gan toli, nors visi, mus iš 
leisdami, taria iki pasimaty
mo!..

Po valandos ir 20 min. vėl 
esame sutinkami Sydnėjaus 
lietuvių. Šį kartą laikrodžius 
sukam į priekį tik !4 vai. vi
so nuo Perth’o jau 2 vai. Pa
kol grįšim į namus, reikės 
dar daug pasukti ir tokiu bū 
du laimėsim visą dieną. Iš- 
skridę ketvirtadienį 8 v. vak. 
iš Sydney, atsiradom Ameri
koje vėl ketvirtadienį.

Sekmadienį Sydney buvo 
atlaikytos iškilmingos mišios 
mūsiškiams pagerbti. Mišio
se dalyvavo Ateitininkai, 
Sporto klubas „Kovas“ ir 
skautai su savo vėliavomis. 
Mišias atlaikė kun. P. But
kus ir mišioms tarnavo du lie 
tuviukai, pasipuošę tautiniais 
rūbais. Po mišių visi suvažia- 
vom į Bankstown lietuvių na 
mus, kur katalikės moterys 
paruošė vaišes, taip pat atsi
sveikinant oficialiai su Syd
ney.

ATSISVEIKINIMO 
ŽODJ

tarė organizacinio komiteto 
pirmininkas Vincas Augusti- 
navičius, vėliau buvo įteiktos 
dovanos mūsų laimingiesiems

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

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 

1008 Northern Ontario Bldg.
330 Bay Street.

( TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%.

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

bet nedaugiau $ 2,000.0°.
„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.

V. Bazėnui, F. Čekauskui ir 
E. Šilingui, jų gimtadieniai 
buvo mums esant Australijos 
žemyne. Vėliau kalbėjo kraš
to v-bos vardu p. Zakaras ir 
p-lė V. Labutytė įteikė kiek 
vienam iš mūsų po Metraštį.

Dar kalbėjo kun. P. But
kus, prašydamas mus kuo 
„greičiau“ išvažiuoti, nes pri 
darėme jo parapijoje daug bė 
dų. Mergaitės nevalgo, tik dū 
sauja ir per miegus šaukia: 
„Mesk, Larry”. Taip pat mū 
sų rinktinė apsivogė... pavog 
darni mergaičių širdis. Po to 
įteikė dovaną, tautinę juos
tą, kurią padovanojo Punsko 
lietuvaitė, dabar gyvenanti 
Australijoje. Ši dovana turė
tų tekti rinktinės dalyviui, 
kuris pirmasis susižieduos su 
Australijos lietuvaite. Jeigu 
tokių neatsirastų, tai turėtų 
gauti šis rinktinės narys, ku
ris pirmasis ves lietuvaitę. Šią 
dovaną laikinai paėmė ko
mandos kapitonas Algis Var
nas.

Po to Sydney sporto klu
bo „Kovo“ pirmininkas Anta 
nas Šimaitis įteikė labai gra
žią dovaną ir tarė šiltą padė
kos žodį už atvykimą į Aus
traliją. O kovietės — Laima 
Motiejūnaitė ir Jonė Čepyly- 
tė įteikė kiekvienam iš mūsų 
po albumą. Tuo oficialioji da 
lis buvo baigta.

Rodos taip neseniai mus pa 
sitiko Sydnėjuje, o dabar jau 
beveik po visko, dar dvejos 
rungtynės prieš Sydnėjaus 
rinktinę ir prieš Sydney Co
lts. Ir vėliau dar vienas atsi
sveikinimas ir bus palikta sve 
tinga Australija su jos sve
tingaisiais lietuviais.

J. Bulionis.
P. S. Adelaidėje būnant, Lau 
kaičio iniciatyva buvo sušauk 
tas laikraštininkų posėdis, ku 
riame dalyvavo: Pulgis And
riušis, Ant. Laukaitis, Balys 
Nemeika, (Čaramba), Rober 
tas Sidabras, V. Radzevičius, 
P. Petruitis, J. Šoliūnas ir aš. 
Pirmiausiai jie siunčia p. Kar 
deliams bei K. Baronui šir
dingiausius sveikinimus. Po' 
kelių klausimų, kurie lietė 
„Mūsų Pastogės“ specialų 
leidinį, tapau labai užpultas, 
kad kanadiškė spauda nenori 
bendradarbiauti su Australi
jos lietuvių spauda. Jie ne
gauna iš mūsų nė vieno N. L. 
bei T. Ž. numerio, o jie labai 
norėtų mūsų laikraščių. Aš 
jiems pažadėjau, kiek man 
bus galima, tą reikalą sutvar 
kyti. Matot, pasiimdamas ra
šyti apie sportą, tapau net 
žurnalistu. Mane keliose vie
tose taip titulavo. Dar grįžęs 
Kanadon turėsiu parašyti 
„Australijos gyvenimas, Ka
nadiečio akimis žiūrint”.

Jau nusibodo bastytis, ir

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

mus, noriu pasidžiaugti, kad 
jūs atlikote gražią pareigą. 
Pareiga yra tas šaltas van
duo, į kurį įkišta įkaitinta ge 
ležis čirškia, o tačiau išeina 
sustiprinta, sukietinta, atspa
ri, iš kurios galima iškalti ir 
kovos kardą. Ir jūs kovojote 
aikštėse gražiai, kietai; ko
vojote už laimėjimą, už lietu 
vių jaunimo garbę, kai ji de
gančiomis širdimis žaidynių 
aikštėse šaukė jums „dar, 
dar, dar“! arba „šimtą, šim
tą“!

Ne vien aušra yra papuoš
tas žmogaus gyvenimas ir ne 
vien laimėjimu parašoma is
torija. Grandinė pilna kovų 
su pergalėmis ir pralaimėji
mais, yra tikroji ir gyvoji is
torija. Šį vakarą džiaugiamės 
visi dar vienu laimėjimu. Kas 
pasiryžta laimėti, retai esti nu 
galėtas. Tad su ryžtu — į 
naujas kovas.

Iškviestas V. Grybauskas 
pareiškė, kad po dviejų mene 
šių, jam, kaip komandos tre
neriui, liūdna yra atsisveikin 
ti, nes

KĄ JIE ŽINOJO APIE KALIFORNIJOS IR
PASAULIO LIETUVIUS?

Tęsinys.

Trumpai tariant—nedaug. 
Jie dar Lietuvoje girdėję, jog 
Los Angelėje yra 30,000 lie
tuvių, o visame pasaulyje, 
už Lietuvos ribų, yra trys su 
puse milijono lietuvių. Jie 
manę, kad jiems vos atvykus 
į Los Angeles, čia gyvenan
tieji lietuviai bandys su jais 
susitikti.

Sakiau, kad Amerikos lie
tuviai buvo sumanę leisti 
Lietuvių Sporto Enciklope
diją. Bet gi, ar tokią nebūtų 
lengviau išleisti Lietuvoje? 
Jie sako nieko negirdėję apie 
Lietuvių Sporto Enciklopedi 
ją nei čia, nei tenai.

Aš esu gyvenęs ir Kaune, 
ir Vilniuje. Tačiau ir ta tema 
pasikalbėjimas negalėjo būti 
bent kiek platesnis, nes gat
vės, tada žinotos man, dau
gumoje turėjo kitus vardus. 
Paminėjau vieno tilto vardą, 
bet jis nežinojo apie kokį kai 
bu.

Bendrai jie buvo labai san 
tūrūs. Iš karto paprašė nelies 
ti ideologinių, santvarkos, juo 
labjau politinių dalykų, nes 
jie yra sportininkai, oficialiai 
atvykę su Sov. S-gos rinkti
ne.

Jie su manimi kalbėjosi ir
gi kaip su oficialiu užsienio 
spaudos atstovu. Panašių pa
sikalbėjimų turėjo ištisą ei
lę-

Labai nustebo sutikę jau
nų Kalifornijoje gyvenančių 
lietuvių, lietuvaičių, Lietuvos 
nemačiusių, gražiai lietuviš
kai kalbančių. Jie manę, kad 
Amerikos lietuviai jau nutau
tę. o mūsų jaunimas visiškai 
suamerikonėjęs.

būtų gerai, kad nereikėtų 
žaisti Sydney, Havajuose ne 
galėsiu ilgiau sustoti, nes Los 
Angeles mus lauks su priėmi 
mais ir rodos vizitu į Walt 
Disney land. Apie paskutines 
rungtynes parašysiu vėliau!

J. B.
VILNIUJE GARBINTI 
LIETUVOS PRIEŠAI
Liepos 30 d. į Vilniaus ge 

ležinkelio stotį su gėlėmis nu 
vykę jaunimo atstovai turėjo 
pasveikinti Maskvai ir komu
nistams brangius svečius. 
Tai keturi rusai 1918— 1919 
metais prieš lietuvių dalinius 
kovoję Biržų — Panevėžio, 
•— Šeduvos — Radviliškio ir 
Šiaulių ruože. Dabar laikomi 
itin nusipelniusiais, tie „ve
teranai“ važinėjo po buvu
sias kovų vietas. E.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472 
1 Roncesvailes Avė.

Toronto 3, Ont.

mūsiškiai buvo tikrai geri < 
vyreli aikštėje ir už jos ribų. 
V. Grybauskas padėkojo ir 
lietuviams, už jų moralinę ir 
materialinę paramą. FASK’o 
pirm, pristatė žaidėjus, prašy 
damas paramos tolimesniuo
se žygiuose. (Pasikalbėjimą 
mūsų bendradarbio su J. Nas 
vyčiu ir V. Grybausku įdėsi
me vėliau).

Prie progos vertėtų pažy
mėti, kad Kanados krepšinio 
vadovybė, prašė lietuvių atsi 
griebimo rungtynių jau sek
madienį, tačiau dėl techniš
kų kliūčių, reikėjo nuo jų at
sisakyti, savaime aišku, neuž 
darant durų susitikimui gal 
ateinančiais metais, nes

lietuviai gavo pakvietimą 
gastrolėms po Meksiką. 
Prieš Kanadą žaidė ir taš

kų pelnė: Modestavičius 16, 
AuzimalO, BazenasO, Čekaus 
kas 27, Jesevičius 4, Motiejų 
nas 3, Sedlickas 6, Šilingas 
4, Slomčinskas 8, Varnas 18.

Rungtynės buvo plačiai at
žymėtos Kanados spaudos, ra 
dijo ir televizijos. K. B.

SPORTINĖS VARŽYBOS
1964 liepos 25—26 dieno

mis didžiuliame Los Angeles 
Coliseum sporto stadione, tai 
pinančiame per 100,000 žiū
rovų, lengvoje atletikoje run 
gėsi SSSR —JAV sportinin
kai. Rungtynes stebėjoj per 
50.000 žmonių.

Bendras įspūdis: iškart per 
daug varžybų. Vienu metu 
vykdavo keletas (net šešios!) 
rungčių. Pradedi stebėti, sa
kysime, tolimą bėgimą, antai 
šaukia šokiui į tolį, ploja dis
ko metikei, ar rutulio stūmi
kui, pradeda trumpų nuoto
lių bėgimą. Kaip cirke, nega
li susikaupti vienam dalykui. 
Toks perkrovimas, kad 10 
tūkstančių metrų bėgikui ru 
sui, kelintą ratą pirmavu
siam, kažin kieno atgal mes
tas diskas, atšokęs nuo tako, 
pataikė į šlaunį.

Rutulio stūmime lietuvis 
Adolfas Varanauskas tegavo 
ketvirtą vietą, pasiekęs 59, 
10. Jo geriausias rezultatas 
(pėdomis) yra 61,10.

Liepos 26, bėgime rungėsi 
kiti du lietuviai. 5000 metrų 
lietuvis Kęstutis Orentas nu 
galėjo peš 14:18,0, toli pali
kęs rusą Piotr Bolotnikov su 
14:20.0. Geriausias Kęstučio 
Orento laikas 5 kilometrams 
yra 13:45.0, geriausias Bolot 
nikov laikas yra 113:38.1.

Lietuvis Adolfas Aleksie- 
jūnas 150 metrų atbėgo pet 
virtuoju per 3 :52.

LIETUVIAI 
SPORTININKAI

sakė, jiems labjausiai kenkia 
skirtingas laikas: kai Lietu
voje vidudienis, čia, Kalifor
nijoje, vidurnaktis. Reikia bėg 
ti, kai laikas miegoti, ir ten
ka bandyti užmigti, kai pa
prastai tuo laiku treniruoja- 
masi.

A. Aleksiejūnas yra 27 me 
tų, 5 pėdų 8 inčų, 141 sva
ro. Kęstutis Orentas 25 me
tų, 5 pėdų 9 inčų, 135 svarų. 
A. Varanauskas 30 metų, 6 
pėdų 3 su puse inčų, 227 sva 
rų.

Išvykstantiems lietuviams 
sportininkams norėjau įteikti 
dovanėlių, atsineštų jų išly
dėjimui į aerodromą: konser 
vuoto- maisto, cigarečių, smul 
kių gaminių, muilo, priesko
nių, smulkių aprangos daly
kų ir pan., tačiau jie atsisakė 
priimti. Sakėsi visko turį 
kiek reikia ir daugiau neno
rį-• • . ...

Kiti sovietų sportininkai, 
su kuriais turėjau daugiau 
progos kalbėtis, sakė, jiems 
pora dienų prieš išvykimą iš

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

TAUTOS
Paskutiniame valdybos po

sėdyje, rugpjūčio 16 die
ną buvo nutarta ruošti Tau
tos šventės minėjimą su trum 
pa programa ir šokius. Minė 
jimo programą išpildys vie
tos jaunimas su deklamacijo
mis ir muzikos kūriniais. Šo
kiams gros geras orkestras. 
Vakaro metu veiks turtingas 
bufetas su užkandžiais. Be 
to susirinkusieji gale's išban
dyti savo laimę loterijoje.

Minėjimas ir šokių vaka
ras įvyks rugsėjo 12 d. 6 vai. 
po piet St. Catharines Slova 
kų salėje. Page ir Welland 
gatvių kampas.

Apylinkės valdyba kviečia

mokėta po 30 dolerių. Galė
jo nusipirkti ko norėję.

Lietuviai po treniruočių 
Estijoje staiga buvo' išgaben 
ti į Maskvą, iš ten į Kalifor
niją. Prieš išvykdami jie ne
turėjo progos būti namuose.

Kiti sovietų sportininkai 
paklausti, kodėl neturi dir
žų, sakėsi jiems smagiau be 
diržų. Jie taip pripratę. Dau
guma iš JAV nepasiuntė sa
vo namiškiams nei atvirukų. 
Atsakė, neturėję laiko, o suti 
kus papasakos, kaip buvę.

Dieną prieš išvykstant ži
nota, apsistojimo vieta (Pie
tų Kalifornijos studentų ben 
drabutis) bus palikta pirma
dienį 9 vai. ryto. Atvykau pu 
sėj devynių. Visi jau buvo iš
vykę 8 valandą. Stovykloje 
likę žinių suteikėjai amerikie 
čiai sakė, tvarkaraščio pakei
timas padarytas labai staiga.

Gerokai paspaudęs auto
mobilį, radau dar neišskridu- 
sius. Pasikalbėti nenorėjo.

Mačiau rusų ir kitų tauty
bių žmonių, reporterių. Kai 
kas buvo nupirkęs amerikie
tiškos spaudos, žurnalų, sek
madieninę (vėliausę) Los An 
gėlės Times laikraščio nume
rį, susidedantį, kaip ir kiek 
vieną sekmadienį, iš poros 
šimtų puslapių. Nei vienas iš 
vykstantis jokio amerikiečių 
laikraščio nei į rankas ne
ėmė. Sakėsi, jiems neįdomu. 
Kiti sakė, reikalingos žinios 
yra sovietinėje spaudoje.

Vykdamas į aerodromą 
galvojau jiems nupirkti įvai
rių žurnalų, laikraščių. Pama 
tęs grynų rusų reakciją, lie
tuviams nei nebandžiau siūly 
ti.

N L sporto sk. vedėjas
nuoširdžiai dėkoja p. A. Gus 
taičiui už taip platų reporta
žą iš JAV — Sov. S-gos leng 
vosios atletikos rungtynių ti
kėdamas, kad p. A. G. savo 
stipria plunksna dar ne kar
tą parems šį skyrių.

• Vilniuje rusų kalba leidžia 
mi rusų rašytojų kūriniai. Pa 
staruoju metu išleistas J. Pa 
leckio eilėraščių rinkinys 
„Gyvenimo keliu” ir Just. 
Marcinkevičiaus poema „Kr 
aujas ir pelenai“.

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 
siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Savininkui A. ir S. K A L U Z A.

ŠVENTĖ ‘ '
tautiečius-tes iš arti ir toli 
kuo gausingiau atsilankyti į 
pirmąjį rudens parengimą.

č J. G.

ŠACHMATŲ ŽlrlIOS

Atkelta iš 5-to psl.

rėjo 9 taškus, tuo tarpu kai 
sekantieji konkurentai tetu
rėjo tik po 8 taškus. Jų bu
vo tik 5: Lombardy, Byrne, 
Rodojčič, Suttles ir Valvo.

Po priešpaskutinio (li
to) rato- tebevedė Benko su 
10 taškų. Byrne ir Radojčič 
buvo pasiekę po 9 taškus, o 
Lombardy, Sherwin ir Val
vo turėjo po 8/4 taško. Šia
me rate visų lietuvių žiūrovų 
džiaugsmui Žalys sulošė ly
giomis su didmeisteriu - Bisg- 
uier.

Paskutiniame rate, kuris 
buvo lošiamas rugpjūčio 29 
d., tarp Benko ir Radojčič ne 
bebuvo kovos, o tik „didmeis 
teriškas” remizas. Tačiau ki
tose lentose vyko smarkus su 
sirėmimas dėl sekančių pri
zų : Sherwin nugalėjo Valvo 
ir suttles laimėjo prieš Theo 
dorovič.

Galutiniame rezultate pir
mą prizą paėmė Pal Benko 
su 1014 taško. Antrą, trečią 
ir ketvirtą prizą pasidalino 
Byrne, Sherwin ir Radojčič 
su 914 t. Po 9 taškus surinko 
Lombardy, Bisguier, Zucker 
man ir Suttles. Po 814 t. išsi 
kovojo S. Lyman, Valvo, 
Hudson, Shainswit, Marcha
nd, Blackstone ir Brandwein. 
Po 8 taškus -pelnė tuzinas lo
šėjų, tarp kurių atsirado The 
odorovič iš Toronto ir šio 
skyriaus vedėjas, Ig. Žalys.

Antroje turnyro pusėje 
man teko surinkti 414 t., tarp 
jų 3 taškus iš meisterių. Ta 
pasekmė svarbi iškėlimui lie 
tuvio vardo tarp nelietuvių 
šachmatininkų. Gal būt, aš 
galėjau pasirodyti ir geriau, 
tačiau tų galimybių čia ne
svarstysiu, bet padėkosiu už 
moralinę paramą Bostono lie 
tuviams šachmatininkams, o 
ypač mūsų nenuilstamam 
šachmatininkui ir patriotui 
Kaziui Merkiui, kuris mano 
pasirodymu daugiau sielojo
si negu aš pats.

Pats Merkis turėjo nesėk
mę septintame rate, kas pa
laužė jo ryžtingumą. Jis ir 
Makaitis surinko po 6 taškus, 
nors jų lošimas buvo geres
nis negu jų rezultatai. Mer
kio laimėjimai prieš meisterį 
Lapiken ir Puerto Rico čem
pioną Colon yra verti šach
matininkų dėmesio. Jaunuo
lis Makaitis gali džiaugtis su 
triuškinęs seną Montrealio 
vilką Dr. J. Rauch. Leonavi 
čius surinko tik 414 taško, ta 
čiau, reikia manyti, kad tas 
turnyras jam davė gerą pa
moką ateičiai.

Turnyro vedėjas buvo 
meisteris Kaltanovsky, ku-
ris sugebėjo palaikyti salėje 
tylą ir spręsti ginčus pasek
mingai ir bešališkai.

Didelis procentas jaunuo
liu, dalyvavusių turnyre, pra 
dedant trylikamečiu Sal Ma-

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

gos, foto aparatai ir t. t.
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DAR APIE LIETUVIŲ NAMUS IR JAUNIMO 

CENTRĄ

lietuviai veikia visur
J. Amerikos V-bės. Argentina.

Ne tik kanadiškėje, bet ir 
Amerikos liet, spaudoje tuo 
reikalu pasirodė prieš inicia- 
torių kleboną aštrūs pasisa
kymai bei išmetinėjimai.

Man atrodo, kad tuose pa
sisakymuose yra perdėta ir 
bereikalingai būkštaujama.

Tegul būna šiuo laiku svar 
biu reikalu ir man leista pa
sisakyti.

S. Bakšio sumanymą pasta 
tyti Lietuvių namus aš suti
kau su dideliu entuziazmu ir 
septintas iš eilėse įsigijau šė 

► rus; be to, įsipareigavau L. 
namų knygynui rinkti kny
gas, tam tikslui vesdamas va 
jų, ir šiandieną esu už tai, kad 
Hamiltone kuo skubiausiai 
būtų pastatyti Lietuvių na
mai.

Taip pat su pasitenkinimu 
išgirdau žinią, kad grupė tau 
tiečių, priešakyje su klebonu 
nutarė pastatyti Jaunimo 
Centrą.

Kad Hamiltone labai rei
kalingas Jaunimo- Centras, 
tai mes visi gerai žinome.

Hamiltono kolonijoje yra 
daug gražaus jaunimo, vieni 
tėvai be kitų pagelbos, nepa
jėgs jaunimo auklėti lietuviš
koje dvasioje, tam reikia dar 
ir kitų priemonių, tai Jauni
mo Centro su sporto sale, 
sale su scena, skaitykla, kny 
gynu ir prityrusiais vado
vais bei mokytojais, reikia.

Tą viską padaryti bei su
tvarkyti pasiryžo parapijos 
klebonas su talkininkais.

Nornit nepakenkti Lietu
vių namams, buvo išlaukta 
10 metų. Ilgiau laukti būtų 
visai nebeprotinga. Laikas 
eina mūsų nenaudai, ir tęsi
mas padarytų daug žalos jau 
nimui. Tat skubiai reikalin
gas Hamiltone Jaunimo cent 
ras.

Aušrininkas Šliūpas, maty 
damas, kad Amerikoje lietu
viai pradeda nutautėti, sku
biai griebėsi priemonių gel
bėtis iš kritiškos padėties.

Šliūpas, kad ir būdamas 
ateistas, ragino dvasiškius ir 
pats padėjo steigti lietuviš- 

- kas parapijas, nežiūrint į tai, 
kam tas turtas priklausys, ir 
dėka to lietuvybė Amerikoje 
buvo išlaikyta.

' Labai teisingai sako vie
noje pastaboje N. L. redakto 
rius išsireiškė, kad Hamilto
ne gali būti ir daugiau lietu
viškų kultūrinių centrų. Taip 
Hamiltone reikalingi ir Lie
tuvių namai, kurie taip pat 
pasitarnaus lietuviškiems rei 
kalams.

Darbo užteks visiems, tik 
būkime vieningi, kaip pasa
kyta mūsų Tautos Himne, 
„vardan tos Lietuvos vieny 
bė težydi“.

Dėl būkštavimo, kad Jau
nimo Centras pasitarnaus 
vien tik katalikams, man at
rodo, kad tam nėra rimto pa
grindo. Jau dabar mūsų Jau 
nimo organizacijose dirba ir 
nekatalikai, lietuviai, o svar
biausia dar tas, kad pats Šv. 
Tėvas pasisakė už visų religi 
jų toleravimą ir bendradar
biavimą.

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

'į

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

Redaguoja E. BOREIŠA.
Eina dešimti metai. |

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. merams. $

Reikia tikėtis, kad ir pas 
mus bus atžvelgta į tai.

Remdami visi ir Lietuvių 
namus ir Jaunimo Centrą, 
pasitarnaus lietuvybės iš
laikymui išeivijoje. Tai bus 
didelė dovana mūsų vargstan 
čiai tėvynei Lietuvai.

K. Lukoševičius.
SIŪLAU KOMPROMISĄ

Gražioje ir vieningoje Ha 
miltono lietuvių kolonijoje 
įsiviešpatavo nesantaika. Lie 
tuvių bendruomenė nori tu
rėti Lietuvių Namus, o para
pija — Jaunimo Centrą. Abu 
sumanymai yra gažūs. Bet, 
atsižvelgiant, kad kolonija 
nėra per didžiausia, reikėtų 
jieškoti! jl)>ities. Kitaip sa
kant, kad ir „vilkas liktų so
tus ir avis čiela“...

Man regis, kad rūpinima
sis jaunimu yra visų bendras 
reikalas: tiek parapijos, tiek 
bendruomenės. Jaunimas ge
rai jausis ir parapijos patal
pose, lygiai kaip ir lietuvių 
namuose.

Man atrodo, kad reikale 
yra daugiau kas paslėpta. 
Kodėl parapija taip staigiai 
įsigeidė įsigyti jaunimo cent 
ro namus?

Atrodo, kad kai kam yra 
labai aktualu turėti patalpas 
lošti bingo. O kodėl nejieško 
ti bendro kelio? Lietuvių na 
mai „Delta“ yra užtenkamai 
dideli ir čia bingui būtų ide 
ali patalpa. Kodėl lietuvių na 
mai negalėtų parapijai užleis 
ti atatinkamoms dienoms bin 
gui? Tada ir salės nuoma ei
tų lietuviams ir parapija ture 
tų pajamų. Salė jaunimui, ži
noma, yra geras dalykas. Bet 
parapija ir dabar turi gražią 
salę po bažnyčia ir salės pa
rapijai vargu ar kitos berei
kia. Joje pilnai gali tilpti vi
sas jaunimas.

Žinoma, bingo klausimas 
tai jau kitas dalykas. Many
čiau, kad šituo kompromisu 
būtų pasiekta gerų rezultatų 
ir kartu išlaikyta kolonijos 
vienybė.

Parapijietis.
HAMILTONAS NETEKO 
TAURIOS ASMENYBĖS
Hamiltono lietuviai staiga 

neteko vieno geriausių Lietu 
vos vaikų — Prano Rimkū- 
no. St. Dalius rašančiajam 
teisingai pabrėžė: „Jeigu di
džioji dalis mūsų tokie būtu
mėm, kaip velionis, mūsų 
tauta būtų nepalaužiama“.

Rugpjūčio 25 d., tuojau 
po vidurnakčio, darbovietėje 
staiga širdies liga užgęso tau 
rioji Prano Rimkūno gyvy
bė. Velionis, gimęs 1906 m. 
rugs. 3 d. Biržų apskr., Pa
svalio v., Medinių k.; 1929 
baigė Biržų g-ją ir karinę 
prievolę atliko kariūnu - as
pirantu Karo mokykloje, 
baigdamas ją 1930 m. ir gau 
damas ats. jaun. Įeit, laipsnį. 
Žemės ūkio akademiją baigė 
1934 m. ir skiriamas koopera 
tyvų s-gos „Linas“ lininin
kystės inspektoriumi. 1940- 
43 m. Šiaulių „Lino“ vicedi
rektorius, o 1944 m. Panemu

SANTAROS - ŠVIESOS 
FEDERACIJOS 

suvažiavimas įvyksta rugsė
jo 8—13 d. d. Tabor Parmo
ję, Sodus, Mich. Kaip ir kiek 
vienais metais, taip ir šiemet 
suvažiavimui ruošiama inte
lektualiai iššaukianti, profesi 
niai įvairi, žmogiškai įdomi 
kultūrinė, visuomeninė ir me 
ninė programa.

Suvažiavime skaitys pas
kaitas, darys pranešimus ir 
dalyvaus sympoziumuose rež. 
Jurgis Blekaitis, dr. Kęstutis 
Keblys, rašyt. Czeslaw Mi
losz, dr. Henrikas Nagys, dr. 
Kostas Ostrauskas, ist. Vin
cas Trumpa, žurn. Henrikas 
Žemelis, Kęstutis Žygas, inž. 
Pr. Zunde, inž. VI. Adamka- 
vičius, Algimantas Gurec- 
kas, dr. Vyt. Kavolis ir dr. Jo 
nas Valaitis.

Literatūros vakare, kuris 
bus dedikuotas netikėtai mi
rusiam rašytojui Juliui Kau 
pui, savo naujausią kūrybą 
skaitys rašytojai Vitalija Bo 
gutaitė, Liūne Sutema, Jur
gis Blekaitis, Marius Katiliš 
kis, Kęstutis Keblys, Algi
mantas Mackus, Czeslaw Mi 
losz, Henrikas Nagys ir Kos 
tas Ostrauskas.

Visi norintieji suvažiavime 
dalyvauti turi tuojau regis
truotis suvažiavimo rengimo 
komisijoje pranešdami tiks
lią atvykimo datą, o ne Fede 
racijos nariai prašomi gauti 
iš rengimo komisijos ir asme 
ninius kvietimus. Komisijos 
adresas: Vladas Adamkavi- 
čiuis, Tabor Farm, Sodus, 
Mich., USA.

nėlio linų apdirbimo fabriko 
direktorius.

Rimkūnas vedė 1944 m. 
geg. 3 d., o jau liepos 29 d. 
turėjo palikti Lietuvą, netek 
damas žmonos, apie kurią iki 
pat mirties jokių žinių netu-. 
rėjo. 1947 m. geg. 19 d. emi 
gravo į Angliją, o 1952 m. 
kovo 8 d. atvyko į Kanadą, 
į Hamiltoną, kur ir apsistojo, 
gavęs darbo Ontario ligoni
nėje.

Velionio tauri lietuviška as 
menybė švietė pavyzdžiu vi
siems, kurie jį pažinojo. No
rs ir būdamas aukštojo išsila
vinimo, jis buvo kiklus ir po 
zityvus. Aukojo kiekvienai 
liet, org-jai, liet, knygas pir
ko dešimtimis, vienas pirmų
jų Liet. Namų narių, paskuti 
niu laiku savo įnašą pakėlęs 
iki $300, pareigingas susirin
kimų lankytojas ir uolus sa 
vo žodžio ar pažado išpildy- 
tojas. Ilsėkis ramiai, tauru
sis lietuvi, svečioje Kanados 
žemėje!

Kanadoje velionis paliko 
pusbrolį A. Rinkūną Toron
te, o antrą Čikagoje. Lietu
voje paliko du brolius — Juo 
zą ir Kazį.

A. a. Pr. Rimkūnas iškil 
mingai palaidotas per Auš
ros Vartų bažnyčią lietuviš 
koše šv. Jono kapinėse Port 
Credit, Ont. suteikiant jam 
paskutinį patarnavimą To
ronto Šv. Jono parap. klebo-

SUDBURY,
PAGERBTAS KUN. L. KEMĖŠIS

Rugpjūčio 2 d. daugumas 
Sudburio lietuvių aplankė 
kun. L. Kemešį, gyv. Weeb- 
wood, Ont. ir klebonaujanti 
mažoje anglų parapijoje.

Aplankymo tikslo — pa
sveikinti jį gimtadienio pro
ga, kaip sulaukusį 50 metų 
amžiaus. Gimtadienio proga 
dovanojo gražų, meniškai iš
drožinėtą „Vytį“. Išvykos or 
ganizacinį darbą atliko J. La 
buskienė, L. B. v-bos kult, 
reikalų vadovė.

Be Sudburio lietuvių sole 
nizantą pasveikinti buvo' at
vykusios 7 šeimos ir iš Sault 
-Ste-Marie, Ont. lietuvių ko 
lonijos.

Gražiai išpuoštoje bažny
čios salėje, prie puikaus vai
šių stalo praleistas laikas su 
sveikinimo kalbomis ir lietu
viškomis dainomis. Sveikino 
kun. A. Sabas, Surburio L. 
B. V. p-kas, Sault-Ste-Marie

PROF. ERNESTAS 
PARŠELIS,

Antano ir Natalijos Santarai 
tės Paršelių sūnus iš Avella- 
nedos, gilinęs studijas Euro
poje, pakviestas dėstyti kaip 
docentas Generalinės Filoso
fijos, Teisių ir Visuomeninių 
mokslų fakultete Belgrano 
universitete ir kaip titulari- 
nis profesorius Filosofijos ir 
Pedagogijas Institute Rafa
el Calzada (Buenos Aires 
provincijoje) dėsto: Logikos, 
Filosofijos įžangos ir, Moder 
naus galvojimo istorijos ka
tedras.

NAUJAS GYDYTOJAS 
LIETUVIS

Alberto Horacio Aleksan
dravičius, San Justo lietuvių 
prekybininkų Julijono ir Ale 
ksandros Petraitytės Alek
sandravičių vienturtis sūnus, 
baigė Buenos Aires universi
teto medicinos fakultetą ir 
gavo gydytojo diplomą.

MADŲ KŪRĖJAS
Benediktas Survila, Ar

gentinos moterų rūbų madų 
kūrėjas, kaip ir kitais metais, 
redo savo sukurtus naujau
sius moterų rūbų modelius 
per TV. Netik rodo mode
lius, bet ir duoda atsakymus 
į moterims žingeidžius klau
simus madų reikale.

ŠACHMATAI. . .

tėra ir keturiolikamečiu Wal 
ther Browne, baigiant Mey- 
erių, Ault ir Dunne, tarp jų 
įterpiant mūsų Algį Makaitį, 
žada šviesią ateitį Amerikos 
šachmatams.

nui kun. Ažubaliui. Prie ka
po paskutinį atsisveikinimo 
žodį pasakė kun. Ažubalis, 
Hamiltono B-n‘s v-bos p-kas 
K. Mikšys, o darbovietės 
bendradarbių vardu Pov. Sa
vickas. Sk. Št.
GRAŽIAUSIA LIETUVIŠ

KA SODYBA 
HAMILTONE.

Guelph, Ont. įvykęs Onta 
rio Hortikultūros o-jos narių 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo apie 1000 atstovų, Pa
kalniškių sodybą išrinko pa
vyzdine. Tarp nedaugelio lan 
kytinų Hamiltone pavyzdi
nių sodybų, ši o-ja į savo na 
riams rekomenduojamas ap
žiūrėti vietas įtraukė ir Pa
kalniškių originalų „rock 
garden and water feature“ 
kaip kad savo knygoj Pakal
niškiams dedikacijoje įrašė 
ponia Thelma B. Boucher, au 
tore „One Gardener to Ano 
ther”, buvusi šios dr-jos pre
zidentė.

ŽUKLAUTOJŲ IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS 

„GIEDRAITIS” 
rugsėjo 13 d. ruošia išvyką į 
Fisher’s Glen, į p. Matuliūno 
vasarvietę prie Erie ežero, 1 
vai. po pietų.

Programa: šaudymas į tai
kinius, žvejojimas ir loterija. 
Bus premijos.

ONTARIO

kolonijos atstovas V. Lum- 
bys, ir vienas kunigas - misio 
nierius. Dalyvių buvo per 70 
asmenų.

Kun. L. Kemešiu tvarko 
anglų parapiją, artimiausi jo 
kaimynai lietuviai — tai Sud 
bury, Ont. ir Sault-Ste-Ma- 
rie, Ont, lietuvių kolonijos. 
Jis pasižymi giliomis studi
jomis. tolerancija, ramumu, 
kuklumu ir gera širdimi, to
dėl visų yra labai gerbiamas. 
Ilgiausių, gražiausių ir lai
mingiausių metų. J. Kručas. 
• L. B. tautinių šokių gru
pė po vasaros atostogų pra
dėjo pamokas. Kviečiamas 
jaunimas anksčiau priklausęs 
tautinių šokių grupei, taip 
pat ir nauji šokėjai ir šokė
jos.

Grupės vadovė ir mokyto
ja Audronė Albrechtienė.

KLB Apyl. Valdyba.
Nukelta į 6-tą psl.

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 mašinas.

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

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

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

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

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

KANADOS SOSTINĖ OTTA WA
RETOS IŠKILMĖS PAS OTTAWOS LIETUVIUS.
Tautos šventės proga iškil 

mės dėl ilgojo savaitgalio li
ko atkeltos į rugs. 13 d. sėk 
madienį. Šių iškilmių metu 
bus paminėtas K. Donelaitis 
ir Ottawos lietuviai atšvęs sa 
vojo organizuoto gyvenimo 
15 metų sukaktį.

Šių iškilmių didingumui pa 
ryškinti dail. A. Tamošaitis 
sutiko suruošti savo paro

dą, kuri tokios apimties Ka
nados sostinėje įvyksta pir
mąjį kartą.

Į iškilmes yra kviečiami 
(kai kurie jau pasižadėjo tik
rai dalyvauti). Krašto v-bos 
P—kas su Ponia, „Nepriklau 
somos Lietuvos” Redaktorius 
su Ponia, „Tėviškės Žiburių” 
Vyr. Redaktorius, buv. Pir
masis Ottawos lie,tuvių fi
nes Pirmininkas, suorganiza 
vęs vietos lietuvius Dr. kun. 
J. Razutis, gyvenąs USA, bu

WINNIPEG, Man.
BALTŲ FEDERACIJOS WINNIPEGE SKYRIUS
Baisiojo Birželio išvežimų 

minėjimo proga suruošė kon
certą, kurio programą atliko 
iškviesta iš Toronto solistė 
Janina Liustikaitė.

1963 m. Baltų F-cijos Wi 
nnipego skyriui turėjo vado
vauti estai, tačiau jų esant 
čia mažumai ir nesant iš jų 
kam vadovauti, tais metais 
Baltų F-cijos p-ku buvo pa
kviestas Everestas Federavi- 
čius - Fedaras.

1964 m. Winnipego Balti? 
Rederacijos Wininpego sky
riaus v-bą sudarė: M. Štau- 
vers — p-ku, latvis, inž. Ad. 
Maciūnas, sekret.— lietuvis, 
ižd. T. Lukas — lietuvis ir 
nariai: T. Blozmanis — lat
vis ir E. Polossar — estas.

Išvežtųjų minėjimo proga 
buvo atspausdinti specialūs 
atsišaukimai anglų ir prancū 
zų kalbomis: We Will Re
member Them ir We Will 
Bury You, kurie išplatinti.

Programą atliko: J. To
bias, estų pianistas Arcadius 
Krull, lietuvių akordeonistas 
V. Virkutis, bendrą kalbą pa 
sakė ukrainietis W. Barvins- 
ky, Fr. Shubert ir pianu pa
grojo ukrainiečių pianistė Li 
da Krutzko.

1965 metais Baltų F-cijos 
Winnipego skyriui, pagal ro-

vęs tretysis pirmininkas agr. 
B. Saulėnas gyv. Toronte, ir 
kiti.

Trumpai — iškilmių bus 
tokia tvarka: 11 vai. ryto. 
Dail. A. Tamošaičio meno pa 
rodos atidarymas. Atidarys 
Krašto V-bos Pirmininkas.

12 vai. iškilmingos pamal
dos, kurias laikys svečias lie
tuvis kunigas. Bus pasimels
ta už mirusius mūsų B-nės 
narius. 1 vai. iškilmingas ak
tas.

Po to kavutė. Visi vietos 
lietuviai ir anksčiau gyvenę 
Ottawoje yra maloniai kvie
čiami ir laukiami dalyvauti.

Visų iškilmių vieta: Arki
vyskupijos Rūmų patalpos 
(Parent ir Guiges g-vių kam 
pas).

Iškilmių reikalais adresas. 
Mr. A. Paškevičius, 659 Ale 
sther Str. Ottawa 7, Ont.

Apylinkės V-ba.

tacinę tvarką, teks vėl vado
vauti lietuviams.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Visiems žinomas Win

nipego biznierius Jurgis Ja
nuška turėjo mašinos katas
trofą, kurios metu sunkiai su 
sižeidė ir buvo patalpintas į 
Misericordia General Hospi
tal, bet šiuo laiku gydosi na
muose ir sveiksta.
SERGA WINNIPEGIECIAI

■— Jau ilgokas laikas kaip 
serga Petras Masiokas ir gy
dosi savo namuose.

— Mykolas Bukauskas, va 
sarodamas Manitobos vasar
vietėje, staiga apsirgo ir sa
vo draugų skubiai atgaben
tas į St. Bonifaco ligoninę, 
gydosi.

— Ona Lenienė - Lenio, 
kurios brolis kunigas gyvena 
Montrealyje, ėmė sirguliuo 
ti, o vėliau patalpinta į ligo
ninę, kur padaryta operacija. 
Sveikata gerėja.

— Jazys Daunys, ilgus 
metus išdirbęs mainose, bu
vo sugrįžęs į Winnipegą — 
apsirgo, o šiomis dienomis li 
goninėje mirė. K. Str. •

— Lietuviškos duonos ke
pėjas Juozas Mikalauskas, 
taip pat turėjo katastrofą vai 
ruodamas mašiną, bet irgi ne 
nukentėjo.
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„Lito“ išduotos paskolos 
šio mėnesio pradžioje jau 
perviršijo vieną milijoną do 
lerių ($ 1,013,600). Tatai 
graži pagalba savais lietuviš
kais pinigais kreditų reikalin 
giems tautiečiams. Paskolų 
paklausa, ypač nekilnoja
mam turtui, yra tokia gyva, 
kad ,,Litas” žymios dalies su 
ijn!teilesuo|to»'jų negali paten
kinti. Reikia daugiau taupyto 
jų ir daugiau santaupų.

Indėlių sąskaitos šiuo me 
tu yra per $800,000 ir eina
mose sąskaitose — per $ 300 
tūkstančių.
„Lito“ Valdybos ir Komisijų 
pasėdis ketvirtadienį 7 vai. 
vakaro banko patalopse.

„Lito“ operacijos 
Šv. Kazimiero parapijos 

salėje 
pradedamos nuo sekmadie
nio, tuojau po 10-tos vai. pa
maldų. Visi rytinės Montrea 
lio dalies lietuviai kviečiami 
šiuo „Lito“ patarnavimu pa
sinaudoti. Sekmadieninės dar 
bo valandos abiejuose sky
riuose vienodos: nuo 10.30 
iki 12.30 vai.

Asmeninėms paskoloms 
teikiama pirmenybė, tačiau 
pareiškimus geriau paduoti 
prieš kelias dienas, kadangi 
Kredito Komisija posėdžiau
ja tik kartą į savaitę. Pr. R.

ŽYMŪS SVEČIAI 
IŠ TORONTO

Alfonsas Pundžius su Ponia 
ir dukterim farmaseute, pra
ėjusį savaitgalį viešėjo Mont 
realyje, apsistoję pas pp. Lu 
košius ir brolio p. Pundziaus 
sūnaus šeimoje. Ta proga p. 
p. Pundziai apsilankė NL re
dakcijoje, kurią domėjosi ir 
apžiūrėjo įrengimus bei maši 
nas. Pp. Pundziai prisiminė 
tuos laikus, kai NL ėjo spaus 
dinama rotatorium, ir jiems 
teko daug talkinti leidybai, 
kai NL buvo redaguojama 
M. Aukštaitės ir M. Arlaus
kaitės. Pp. Pundziai apsi
džiaugė, kad NL leidykla 
tvarkosi ir progresuoja. Jie 
todėl NL paliko aukų, nupir
ko šėrų ir loterijos bilietų, 
linkėdami, kad leidykla stip
rėtų ir liktų lietuvybės žydi
mu. Redakcija pp. Pun- 
dziams nuoširdžiai dėkoja už 
atsilankymą ir jos parėmimą.

PP. RATAVIČIŲ 
NELAIMĖ

Buvusieji montrealieČiai, 
pp. Ratavičiai, dabar tabako 
farmos savininkai Delhi - Til 
Isonburgo srityje, šiomis die 
nomis turėjo didelę nelaimę. 
P. Ratavičius vairavo maši
ną, kurioje buvo 4 asmens. 
Netikėtai prie vieno posūkio 
ir už kukurūzo lauko išniro 
sunkvežimis ir įvyko- labai ne 
laimingas susidūrimas: p. Ra 
tavičiui sulaužytas raktikau
lis ir keli šonkauliai, jaunu
tis, 14 metų, jų tarnautojas 
užmuštas, trečiam asmeniui 
nulaužtas stuburkaulis, o ket 
virtam nulaužta koja. Visi su 
žeistieji paguldyti įį ligoninę. 
P. Ratavičius labai susisielo
jęs dėl berniuko tragiškos 
mirties Pp. Ratavičių šeimai 
nuoširdi užuojauta ir sužeis
tiems linkėjimai greičiau pa 
sveikti.

DR. J. SEMOGAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir 1 „ . _ _ . . 2-4; 7-9 p.m.ketvirtadieni | 
antradieni ir | .. . 2—4 p. m.penktadienį | 

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel-: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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 31 d.
• Šeštadieninių mokyklų me 
tinis parengimas bus lapkri
čio 14 d. Šv. Kazimiero salė
je.
0 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.

MUZIKOS STUDIJA
vedama op. sol. E. Kardelie
nės, darbą pradeda rugsėjo 
21 dieną. Studija dar galėtų 
priimti mokinių. Suintere
suoti prašomi skambinti tele 
fonu: PO 7-0473.

KĄ REIŠKIA 
SKELBIMAS

MontrealieČiai pp. Latvai- 
čiai ilgąjį savaitgalį nutarė 
praleisti Cape Cod, p. Kapo
čiaus vasarvietėje, ir vykda
mi ten, Įsigijo NL, kurioje, 
jie žinojo, yra J. Kapočiaus 
vasarvietės skelbimas. Bet 
kai nuvyko į Cape Cod, no
rėjo susirasti vasarvietę, pa
sirodė,, kad skelbimo laikraš
tyje jau nėra. Tat, nežinoda
mi, kaip vasarvietę pasiekti, 
skambino į Montrealį infor
macijų. Mat p. Kapočius pa
siskubino skelbimą išimti...

• Vaupshas Julius, B. A. 
Lie. mokytojas, M. A. Town 
Montrl Royal išrinktas St. 
Thomas High School Asst- 
-Principal.
• Mokytojas P. Pundzius 
yra mokyklų komisijos ir 
mokyklų direktorius miesto 
dalyje už St. Lauryno upės.
• Reikalingas algebros ir ge 
ometrijos mokytojas r kore
petitorius, gali būti studentė 
ar studentas. Skambinti: PO 
9-2547 arba PO 7-7596.
• Ūsas (Oss) B. A., Ville 
La Salle išrinktas Pointe 
Claire High School Asst.- 
-Principal.
• Intas Eleonora ir Juozas 
sugrižo iš Toronto, kur lankė 
draugus ir C. N. E. parodą.
• Vaupšienė Eleonora snj. su 
sūnum Antanu, kuris yra Mo 
kyklų komisijos direktorius, 
sugrįžo iš New Yorko, kur 
buvo nuvykę į Lietuvių die
ną ir Pasaulinę parodą.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0556
'z^z^z*z^,>'z<z'z<z^z'z'z^<z^^<-fZ-z'>^

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb.

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS 
J. BERNOTAS 

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364
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Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

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

861-8479

ADVOKATAS 

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

X

Specialus Pasiūlymas
NUO RUGPJŪČIO 22 IKI RUGSĖJO 22 DIENOS 

SPALVINIS ALIEJINIAIS DAŽAIS JŪSŲ VAIKO 
8x10 PORTRETAS 
TIKTAI UŽ $ 4.98.

Susitarti skambinkite: 525:8971 
TONY‘S PHOTO STUDIO 

1920 Frontenac St.

BEATLES BIZNIS JAU 
MONTREALYJĘ

Montrealis ligšiol neįsilei
do anglų berniukų daromojo 
biznio, bet vis dėlto pagaliau 
4 jau atvažiavo. Anglijos 
spauda išaiškino, kad: mergi
nų isterikai sukelti tų berniu 
kų menedžeriai samdė specia 
liūs klakerius, kurie turėjo 
kelti triukšmą ir vaidinti is
teriką. Pažiūrėsime, ar ir 
Montrealio paauglės merginos 
puls į isteriką. Policija tuo 
tarpu jau turi darbo, patyru
si, kad Toronte rengėjai be 
policijos negalėjo išsiversti.

EMILIJA RUPŠYTĖ
dėl susidėjusių aplinkybių 
College kursą ėjo dirbdama 
bibliotekoje. Atsipalaidavusi 
nuo darbo kuriam laikui, ji 
kolegiją pabaigė Bakalauro 
laipsniu. Pasiryžusi tapti dip 
lomuota bibliotekininke, ji 
stoja į Ottawos universite
tą, kad įsigytų aukštojo mo
kslo bibliotekininkės kvalifi
kaciją. E. Rupšytė yra vekli 
lietuviškuose baruose: ji da
lyvauja skautuose, yra pia
nistė. Linkime jai pasiekti už 
sibrėžtą tikslą.
© St. Ališauskienė ligoninė
je gydosi dr. Šemogo pripžiū 
roję.
• J. Lingaitis su šeima sugrį 
žo iš Europos.
• J. Vilimas iš Oshawos, il
gojo savaitgalio proga, sve
čiavosi pas savo tėvelius La 
Sallėje.
• Pp. J. Adomoniai ir p. M. 
Adomaitienė ilgąjį savaitgalį 
praleido Bostone pas gimines 
ir Cape Cod p. Kapočiaus va 
sarvietėje.
© Iš Ottawos šį savaitgalį 
Montrealyje lankėsi dr. V. 
Jurkus ir J. Jurėnas, viešėję 
pas savo, artimuosius.
© Simonaitytė Dana 
už A. Sysak.

ANTANAS GRAŽYS
atstovauja Tolhurst Oil Ltd. 
(Texaco). Ši kompanija yra 
viena iš didžiausių ir žino

miausių Montrealyje, 
kuri dovanai (free) 

išvalo ir aptarnauja krosnis 
(furnace), atlieka visų rūšių 
šildymo įrengimus. 24-rių va 
landų Į parą aliejaus pristaty 
mas. Ypatingai palankus iš- 
simokėjimas už alyvą ir šil
dymo įrengimus. Suintere

suoti prašomi skambinti:
739-9328.

PARDUODAMI 
VASARNAMIAI

Prie Memphremagog ežero, 
kuris yra 32-jų mylių ilgio, 

parduodami prie pat 
vandens du vasarnamiai: 

vienas $ 2,000, kitas $4,000.
Telef. 674-4909.LG.ELECTRIC Rd

Elektros kontraktorius

IGNAS G U R Č I N A S
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
SAVO KREDITO KOOPERATYVE
Adresas: 1465 De SeVe 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 nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.: 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

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

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Bažnyčios Fondui au
kojo po $10: A. Čepulio ir 
K. Lukošiaus šeimos; $ 5: 
aukojo N. Švedas.

— A. V. P-jos choras pra 
deda savo veiklą sekantį sek 
madienį 11 vai. Mišių metu. 
Mielus choristus, senus ir 
naujus, kviečiame dalyvauti 
šių pamaldų metu. Mūsų pa
rapija yra tokio dydžio, kad 
ji negali atsisakyti nei vienos 
jėgos, nei vieno balso. Dėl 
to tikimės, kad mūsų choras 
vėl padės mums melstis kaip 
ir kiekvienais metais.
• Paukštaitienė Aldona pasi 
naudodama atostogomis, yra 
išvykusi į New Yorką pasau
linės parodos apžiūrėti.
• R. Navikėnas sugrįžo iš 
antrųjų metų vasaors karinio 
apmokymo Vancouvery, ga
vęs pakėlimą į atsargos 2-nd 
leitenanto laipsnį.
• Stankaitis Gediminas me
tus išbuvęs Vokietijoje Kana 
dos kariniuose daliniuose, su
grįžo į Montrealį ir nori pra
dėti studijuoti George Willia 
ms College.
© S. Jonušaitės šliūbas buvo 
Šv. Kazimiero bažnyčioj ir 
vaišės LaSalle hotelyje. Po- 
vestuvinėn kelionėn išvyko į 
J. A. V-bes ir apsigyvens To 
ronte, kur vyras J. Viger dir 
ba.
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LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644. 

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.
išteka

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montrealį Real Estate 

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

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

„KITAS"

ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA 

darbą pradeda šeštadienį, rug 
sėjo 12 dieną įprastose šv. 
Pranciškaus mokyklos patal
pose. Šiais metais Mokyklos 
Tarybos pirmininku yra kle 
bonas kun. P. Ažubalis. Lau 
kiame visų mokyklinio am
žiaus berniukų ir mergaičių 
šeštadieninėje mokykloje. Tė 
vėliai, Jūs iš savo pusės taip 
pat atlikite susipratusio lie
tuvio pareigą!
• Rugsėjo 5 d. Čikagoje, 
Tautinėse kapinėse, palaido
tas gen. kons. J. Budrys. At
sisveikinimo kalbą kapinėse 
pasakė gen. kons. dr. Dauž- 
vardis.
• Pris. parapijos suaugusių 
choras darbą pradės š. mėn. 
17 d., ketvirtadienį, 7.30 vai. 
vak. muzikos studijoje bend
ra repeticija. Visi buvę cho
ristai labai prašomi ir toliau 
chorą palaikyti. Labai reika
linga ir laukiama naujų cho
ristų. Be repertuaro bažny
čiai, choras tuoj pradės ruoš 
tis parapijos koncertui, kuris 
pramatytas neužlgo — per 
muzikos globėjos šv. Cecili
jos šventę, lapkričio 22 d.

1112A TII. G F ORD
Sales Limited

4415 ilam.a.^ync Avc 
FALCON lAIRLANE

GALAXIE THUNDERiJT.

MUSTANG -- TRUCKS

Used car j
I year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

NORĖDAMI

PILNAI APTARNAUTI

DRAUDIMO SRITYJE

PARŪPINAME IR

GYVmS DRAUDIMU
I š

ROYAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Bendrovės, kuri apima visas pagrindines draudimo šakas.

MŪSŲ rekomenduojamas gyvybės draudimas turi

3 PAGRINDINIUS PRIVALUMUS:

1. Tuojau pat įsigyjama nuosavybė, kurią galima 

palikti artimiesiems mirties atveju.

2. Pastovus, planingas pinigų taupymas su procentu.

3. Garantija atsiimti įmokėtus pinigus kad ir po ke

letas metų ar turėti apmokėtą nuosavybę, kurią 

galima bet kada pasinaudoti daugiau nemokant.

Adomonis Insurance Agency 
Inc.

Tel: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI — ATSAKOMYBĖ — 

GYVYBĖ

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

DĖMESIO „PARAMOS” 
PRANEŠIMUI

„Parama“ nuo š. m. rugsė 
jo mėn. 5 d. bus atidaryta 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. p. p., ne sekma
dieniais, kaip per korektūri
nę klaidą buvo paskelbta.
ANGLŲ KALBOS KURSAI

Registracija į anglų kalbos 
kursus prie International Ins 
tituto Metropalitain Toron
to, 709 College Str., Toronto, 
Ont., prasidės antrad., rug
sėjo m. 8 d. trečiadienį — 9 
d., ketvirtadienį — 10 d., 
nuo 8 vai. 30 min. ligi 1 v. 
p. p. Pradedantiesiems, pa
žengusiems ir pramokusiems 
klasės bus atidarytos nuo 
8.30 ryto ligi 11 vai. r. ir 
nuo 12 vai. ligi 2.30 p. p. 
penkias dienas savaitėje nuo 
pirmadienio ligi penktadie
nio. Priimami mokiniai Visoc
kio amžiaus. (CS).
® Jaunimo choras pradeda 
giedoti bažnyčioje sekmad., 
rugsėjo 13 d. per 10 vai. mi
šias. Visi anksčiau chore gie
doję vaikučiai prašomi ir to
liau chorą lankyti. Priimami 
ir nauji choristai, nejaunesni 
kaip 8 metų

Keating ford oates u id. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įątdlgos 769-8529
>-<11
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