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Nuotrauka 15 Lietuvos Pasiuntinybės Urugvajuje {vykusio priėmimo š.m. birželio 28 d., kuriame bu

vo apdovanoti ACEN medaliais aukšti tos valstybės pareigūnai: Litis Vidai Zaglio, Užs. Reikalų Mi
nistras, stovjs šalia ponios Grišonlenės; Zorrilla de San Martin, vienas iš prezidentų (Kolegljato)j 
Homero Martinez Montero, buv. Užs. Reik. Ministro žmona, (galiota vyro priimti dekoraciją ir A. 
Grišonas, Lietuvos Atstovas Urugvajuje. Nuotrauka neapėmė dar ketvirtąjį apdovanotąjį asmenj, tai 
Althabe, Protokolo Direktorių.

Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso delegatai lankosi JA V Valstybės Departamente. Nuotraukoje iš kai- 
r^s į dešinęiDr. Antanas Sužiedėlis, Tėvas Gintautas Sabataitis,SJ, p. Alton L. Jenkens-Baltijos skyriaus 
Direktorius, Nastutė Umbrazaitė, p. Valter J.Stoessely Jr. - Acting Assistant Secretery of State for Eu
ropean Affairs, Vaclovas Sidzikauskas- Vliko ir Pavergtųjų Europos Tautu Seimo pirmininkas, Elenutė 
Jurgėlaitė, Inž. Algis Zaparackas-Jaunimo Kongreso pirmininkas, Archit. Arvydas Barzdukas.

 Foto M.T.de Kun.

Svarbesnieji savaitės 
reiškiniai

SOVIETINĖ JAVŲ PIRKIMO IŠ VAKARŲ MISTERIJA
Kad sovietija nusavinda

ma valstiečių žemes ir 
telkdama jas į sovietinius 
dvarus,arba,kaip ji sako, 
"pramonindama" žemės 
ūkį, sugriovė žemės ūkio 
gamybą, darbščiausiai ir 
daugiausia besiaukojančiai 
darbui ir gamybai gyvento 
jų klasei-valstiečiame-atė- 
mė norą dirbti ir aukotis 
jų mylimai^emei, tai yra 
neginčijamas faktas. Sovie
tinė valdžia tą gerai yra 
patyrusi.

BADO LAIKOTARPIAI, 
kurie kartojasi po kelius 
kartus, iššaukdami laisvų
jų kraštų susirūpinimą ir 
sukeldami paramos veiks
mus, akivaizdžiausiai tą 
įrodo.Dar akivaizdžiau že 
mės ūkio krizę sovietijoje 
įrodo tie faktai,kad visi ko
munistiniai arba bolševiki
niai kraštai nesugeba pasi
gaminti sau duonos ir turi 
prašyti pagalbos "buržuazi 
niuose" arba "kapitalisti
niuose" kraštuose.

IR PALECKIS
PRISIPAŽINO

pirmajai didesnei Kanados 
"pažangiųjų" ekskursijai, 
kad d idž iaus ia kla ida ,kur ią 
sovietija padarė, tai buvo 
žemės ūkio kolektyvizaci
ja,valstiečių žemių nusavi
nimas ir sutelkimas į kolū
kius .Tačiau,nors klaida ge
rai matoma,bet žemė vals
tiečiams negrąžinama. Ir 
duonos pastoviai trūksta. 
Ir žemės ūkio gamyba nesi 
seka. Bet sovietija fanatiš
kai laikosi doktrinos ir, 
nors ją gyvenimas sugrio
vė, vis vien jos neatsisako.

Kita bertus, žiniūnai tei
gia, kad sovietijai labai

DIDELIO REIKALO 
NEBŪTŲ

pirkti tiek daug javų, nes 
maisto turėtų ir savojo už-

TAIKYTIS NĖRA 
JOKIOS VILTIES 
Hanojaus diktatorius Ho 

Či-minh griežtai pareiškė, 
kad nes įtaikys, nes Vietna
mą užkariaus ir tam tiks
lui pakankamai turi jėgų. 
Nereikalinga jam į pagalbą 
siūloma jėga.Ir be jos Vie t, 
kongas karą esą laimės.

Tokių faktų akivaizdoje 
reikia pripažinti,kad Viet 
namo min. pirmininko

KAO K Y NUSISTATY -
MAS YRA TEISINGAS: 

kas tikrai nori greičiau 
baigti karą, turi sutikti su 
jo nusistatymu-pulti Viet- 
kongą ir karą baigti.Tiktai 
stiprus smūgis gali karą 
vesti į galą.Priešingai, del
simas priešui duoda gali
mybę tvarkytis, papildy
ti nuostolius, mobilizuoti 
jėgas ir resursus ir tikrai, 
kaip pripažįsta Maskva ir 
Londonas ,karą plėsti į Tre 
čiojo pasaulinio karo apim 
tį.
• GenJSuharto sudarė Indo
nezijos naują vyriausybę , 
kuri yra prieš inga prez. Su* 
karno politikai.
• Anglijos parlamentas nu
tarė ni.otonalizuoti plieno 
pramonę .Opozicija pareiš
kė, jeigu laimės rinkimus , 
nacionalizaciją panaikins .

tekti.Tat ir kyla klausimas, 
kodėl tokiais dideliais kie
kiai s sovietinės,komunistų 
valdomos valstybės, pas 
"buržujus" perka javus?

Žiniūnai teigia, kad so
vietija javus perka keliais 
sumetimais: l.Daro atsar
gas galimam trečiam pa
saulinių! karui, 2. perka
mus javus perduoda Viet- 
kongui,kuriam dabar mais
to tikrai trūksta, 3.esą ja- 
vai naudojami dirbtinei gu
mai ir kitiems plastikos iš
dirbiniams,nes javai piges
ni, negu kitos žaliavos. Ta
čiau kiti dėl to abejoja.

Misterija vis dėlto lieka 
neišaiškinta.NeseniaiRusr 
ja Kanadoje užpirko milži
niškus kiekius javų, o da
bar Lenkija užpirko. Ir ky. 
la klaus imas .kodėl tokiais 
dideliais kiekiais perkami 
javai keliems metams pir
myn?

Ligšiol
BUVO TEISINAMASI 
NEDERLIUM,

tai sausromis,tai liūtimis, 
bet juk trejis, ketveris ar 
penkeris metus pirmyn nei 
sausrų,nei liūčių juk numa
tyti negalima. Tat ir aiškė
ja išvada, kad ne klimati
nės sąlygos kaltos, bet kal
ta ūkinė sistema ir darbi
ninko nenoras dirbti-sabo- 
tažas visos sovietinės sis
temos.

KOMPLIKUOJAMAS 
KARAS INDOKINIJOJE 
Vietnamo karas auga ir 

plečiasi. Visos pastangos 
kaip nors suvesti kariau
jančias šalis prie taikos 
stalo, nesiseka.

Paskutinės rimtos Angli
jos min. pirmininko Wilso- 
no ir pačios paskutiniau- 
sios Generalinio Jungtinių 
Tautų sekretoriaus U Than- 
to pastangos parodė, kad

KAS NAUJA
AMERIKOS MAFIJA

Saugumo organai Mont- 
realio aerodr<)me,Dorval, 
sulaikė ir grąžino atgal į 
Jungtines Valstybes du as
menis, apie kuriuos buvo 
žinoma, kad jie atvyksta į 
Kanadą išplėsti "garsios" 
Amerikoje požeminės ma
fijos gangsterių veiklos . 
Abu sulaikytieji yra italų 
kilmės vyrai-A. Giacalone 
47 ir D. Corrado 46.

Sulaikytieji buvo nuga
benti į policiją ir apklausi
nėti .Abu atvykę su žmono
mis, pasisakė vykstą pasi
melsti į St. Anne Beaupre, 
ties Quebeco miestu.

Apklausinėti policijoje 
buvo nugabenti į Imigraci
jos departamfentą, kur 
jiems pareiškė, kad jie de
portuojami remiantis Imi
gracijos specialiu įstaty- 
mu.Po to specialiu lėktuvu 
jie nugabenti į Winds orą, 
kur perduoti Amerikos sau
gumo organams.

Yra žinoma,kad Giacalo
ne praeitis labai krimina- 
liška. JAV Senato Crime 
Committee žiniomis,depor- 
tuotieji yra žymūs gangste
rių mafijos vadai.Giacalo
ne brolis Tito yra Detroito

- BS H

KANADOJE
VERŽIASI Į KANADĄ 
mafijos šefas.

Kanados saugumo žinio
mis,gangsteriai buvo atvy
kę ryšium su neseniai vy
kusiu uosto darbininkų 
streiku,vykusiu apie mėne 
sį laiko.Nustatyta.kad Gia
calone ir Corrado yra ma
fijos pasiuntiniai, kurių 
tikslu yra pastangos išplės
ti mafijos veiklą į Kanadą .

LENKIJA KANADOJE 
VĖL PERKA DUONĄ 
Kanados prekybos minis- 

teris Robert Winters oficia
liai pranešė, kad Ottawoje 
pasirašė sutartį su Lenki
jos ambasadoriumi Zygfry- 
du Wolniaku, pagal kurią- 
Lenkijai Kanada parduoda 
44 milijonus bušelių javų 
už 85 milijonus dolerių.

Javai Lenkijai bus prista
tyti trejų metų bėgyje.

Be to, min. Winters pa
reiškė, kad spalio mėnesį 
jis vyks į Varšuvą ir pla
čiau aptars prekybinius 
santykius.

Nuo 1955 metų Lenkija 
nupirko 125 milijonus buše
lių javų, už kuriuos sumo
kėjo 225 milijonus dolerių. 
Ir dabar Lenkija pasižadė 
jo atsilyginti grynais pini-

Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso delegacija įteikia JAV ambasadai prie Jung
tinių Tautų peticiją. Atvaizde iš kairės: prel. J.Balkūnas, priėmęs Peticiją JAV 
ambasados narys Richard Monsen, J.Miklovas ir D.Bulgarauskaitė.-Žiūr. 3 psl.

Foto A.sTmukonto. *

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ URUGVAJUJE
birželio28 iškilmingaiįtei- tybėstarėjasA.Zerilla de dĖL AUŠROS VARTŲ PA- 
kėkeliems aukštiems Urug-San Martin, užsienio reika- NAUDOJIMO PROPAGAN 
vajaus vyriausybės pa re i- lų ministras L. Vidai Zag- įjaį

kūnams Pavergtųjų Euro- lio,buvęs užsienio reikalų vlikopirmininko ir kitų 
pos Tautų Seimo medalius ministras H.Martinez Mon- lietuvių institucijųbeisam- 
tr diplomus-pagarbos ir tero ir užsienio reikalų mi-t būrių žygiuąpada rytuosius 
dėkingumo ženklus už jų pa, nisterijcs protokolo direk- dėl Vilniaus simbolio susi- 
galbą pavergtųjų tautų, torius J.C.Althabe. ej imo su Lenkijos s imbo- 
ypač Lietuvos, laisvės šie- Lietuvos atstovas A. Gri- Hais Vatikano pašto ženkle 
kėjams. šonas nušvietė to aktopras- vliko taryba liepos 7 die-

Taip pagerbti buvotvals mę,o Vidai Zaglio ir Zeri- nos posėdyje pripažino lai-
11a de San Martin, savo ir 
kitų vardu atsakydami, pa
reiškė gilių simpatijų lietu
vių tautai ir palinkėjo jai 
nepriklausomybės ir lais
vės. Atkreipė dėmesį ir į 
kaikuriuos Lietuvos pana
šumus su Urugvajum, tarp 
ko kita ir į abiejų kraštų 
geografinio pavidalo pana 
Šurną į širdį, lyg simboli
zuojantį šių kraštų santy
kių nuoširdumą.

Apdovanotiesiems pa
gerbti surengtame priėmi
me dalyvavo apie šimtas 
viešnių ir svečių, jų tarpe 
Vokietijos,Ispanijos, Vene- 
zuelos,Čilės, Paragvajaus 
ir Kinijos ambasadoriai, 
Kanados ir Libano atstovai, 
Urugvajaus krašto apsau
gos ministras generolas 
M or ato r io, apd o v anotų jų g i- 
minės ir lietuvių kolonijos 
atstovai. /Elta/.

.... ... ■ ■ ■— "■---------------------  

gaiš ir užperkant įmokėti 
1O%.
• Ho Či-minh pareiškėįkad 
JAV lakūnai belaisviai ne
bus teisiami.
• Prancūzijos užs. reikalų 
min.Couvede Murville.ap 
lankęs, Lenkiją, Rumuniją 
ir Čekoslovakiją, Vengri
jos sostinėje,Budapešte pa
sirašė kultūrinio ir techni
nio bendradarbiavimo su
tartį ir pareiškė, kad tuo 
pradedama naujų santykių 
era Vakarų su Rytais.
• Anglijos min.pirm. Wil- 
sonas praėjusią savaitę ta 
rėsi su JAV prezidentu, o 
savaitgalyje su Kanados 
min. pirm. L. Pearsonu.
• Įžymusis Belgijos politi
kas Paul Spaak pasitraukė 
iš parlamento ir politikos .
• Jugoslavija įeina į gene
ralinę Europos prekybos 
organizaciją.
• Kardinolui Wyszynskiui 
Lenkijos valdžia nedavė vi
zos vykti į JAV, kur mini
mas Lenkijos krikšto tūks 
tantmetis.
• Libano vyriausybė atsi
sakė dalyvauti arabų valsty 
bių konferencijoje, kuri tu-

kytinais tikslingais ir esa
mose aplinkybėse pakanka
mais.

Taryba tai nutarė, per
žvelgusi Vliko valdybos pa
teiktas žinias apiekaloamo 
jo pašto ženklo atsiradimo 
aplinkybes ir apie kilusių 
dėl to nepasitenkinimų po
veikį Vatikano kurijoje.

/Elta/ 
VLIKO VALDYBOS 
PAPILDYMAS •
Vilko taryba liepos 7 d . 

posėdyje išrinko į Vliko 
valdybą Alg. Budreckį ir 
Alg. Vedecką.

Valdyba yra vykdomasis 
Vlikoorganas.Vliko tary
bos nutarimu,valdybą suda* 
ro septyni nariai. Apie pus
metį dvi vietos-mirus K. 
Bieliniui ir atsistatydinus 
dr.K. Čeginskui-valdyboje 
buvo neužimtos.

Abu naujieji Vliko valdy
bos nariai jau nuo seniau 
yra Vliko tarybos nariai: 
A .Budreckis atstovauja Ry
tų Lietuvos Rezistenciniam 
Sąjūdžiui, A. Vedeckis-Lie- 
tuvos Ūkininkų Sąjungai. 
Abu Vliko valdyboje ir ta
ryboje yra jauniausio am
žiaus nariai. /Elta/.
OKUPANTO TARNAI AR 
PATYS OKUPANTAI PRO 
TESTUOJA DĖL PASAU
LIO LIETUVAITĖS 
"Tėvynės Balse",tiksliau 
"Okupacijos Balse" pasi 
sakoma prieš išrinkimą 
Pasaulio lietuvaitės iš e- 
migracijoje esamų lietu
vių. Esą gal Kretingoje 
ar kurioje kitoje Lietu
vos vietoje yra gal gra
žesnių. .. Okupacijos Bal 
sas prašovė pro šalį su 
savo protestu. Viena,kad 
jis neleido iš Lietuvos at
vykti jaunimui, antra, čia 
išrinkta nebūtinai gražuo
lė, bet būdingų savybių 
lietuvaitė, 
rTįvykti rugsėjo 5 d.Alžj? 
re.
• Iš Dominikonų respubli
kos išimama svetima ka
riuomenė,kur i gerai atliko 
tvarkos įvedimo uždavinį,

M.T.de
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Imperialistinės kaikurių 
lenkų svajonės

A PIE 
"RYTINE LENKIJĄ"

Lenkijos rytinių žemių 
s-ga,įvairiuose kraštuose 
varo plačią propagandą, 
leisdama įvairius biuleti- 
nius,knygas ir žemėlapius^ 
pers įstengdama įrodyti Vii 
niaus ir Lvivo miestų ir ry 
tinių žemių lenkiškumą. 
Vien tik pavarčius Londone 
-Anglijoj"Orbis"leidyklos 
katalogą rasime, kad šalia 
grožinės literatūros,daug 
yra išleista ir politinių-pro 
pagandintų anglų ir lenkų 
kalba knygų.

Tokia propaganda dau
giausiai užsiima buv. Vil
niaus krašto gyventojai, lie 
tuviai savo kilme/Szileyką 
Abramovicz ir kt./, tačiau 
sulenkėję ir nuėję tarnauti 
svetimiems dievams arba 
lenkai kolonistai, apsigyve 
nę Lietuvos ir Ukrainos že 
mėje,kurios apgaulingu ke 
liu atiteko atsikūrusiai Len 
kijai.

Štai neseniai į rankas pa 
teko buv. lenkų ministerio 
emigracijoje,Stanislovo So 
pickiobrošiūrėlė "Eastern 
Poland", išleista Lenkijos 
rytinių žemių komiteto, Vii 
niaus "mylėtojų"s-gos/vad 
K. Abramovičiaus/, Lvivc 
draugijos /J.Skvarnicki/, 
Voluinės "mylėtojų" s-gos 
/KBadlinski/ ir buv. 5 len 
kų pėstininkų divizijos 
"kresnose" veteranų vad. 
M.Bojczuk.

Jau atvertus pirmą psl. 
kur randame įžangą H.Mc 
Lair,istorijos prof, valsty 
binioSalem,Mass.u-to ga 
Įima iš karto pajusti ten
dencingą brošiūros išlei
dimo uždavinį, nes ameri 
kietis rašo, kad 1920 m . 
Lenkija išgelbėjusi Euro 
pą, tad ir laisvasis pašau 
lis turi padėti Lenkijai su 
grąžinti jos rytines že
mes, nes kaip iškėlimas 
vėliavos virš Ivo Jima bu 
vo reprezentavimas dau
giau negu kovos laimėjimą 
taip grąžinimas rytinių že 
mių Lenkijai,bus lygus ko 
munizmo nugalėjimui.

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
Kanados Lietuvių Fondas

KODĖL KANADOS LIETU
VIŲ FONDAS SUSTOJO?

Per dvejus metus gra
žiai augęs K. L. Fondas , 
po visuotinio narių susirin 
kimobal.mėn.16 d. staiga 
sustojo,lyg kas jį būtų kir 
viu nukirtęs.

Tos diskusijos padėties ne 
pakeitė,bet paliko neigia
mą įspūdį, o Fondo vado
vams lyg atėmė iniciatyvi 
nį ūpą.

Kaip tenbebūtų.bet rea

A 0 R E S A Si

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
independent Lithuania 

7722 George Street La Šalie
Montreal, P.O. Canada.

Žemes sklypas

LAIMĖJIMAI 
3 ŽEMĖS SKLYPAI

N: . 220 . <000 s g. pOdM
” ” Nr. 229- <000 •• ”
•’ ” Hr. 230- <394 •• '•

Visi sklypai randasi Mentrealle prlemlesty|e 
Francdls de Sales, country ei Lavai. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.

5 Tickets — Donation $3.00.

Iki to laiko Fondan buvo 
sudėta apie $25000, iš ku 
rių procentų išmokėta 
$1OOO lietuvybės re įka

ltai galvojant, visi susirin 
kimai,praneš imat,diskusi 
jos yra tik scenai reikalin 
ga butaforija. Ne statutai Pavergtųjų tautų minėjimas

Brošiūros autorius Sta 
nislovas Sopicki, rytinių 
žemių lenkiškumą mėgina 
įrodyti Jogailos vedybo
mis su Jadvyga, Krėvos ir 
Horodlės aktais, apvaini
kuotais 1569 m. Liublino 
unija, kuri tęsėsi penkis 
šimtmečius .Dideli Lietu
vos kunigaikštystės žemės 
plota i buvę įjungti į Lenki 
jos valstybę, o lenkiškoji 
kultūra ir civilizacija spin 
dėjus i buv. Lietuvos žemė 
se.1831 ir 1863 m. m. suki 
limaiįrodę,kad lietuviai, 
nors kovoję už Lietuvos 
laisvę, tačiau jiems Lietu 
va visuomet buvusi tik kaip 
neatskiriamoji Lenkijos 
dalis .Net ir sukilėlių vad. 
Kalinauskas savo atsišau 
k.ime sakęs:"mes,kurie vai 
gome lenkišką duoną, gyve 
name lenkiškose žemėse, 
mes-lenkainuo amžių..." 

Sprendžiantiš S.Sopic- 
kio "ašarų" atrodytų, kad 
Lietuvos - Lenkijos unija 
tęstųsi ir po pirmojo pa
saulinio karo. Tik visas 
kortas sumaišė pasireiš
kęs stipresnis už ukrainie
čių ir gudų lietuvių tauti
nis sąjūdis, nežiūrint, kad 
lietuvių D. Lietuvos kuni- ' 
gaikštystės ribose gyveno 
tik du miL,o lenkų net trys.

Savo kliedėjimą autorius 
užbaigia Rygos sutartimi, 
kuri S .Sopickio akyse,tarp
tautinės teisės atžvilgiu, 
ir toliau yra galioje. Tokiu 
būdu, rytinės Lenkijos že
mės,turi būti išlaisvintos 
iš priespaudos. Autorius, 
tiesiogiai nepasako-pri- 
jungti jas prie šiaurinės 
Lenkijos,tačiautokia išva
da savaime aiški.Bet Vil
niaus "milosnikai"užmirš- 
ta,kad ^šiandieninė Lenkija 
yra Sov. Sąjungos vasalas 
ir nuo tų žemių atsisakė . 
Iš kitos pus ės-koks skirtu 
mas, jeigu jos bus valdo
mos tų pačių raudonų len
kiškų ar rusiškų ponų? V is 
vien ten laisvės nebus’.

K. Baronas.

lams.LikoFonde apie $24 
OOO, bet iš tos sumos 
$500 yraHLN šėrai,kurie 
neduoda procentų. Jau ket 
virfas mėnuo Fondas neju 
da iš vietos ir nežinia, ka 
da jis pajudės.

Nors ateinančiais me
tais Fondas veiduos min. 
$1OOO iš procentų, bet ar 
gi galime tuom pasitenkin 
ti ir parodyti Kanados lie 
tuvių nepajėgumą.

Kodėl KLF neberodo ak 
tyvumo ir neskelbia jokio 
vajaus Fondo kapitalui pa 
didinti?Kai kas mano, kad 
viena iš priežasčių, kodėl 
Fondas sustojo, yra narių 
visuotinis susirinkimas ir 
jame sukelti ginčiai dėl 
pelno paskirstymo,statuto 
įregistravimo ir jo angliš 
ko teksto išsiuntinėjimo 
nariams ,o taip pat dėl ruoš 
to baliaus.. ./Aha, jūs jau 
balius ruošiat iš Fondo lė 
šų’./

Visiems žinoma tiesa: 
Kur tik prasideda ginčai

tvarko gyvenimą, bet gyvi 
žmonės .Kad ir geriausiai 
paruoštas ir valdžioj įre 
gistruotas statutas bus nie 
kai, jei Fonde nebus pinigų. 
Nereikia drožti iešmo, kai 
briedis dar miške. Mano 
supratimu, svarbiausia 
priežastis, dėl ko Fondas 
sustojo, yra daugumos Ka 
nados liet uvių baisus mate 
rializmas.Daugelis žymių 
ir turtingų asmenų, organi 
zaci jų vadovų,bankų pirmi 
ninku, biznierių, kurių pa 
vardės mirga laikraščiuo 
se.buvo prašyti žodžiu ir 
raštu paremti lietuvių Fon 
dą savo įnašu, nors šimti 
ne,bet jie tyli, kaip žuvys. 
Kitipasižada:"Duosiu,duo 
siu", bet praeina metai,ki 
ti,ir iš jų nieko Fondas ne 
sulaukia.Paskaičius laik
raštyje Amerikos lietuvių 
Fondo skelbimus apie įna 
šus, nustembi Amerikos 
lietuvių duosnumuTen dau 
gelis aukoja po 1OOO, 500 
3OQo šimtinių sunku ir su

Liepos 8 dieną, Prezi
dentas Johnson atskira pro 
klamac t ja paskelbė liepos 
mėnesio trečią savaitę Pa 
vergtųjų Tautų Savaite. To 
kios JAV Prezidentų pro- 
ki amacijos.kaip ir daugu 
mos didesnių miestų guber 
natorių yra paskelbiamos 
kas metai nuo 1959 metų 
liepos mėnesio 17 dienos, 
kai JAV Kongresas, trečią 
liepos mėnesio savaitę pa 
skelbė Pavergtųjų Tautų- 
Savaite.Reikia pastebėti, 
kad šiais metais pirmą kar 
tą Vice-P rezidentą s Hu
bert H.Humphrey atskirai 
padarė savo pareiškimą ta 
proga. Washington© dien- 
raščiai"The Evening Star" 
ir "The Washington Post", 
taip pat kasmet straips
niais atžymi šią savaitę, 
paminėdami Lietuvą kitų 
pavergtųjų tautų tarpe.

Kaip jau eilė metų ankš 
čiau, taip ir šiais metais 
Pavergtųjų Tautų Seimas 
š.m. liepos mėn.2O d.su

MAŽOSIOS LIETUVOS REZISTENTU SUVAŽIAVIMAS
įvyko Jaunimo Kongreso 
ir Dainų Šventės metu, lie 
pos 2 d.,Čikagoje.

Buvo suvažiavę atstovai 
iš JAV apygardų,Kanados , 
Europos ir iš Austi alfjos. 
Australijos lietuvių vardu 
suvažiavimą sveikino jauni 
mokongreso atstovai Jūra 
tė Reizgytė ir dr.Dydžio 
vaikai-sūnus ir dukra.Sekė 
sveikinimhi iš Kanados,Eu 
ropos ir paskirų mažlietu 
vių veikėjų bei jų bičiulių .

Vakarų Vokietijos atsto 
vas pranešė,kad šiemet vo

kiečių kalba išleisti lius- 
truotiK.Donelaičio "Metai" 
ir prašė paremti tą lę id imą 
užsisakant šią knygą.

Suvažiavimo dalyviams 
buvo patiektas įdomus, ap 
galvotas ir kruopščiai pa
ruoštas politiškai idėjinis 
referatas,analizuojąs maž 
lietuvių rezistentų veiklą 
pasaulio įvykių raidoje ir 
santykiuose su lietuvių ben 
druomenetr jų institucijo
mis.

Kitas referatas buvo istoi 
rinio pobūdžio, analizuojąs

ir platesnė publika sužino, 
tai lėšų telkimas jųoj su
mažėja. Taip buvo su Tau 
tos Fondu, su Vas. 16 Gim 
nazija ir dabar su K. L. 
Fondu.

Prieš narių susirinkimą 
Fondo Valdyba buvo nusi
stačiusi Fondo opiu reika 
lųtkaip pelno paskirstymo 
statuto įregistravimo, vi
sai neliesti, kad neiššauk 
tų ginčų. Bet tie reikalai 
buvo narių iškelti ir dėl 
jų karštai padiskutuota.

skaityti.
NežiūrintkadKLF siEto 

jo ir $4000 norma liko ne 
išpildyta,bet padėtį dar ga 
Įima pataisyti.Argi neat
siras Kanadoj 40 gerų lie 
tuvių, kurie atsiųstų Fon
dan po šimtinę ir tuo pra 
dėtų naują Fondo vajų?

P. Lelis .

ruošė Washingtone Sp ati
dos klubo patalpose banke 
tą, į kurį susirinko apie 
150 pakviestų svečiųjdiplo 
matų, kongresmanų, aukš 
tų vyriausybės pareigūnų 
ir 1.1 .vadovaujant Europos 
Pavergtųjų Tautų seimo 
pirmininkui Vaclovui Sidzi

Dėl mylimos mamos mirties Lietuvoje liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame STASĮ PALAITĮ 

Marcelė ir Antanas Čepuliai.

FRONTIERS of POLAND and RUSSIA

Tsip S.Sopickio brošiūroje "Eastern Poland" atvaizduotos Lenkijos istorinės 
sienos rytuose. Kaip matome, Sopicktui istorinė Lietuva jam visiškai neegzi 
stavusi. Taigi, imperialisto akys ir plačios ir trumparegės...

prūsų lietuvių istoriškai 
geopolitinius faktus ir da
rąs iš jų išvadas.Iš šio re 
fe rato paaiškėjo, kad yra 
kruopščiai renkama me
džiaga knygai, kurios tiks 
las būsiąs sugriauti dr. G. 
Martenseno teoriją apie 
prūsus ir jų gyvenvietes .

kauskui. Tarpe atsilankiu
sių jų į banketą buvo šie lie
tuviai; Lietuvos atstovas 
Juozas Kajeckas,Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjas dr. 
Stasys Bačkis, Amerikos 
Balso skyriaus virš.dr. 
Kostas Jurgėla,kun. J. Ge 
dra, kuris skaitė invokaci 
jos maldą, Lietuvių Moterų 
atstovybės pirmininkė Vin 
cė Leskaitienė, Washing - 
tono Lietuvių Bendruome 
nės sk.pirm.dr. Jonas Ge 
nys,Washington© Lietuvių 
Moterų klubo pirmininkė 
Bronė Tautvilienė, Vliko 
nariai Juozas Audėnas ir 
Vytautas Vaitiekūnas^dr. 
Domas Krivickas ir Gra
žina Krivickienė.

Įžanginę kalbą pasakė 
Europos Pavergtųjų Tau 
tų seimo pirmininkas Vac 
lovas Sidzikauskas ypač 
pabrėždamas Lietuvoje ir 
kitose Pabaltijo valstybė 
se varomą Sovietų Rusi
jos kolonizaciją ir rusifi 
kaciją.Jaudinančią kalbą 
pasakė admirolas Harold 
Miller buvęs Laisvosios 
Europos Komiteto pirmi 
ninkas.Kalbėjo dar kon- 
gresmanai Lester Wolff 
/D.N.Y./ir Ed.Reinecke 
/R. Calif./.pabrėždami 
kovos prieš komunizmą 
reikšmę.

Pavergtųjų Tautų vėlia
vos, bei kalbos pasakytos 
banketo metu priminė, kad 
jų tarpe yra Sovietų Rusi 
jos pavergtoji Lietuva ir 
ji laukia išvadavimo.

LUCI JOHNSON VESTU
VIŲ PASIRUOŠIMAI

Gražina Krivickienė ga 
vo teisę dalyvauti Baltuose 
rūmuose pranešimuose 
apie pasiruošimus vestu
vėms Luci Johnson su Pa 
trick Nugent. Ji savo laiš 
ke Ponios Johnson spau
dos sekretorei tarp kitko 
yra pareiškus i,kad ji esan 
tivienintėlė lietuvė priim 
ta į Baltųjų Rūmų kores
pondentų tarpą,o taip pat, 
kad jaunojo motina ir kuni 
gas Kuzinskas, kuris su
tuoks Prezidento dukterį 
Luci su Patrick Nugentu, 
yra taip pat lietuvių kil
mės .Ji dalyvaudama tuo
se pranešimuose, turėjo 
progos įteikti jaunajaikele 
tą lietuviškų valgių gamini 
mo receptų ir lietuviškų 
papročių, būtent, kad jau
nuosius,grįžtančius iš šliū 
bo, tėvai sutinka namuose 
su duona,druska, vynu tėkš 
tėję, papuoštoje rūtomis, 
kurios simbolizuoją lietu 
vattės skaistybę.G. G.K .

ANGLIJOS DARBIEČIŲ 
VYRIAUSYBĖ GYVENA

KRIZĘ
Anglijos darbiečiai kan 

kinas i su pinigais ir ekono 
.miniais sunkumais, kurie 
kaip tiktai prasidėjo nuo 
pat jos veiklos pradžios.

Gelbėdama smunkantį 
sterlingą, Wilsono valdžia 
griebėsi "užšaldymo" prie 
moniųsešiems mėnesiams 
sulaikė prekių kainų ir dar 
bininkų algų kėlimą.

Canadian Vickers Ltd. 
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Electrical Inspectors

• Radial Drill Operators

• Mechanical Fitters
• Assemblers

• Planer Operators
• Lathe Operators
• Electricians
• Vertical and Horizontal

Diskusijų metu iškilo, Suvažiavimas užsibaigė 
kad norima išplėsti veiklą vakarienę, kurion atsilan 
šaukti suvažiavimus kas me kė p ii pa salė mažlietūvių 
tai ar du vis kitoje bietoje , ir jų bičiulių. Įdomiais pa 
sukaupti fondą nenumaty- šnekesiais ir dainomis už 
toms išlaidoms dengti ir sibaigė viltinga ir darbin 
kooptuoti asmenis Į rėžis- ga suvažiavimo diena, 
tencinę veiklą iš paskirų Besidomįs .
vietovių.

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebu naudo
tis brėžiniai, ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

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

d.su
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Jaunimo delegacija JAV sostinėje
VYRIAUSIAS EUROPOS SKYRIAUS VALSTYBĖS DEPARTAMENTO PAREIGU
NAS LABAI PALANKIAI PRIĖMĖ PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRE

SO DELEGACIJĄ

Washington,D.C .-Walter 
J. Stoessel, Jr., Valstybės 
Sekretoriaus padėjėjas/Ac 
ting Assistant of State for 
European Affairs/, JAV 
Prezidento ir Valstybės Se 
kretoriaus vardu labai pa 
lankiai priėmė Jaunimo 
Kongreso delegacijos na
rius Valstybės Departamen 
te liepos 21 dieną.

Lietuvos Atstovas Va 
shingtone, Juozas Ka jeckas, 
Lietuvos Atstovybėje Wa
shingtone priėmė Jaunimo
Kongreso delegacijos na
rius galutiniems pasitari
mams, kuriuose dalyvavo 
taip pat dr. Stasys Bačkis , 
Lietuvos Atstovybės Wa
shingtone patarėjas, ir Vac 
lovas SidzikauskaąPaverg 
tųjų Europos Tautų pirmi 
ninkas. J.Kajeckas prista 
tė Jaunimo Kongreso dele 
gaciją Alton L. Jenkens , 
Baltijos Skyriaus Valsty
bės Departamento Direktc 
riui, kuris pristatė delega 
cijos narius Valstybės Se 
kretoriaus padėjėjui.Dele 
gacijai vadovaujant Jauni 
mo Kongreso pirmininkui, 
Algiui Zaparackui, delega 
c i ja susidėjo iš T. Gintauto 
Sabataičio.S.J., dr. Antano 
Sužiedėlio, arch. Arvydo 
Barzduko.Nastutės Umbra 

Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos /ALOST/ pirmininkas Jonas Cikštas Argentinos sos
tinėje, Buenos Aires, suruošė išleistuves savo namuose Argentinos lietuvių jaunimo delegacijai į Pasau
lio lietuvių jaunimo Kongresą Čikagoje. Į kairę nuo šeimininko, Jono Cikšto, Dr. Marytė Maminskaitė ir 
Argentinos Miss Lituania Zuzana Valatkaitė /apsilankiusi ir Montrealyje/. Dešinėje kalba inž. St. Babro- 
nis; už jo matoma Ona G. Ožinskienė /Papartyno ansamblio vadovė/, kun A.Steigvila ir kiti pp. Cikštų 
svečiai, j čikštas stovi gale stalo. Nuotrauka Prano Ožinsko.

PENKTA DALIS
39 atkarpa.

GYVENIMAS IŠ NAUJO

Martynas tylėjo, suglumintas netikėto užpuolimo. Pagal 
Arvydo planą kolūkis turėjo užsėti kukurūzais tik trečdalį 
ploto, kurį buvo numatęs vykdomasis komitetas. Kiti du 
trečdaliai buvo palikti varpinių-ankštinių mišiniui žaliam 
pūdyme. Taigi iš karto Martynas pagalvojo, kad kalba eina 
apie kolūkio planą, o ne apie tą, kurį nustatė liniuotėmis ir 
automatiniais plunksnakočiais ginkluoti žmonės, išsimiklinę 
daryti ant popieriaus stebuklus su pašariniais vienetais. Mar
tynas pakartojo, ką buvo sakęs Jurėnui, važinėjant po kol
ūkį, ir nusistebėjo, kodėl tada sekretorius neatkreipė dė
mesio į jo žodžius. Kukurūzams išskirta šešiasdešimt hek
tarų. Iš jų pusė užsėta, o likusius baigsią sėti per porą 
trejetą dienų.

Jurėnas šypsodamasis pabarbeno krumpliais į stalą.
— Geras būdas planui viršyti,— pasakė kandžiai.
— Parinkome geriausią žemę,— paaiškino Martynas, 

žiūrėdamas pro langą į jauną sodelį („Gražiai žydi. Jei šal
nos nepakąs.“).— Mėšlu ištisai nuvertėme. Nepagailėsime 
priežiūros. Užaugs. Kad tik šilta vasara būtų.

— Su Dievu deries? Žmogau! Nebepažįstu tavęs. Žirgo 
šuoliais leki atgal. Pernai turėjai pusantro šimto hektarų 
kukurūzų, nesimeldei, šiemet dėl šešiasdešimt puoli į paniką.

Martynas prisiminė, su kokiu įkarščiu Jurėnas puolė jį 
ataskaitiniame susirinkime, palaikydamas Toleikio kandida
tūrą. Paskutiniu metu jis vis dažniau prisimindavo šią sce
ną, ir jį užplūsdavo keistas jausmų mišinys, kuriame ryš

kiausiai išsiskirdavo tolydžio stiprėjanti apmaudo gaida. Bet 
jis su šventvagio skrupulingumu užgniauždavo maištingus 
jausmus, mintyse griežtai sudrausdamas save: „Jis ne tik 
Jurėnas, jis — sekretorius." Tad ir dabar Martynas su
sitvardė ir gana taikiai atsakė:

— Žinoma, buvau blogas pirmininkas, bet ir geri nepa
darė stebuklų su kukurūzais, sekretoriau. Dabar, kai turime 
dvejų metų patyrimą, daug kas pradeda galvoti, ar nepa
sikarščiavome. Kukurūzai gera kultūra, naši, bet mūsų są
lygomis. .. Vėlyvi pavasariai, lietūs, šaltos vasaros... Rei
kia, matyt, išvesti naują, mums tinkamą veislę...

— Tai bus padaryta. Jau daroma! — nekantriai nutraukė 
Jurėnas.

— Mūsų kolūkiui dėl to ne lengviau.
— Žmogau! Norėtum, kad kitas sukramtytų ir gatavą 

kąsnį įgrūstų į burną. Ir aš nieko prieš, jeigu, sakysim, atei
tų geras dėdė, paklotų krūvą receptų. Girdi, mano viskas iš
bandyta, patikrinta. Naudokitės jais į sveikatą ir turtėkit. 
Turtėkit ir kurkit komunizmą.— Jurėnas pasisuko su visa 
kėde į langą. Platūs pečiai trūkčiojo, tartum kiekvienas žo
dis keltų fizinį skausmą.— Bet nėra tokio dėdės, gerbiama
sis. Neturime! Priešų kaip velnių pragare aplink katilą. 
Karinės bazės, blokai, paktai. Pasiruošę paskutinį kąsnį iš 
burnos išplėšti, pasmaugti, uždusinti Tarybų valstybę. Drau
gai vėl... socialistinės šalys, Afrika, Azija. Visiems duok, pa
remk, palaikyk. Rankos visų atkištos, delnai ištiesti. Tam 
įdėk, ano neaplenk. Reikia. Erdvė nemėgsta tuštumos. Kur 
mes nepastatysime kojos, ten kapitalistas įsispraus. Ekono
minis karas, taip sakant. Čia mažuoju piršteliu nepabaksno
si. Reikia tvoti visu kumščiu, iš peties. Nelaukiant, neduo
dant priešui atsikvėpti. Štai ir kertame. Be jokių gero dėdės 
receptų, mikroskopinių bandymų, šalies mastu. Tu žiūri iš 
savo varpinės į gyvenimą, Martynai Vilimai, o reikia pasi
lipti aukščiau, žymiai aukščiau.

Martynas apmaudžiai susiraukė. Jo viduje atsirado du 
žmonės. „Jis teisus,— tarė vienas.— Užsičiaupk ir daryk, 
kaip protingesnis moko." „Gal būt,— sutiko antrasis.— Te
gu. Sakysim, jis teisus — tu žiūri iš savo varpinės. Bet ar 
ne kiekvienas žmogus turi savo varpinę? Argi ne tavo teisė, 
jeigu ne pareiga, atvirai pasakyti, ką matai, kas jam, „pa
silipus aukščiau", gal būt, pasidarė nebeįžiūrima?"

saitės ir Elenos Jurgelai 
tės.

Valter J.Stoessel, Jr. , 
kurio pareigas ankščiau ė- 
jo Foy D.Kohler, dabarti
nis JAV Ambasadorius 
Maskvoj,labai nuoširdžiai 
priėmė Jaunimo Kongreso 
delegaciją, prie kurios pa 
skutinę minutę prisijungė 
ir V. Sidzikauskas, p.Stoe 
sselio ankstyvesnis pažįs
tamas. Pusės valandos pa 
sitarimuosejkurluose daly 
vavo ir p. Jenkens, Valsty 
bės Sekretoriaus padėjėjas, 
labai domėjosi Jaunimo 
Kongresu ir jo atsiektais 
tikslais.Jis ypatingai domė 
josi Jauni moKongresoda 
lyvių skaičium įkurtuos api 
budina Algis Zaparackas
pabrėždamas suvirš J5O 
dalyvių skaičių iš užsienio, 
paminint ypatingai dideles 
delegacijas iš Argentinoj 
ir Australijos.

Tėvas Sabataitis iškėlė 
lietuvių Jaunimo Kongreso 
tikslus, ypatingai pabrėž
damas lietuvių jaunimo su 
sirūpinimą Lietuvos laisvi 
nimo reikalu, kurį ypatin
gai ir norėtų ši delegacija 
iškelti šiame pasikalbėji
me.

Algis Zarapackas aiš
kiai išvardino su šiuo tiks 

lu surištas Jaunimo Kon
greso rezoliucijas ir T. 
Sabataitis priminĄkadkaip 
tiktą pačią liepos 21 dieną, 
prieš 26 metus,Rusija in
korporavo Lietuvą atimant 
jai laisvę ir nepriklausomy 
bę,ir kad liepos 23 dieną, 
1940 metais,Amerikos Vals 
tybės Departamentas, to 
neteisėto akto nepripažino 
teisiškai ir iki šios dienos 
laikosi to nepripažinimo 
nusistatymo.

Buvo ypatingai malonu 
girdėti labai stiprų pono 
Stoessel nusistatymą, kad 
to nepripažinimo JAV griež 
tai ir visada laikysis, ypa 
tingai pabrėždamas žodį- 
visada.

DrJSužiedelis pasidžiau 
gė tokiu aiškiu ir tvirtu 
šios Administracijos nūs is 
tatymu Lietuvos re įkalu. 
T .Sabataitis taip pat iškėlė 
Lietuvos diplomatinių ats 
tovybių laisvame pasaulyje 
svarbą Lietuvos laisvini
mo dabe ir didelį nuosto
lį laisvei kai viena jų už
daroma kaip įvyko prieš 
keletą metų Brazilijoje.

Arvydas Barzdukas pa
lietė Jaunimo Kongreso 
proga surinktus parašus , 
reikalaujančius,kad Jungti 
nėsTautos stengtųsi panai 
kinti kolonializmą Lietuvo

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3PSL.

Pasaulio lietuviu jaunimo Kongreso delegacija Amerikos Jungtinių Valstybių Valstybės Departamente dis
kusijų metu. Iš kairės į dešinę: Algis Zaparackas /prie lango/, Arvydas Barzdukas, p. W. J. Stoessel Jr., 
Antanas Sužiedėlis/nugara/, Vaclovas Sidzikauskas, Gintautas Sabataitis, S J, Elenute Jurgėlaitė /tautiniais 
rūbais/ ir Nastutė Umorazaitė. Foto M. & T. De Kun.

Jaunimo delegacija Jungtinėse Tautose
JAV MISIJA

Liepos 22 d. lietuvių de 
legacija, susidedanti iš 
prel.Jono Balkūno, Dalios 
Bulgarauskaitės.JuozoMi 
klovo, Algio Šimukonio bu 
vo priimta Amerikos misi 
joje prie Jungtinių Tautų 
New Yorke.Vestibiulyje de

je ir Lietuva’ atstatyti lais 
vę bei nepriklausomybę.

Ponas Soessel pažadėję 
kad Amerikos Ambasado
rius Jungtinėse Tautose vi 
sais būdais padės šiuos pa 
rašus patiekti Jungtinių

PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ RIMTAI ĮVERTINO JAUNIMO PETICIJĄ
legacijąsutiko ir palydėjo 
misijos valdininkėp-lėSyl 
via Rhodes.Priėmė G.Ri 
chard Monsen /Deputy Di 
rector of Public Affairs/ . 
Prel. Balkūnas pradžioje 
paaiškino vizito tikslą,pe 
ticijos esmę, papasakojo

Tautų 24 Komitetui, kuris 
svarsto kolonializmo klau 
simą. Jis taip pat pabrėžė 
kad Jungtinėse Tautose 
Amerikos atstovas visada 
kėlė ir kels Lietuvos lais 
vinimobylą ir priminė apie 
palankų Vice-Prezidento 
pasisakymą šių metų Pa
vergtų Tautų savaitės mi 
nėjime.

Algis Zaparackas iškėlė 
re ikalą įsteigt i Radio F ree 
Europe lietuvišką skyrių, 
kurio reikalingumą taip 
pat pabrėžė Arvydas Barz 
dūkas.

T. Sabataitis priminė, 
kad lietuviškas Amerikos 
Balso skyrius labai efektin 
gai ir puikiai atlieka savo 
darbą ir kad jis yra pla
čiai Lietuvoje klausomas, 
ir kad Amerikos Balso va 
dovybei suteikiant dides
nės laisvės ir naujų gali
mybių,lietuviškas skyrius 
dar geriau atliktų savo la 
vai svarbų informavimo 
bei švietimo darbą. Jis pa 
brėžė,kad Amerikos Balso 
susilpninimas arba uždary 
mas būtų labai didelė ka- 

— Aš nenoriu siekti tiek toli, draugas sekretoriau,— at
sakė, paklusęs antrojo balso valiai.— Fronte tebuvau porą 
mėnesių, Kurše, bet žinau, kuo užtaisomi sviediniai. Nerei
kia man aiškinti, kad ir dabar vyksta karas, lekia sviediniai, 
nors jie užtaisyti ne sprogstamąja medžiaga, o mėsa, pienu 
ir grūdais. Žinoma, ne visi, bet daug, labai daug mums rei
kia tokių sviedinių. Aš žinau savo pareigą, sekretoriau. Ne
agituokite. Verčiau dalykiškai pasitarkime, kad nenukentėtų 
reikalas.

Jurėnas žaibiškai atsigręžė. Besišypsanti kaukė nusmuko. 
Suglebusiame, papilkėjusiame veide atsispindėjo graudi mal
daujančio žmogaus išraiška. Kelias akimirkas jis žiūrėjo į 
Martyną neraiškiu apiblukusiu žvilgsniu — jame vyko at
kakli vidujinė kova,— paskui nusijuokė ir pasakė metaliniu 
balsu, pribaigdamas savyje sukilusį nuoširdų, taurų, bet silp
ną žmogelį.

>— Ką gi, gerbiamasis, labai prašau — pasitarkime.— 
Pro maloniai šypsančios kaukės plyšelius sužiuro kietos, 
kiaurai veriančios nugalėtojo akys.

— Pernai turėjome pusantro šimto hektarų kukurūzų. 
Vasarą teko pusę nuganyti ir išarti, kita pusė davė šiokį tokį 
derlių, bet žalios masės silosui gavome nepilną ketvirtadalį 
to, kiek buvo numatyta. Galvojome: pripirksime karvių, pri
auginsime daugiau bekonų — kolūkio reikalai pakils kaip 
ant mielių. Sužlugo... Bepuldinėdami apie kukurūzus, nu
skriaudėme kitas kultūras. Vėl nuostolis. O Verdenis užsėjo 
trisdešimt hektarų ir naudos turėjo daugiau, negu mes iš 
pusantro šimto. Reikia skaitytis su galimybėmis, sekreto
riau. O galimybės ribotos. Maža darbo rankų, trąšų. Svar
biausia trąšų, o pirmoje eilėje mėšlo.

Jurėnas nejaukiai nusijuokė.
— Nebeatpažįstu tavęs, Martynai Vilimai. Darai pašėlu

sią pažangą! Užsėsi mažiau, nuplausi daugiau. Įdomi mate
matika. Labai patogi apsidraudėlio tipo ūkiniams vado
vams.— Jurėnas pasilenkė ir smiliumi ėmė krapštinėti bato 
galvą, tartum šiuo metu tai būtų svarbiausias dalykas.— O 
ar nemanai, gerbiamasis, kad Verdenis galėjo užsėti ne 
trisdešimt, bet šešiasdešimt hektarų ir gauti dvigubai dau
giau siloso, negu gavo? Ar neatėjo kartais tokia mintis į 
galvą? Nukelta i 4 psl.

A.<•

trumpai apie jaunimo sto 
vyklavimą Dainavoje bei 
Kongresą Chicagoje.Po to 
įteikė Kongreso politinės 
komisijos deklaraciją pa
saulio vyriausybėms kartu 
su Antikolonialinės Lygos 
lydraščiu ambasadoriui 
A.J.Goldbergui.kur prašo 
ma jo priimti peticiją ir 
perduoti ją Jungtinių Tau 
tų 24-ių komitetui. Kartu 
ambasadoriaus prašoma 
raginti kolonializmui tirti 
24 komitetą įtraukti dieno 
tvarkėn klausimą dėl So
vietų Sąjungos paneigimo 
Lietuvai teisės būti nepri 
klausoma.

Užsimezgė malonus ir 
naudingas pokalbis tarp 
visų delegacijos narių ir 
p. Monsen. Perskaitęs pri 
dedamuosius raštus, p. 
Monsen pritariamai pa
reiškė,kad greitu laiku ma 
tysis su ambasadoriumi ir 
perduos delegacijos prašy 
mą ir dokumentus. Priim

tastrofa Lietuvos laisvės 
kovai.

P. Stoessel užtikrino, 
kad JA V valdž ia t ikrą i ate i 
tyje rems Amerikos Bal. 
so lietuvišką skyrių. Jis 
taip pat pastebėjąkad Ame 
rikos Balsas yra daug ma 
žiautrukdomas Lietuvoje. 
T.Sabataitis iškėlė svarbą 
Valstybės Departamentui 
prieinamomis priemonė-

Nukelta į 6 psl. 

damas JAV-se surinktų pa 
rašų ir surištų į 1O tomų 
peticiją užtikrino,kad JAV 
-ių misija perduos petici 
ją 24-ių komitetui.

Pokalbio metu,kuris tru 
ko pusę valandos ,p.R.Mon 
sen ypač domėjosi pašau 
lio lietuviais,tame tarpe 
ir jaunimu iš 17 šalių, suvy 
kusių į Kongresą Chicago 
je. Tam tikram mūsų nu
stebimui m’s i jos atstovas 
labai teigiamai politiniu po 
žiūriu įvertino vad. Jauni 
mopeticiją, po kuria para 
šai buvo renkami .pasauly 
je. Taip pat buvome malo 
niai nustebinti p.Monsen 
žinojimu lietuviškųjų aspi 
racijų,nors jis ir visai nau 
jas žmogus New Yorke... 
neseniai sugrįžęs iš Pran 
cūzijos. Išbuvęs ten ilges 
nį laiką ir artimai susi
draugavęs su lietuvio di 
plomato Baltrušaičio šei 
ma, Paryžiuje. Atsilanky
davo ten ir į lietuvių paren 
gimus .Šia proga delegaci 
jos narys /ir fotografas/ 
A. Šimukonis parodė jam 
nuotraukų iš paskutiniųjų 
1 ietuv iškų pare ngimų A me 
rikoje:Dainavos,Kongresą 
Liepos 8-sios demonstra 
c i jų bei dr. K. Valiūno su 
ruoštos Kongreso sve
čiams išvykos laivu aplink 
Manhattaną, "Kas išrinko 
komunizmą Lietuvai?!', 
klausė demonstracijų pla 
katai ir p. Monsen pritarė 
reikalavimui Jungtinėms 
Tautoms tą klaus imą ištir 
ti.Laike vizito buvo palies 
ti ir kiti klausimai, susiję 
su Lietuvos bylos iškėlimu 
Jungtinėse Tautose.

Tokiu būdu malonaus vi 
zito JAV misijoje prie 
Jungtinių Tautų metu buvo 
atsiektas pagrindinis tiks 
las:JAV-ių misijai įteikta 
peticija su parašais, su
rinktais šiame krašte.Bū 
dama pati 24-ių komiteto 
narys, JAV sutiko peticiją 
perduoti šiam kolonializ
mu besidominčiam komi 
tetui.t.y.pabūti mūsų rei 
kalo tarpininku.Šiuo di
džios valstybės gestųtam 
tikra dalimi, netiesiogiai 
daroma InterVencija Jung 
tinėse Tautose Lietuvos 
bylos reikalu.Turint galvo 
je mūsų analogiškus atsie 
kimus kitų valstybių misi 
jose / Australija, Canada, 
Colombia, Italija/ ir U 
Thantoprincipinį sutikimą 
peticiją priimti, galima 
šiandien tarti,kad žygyje Į 
Jungtines Tautas pasaulio 
lietuvių bendruomenė pada 
rė vertingą įnašą Lietuvos 
laisvei priartinti.

Juozas Miktovas
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APIE INDŲ KALBŲ ARTIMUMĄ LIETUVIŲ
KALBAI Šį straipsnį rašo Vilniaus universiteto docentas R. Mironas, 

kuris Vilniaus universitete dėsto sanskritą, yra parašęs 
sanskrito vadovėlį, kuriame lygina sanskritą su lietuvių kal
ba ir yra išvertęs iš sanskrito indų pasakas Pančafantras.

Daugumas Europos tautų ir kai ku
rios Azijos tautos, gyvenančios Ira
ne ir Indijoje, kalba indoeuropietiš
komis kalbomis, kurios visos yra ki
lusios iš vieno šaltinio — vienos kal
bos motinos, kalbos pagrindo, vadi
namosios indoeuropiečių prokalbės. 
Tąja prokalbe prieš 6—8 tūkstančius 
metų kalbėjo etninė grupė, gyvenu
si didesnėje Rytų ar Vidurio Europos 
teritorijoje, gal būt, kur nors arti 
dabartinės Lietuvos. Prokalbė nuo 
seno turėjo būti pasiskirsčiusi tarmių 
grupėmis. Iš čia ilgus amžius iške
liaudavo žmonių būriai, ieškodami 
naujų sodybų su patogesnėmis gy
venimo sąlygomis. Indoeuropietiškai 
kalbantieji žmonės ilgainiui įsikūrė 
Balkanų ir Apeninų pusiasaliuose, 
tolimiausiuose Vakarų Europos pa
kraščiuose, Mažojoje Azijoje, Irane, 
prie Himalajų, Indo upės baseine ir 
daug kur kitur. Netekę ryšio su se
nąja tėvyne, bendraudami su ki
taip kalbančiais žmonėmis, kuriuos 
buvo radę naujai apgyventuose kraš
tuose, jie po truputį nejučiom keitė 
savo kalbą. Ir tas kalbos kitimas vi
sur vyko skirtingomis kryptimis ir 
skirtingais tempais. Tokiu būdu ir 
atsirado gana didelis skaičius įvai
rių indoeuropietiškų kalbų: graikų, 
lotynų, keltų, germanų, indų, ira
niečių, baltų, slavų, armėnų, albanų 
ir kitos kalbos.

Mokslas sako, kad šių dienų lie
tuvių kalba yra mažiausiai už visas 
kitas indoeuropiečių kalbas nutolusi 
nuo prokalbės. Matyti, lietuviškai 
kalbantieji žmonės mažiausiai kelia
vo, laikėsi arti savo senos tėvynės, 
lietuvių kalba senovėje mažiausiai 
buvo paveikta kitų, neindoeuropie- 
tiškų kalbų.

Indoeuropiečių kalbomis visur bu
vo kuriamos dainos, pasakos, religi

Mirė žymusis bibliografas
Aleksandras Ružancovaa gi 

mė Viazmos mieste. Baigęs 
Viazmos gimnaziją, jis 1911 
m. įstojo į Maskvos Universi 
teto istorijos -- filologijos fa 
kultetą, iš kur 1914 m. rudenį 
perėjo į Aleksiejaus karo mo 
kyklą toje pačioje Maskvoje.

Gimnazijos mokytojai, dau 
gumoje „vakarrusiai“ (zapad 
norossy) įskiepijo A. Ružanco 

nės giesmės, patarlės, priežodžiai ir 
mįslės. O kai kuriuose kraštuose 
anksti kilo ir tikrų grožinės literatū
ros kūrinių. Anksčiausiai iškilo Indi
joje gyvenusių indoeuropiečių litera
tūra. Tai visų pirma Vedai, šiuo var
du apimama milžiniška- religinio tu
rinio literatūra, pradėta kurti jau III 
tūkstantmetyje pr. m. e. — įvairių 
dievybių garbei giedami himnai, ke
rėjimai, burtažodžiai, naivūs sampro
tavimai apie pasaulio, dievų ir žmo
nių kilmę, filosofiniai įvairiausių 
gyvenimo reiškinių apmąstymai. Vi
sa tai buvo kuriama vedų kalba, arba 
vediškuoju sanskritu.

Sanskritas ilgainiui buvo susilau
kęs ir pasaulietinės literatūros. Taip 
vadinamu epiniu sanskritu buvo su
kurtos dvi milžiniškos poemos — 
Mahabharafas (aštuonis sykius dides
nis už „Iliadą" ir „Odisėją", drau
ge paėmus) ir Ramajanas, kur pasa
kojama apie mylimiausio Indijos did
vyrio— Ramo ir jo žmonos Syfos 
nuotykius.

V a. pr. m. e. gyvenęs indų kal
bininkas Paninis sukūrė pirmąją 
sanskrito gramatiką, padėdamas pa
matus klasikiniam sanskritui. Paninio 
nustatytų taisyklių vėliau turėjo lai
kytis visi sanskritiškai rašiusieji poe
tai.

Jeigu sanskritas yra seniausia li
teratūrinė indoeuropiečių kalba, tai, 
aišku, jis furi taip pat daug senoviš
kumo bruožų. Sanskritas, iš vienos 
pusės, yra labai senas, o šių dienų 
lietuvių kalba, iš kitos pusės, yra la
bai senoviška. Iš čia ir išplaukia 
sanskrito ir lietuvių kalbos panašu
mas, kuris daug kam krito j akis.

Dar 1811 m. buvo paskelbtas ano
niminis darbas „Apie sanskrito pa
našumą į rusų kalbą". Fr. Bopas, 
vienas lyginamosios kalbotyros kū

vui dar mokykloje meilę gim 
tąjai žemei ir jos praeičiai. _

Pirmojo pasiaulinio karo me 
tu jam teko arčiau susipažinti 
su Gardino ir Suvalkų žemė 
mis, su Lietuva, Latvija, Esti 
ja. Estijoje jis sulaukė karo pa 
baigos ir iš ten grįžo į Smo 
lenską. Buvo sumobilizuotas į 
raudonąją armiją, bet greitai 
ją paliko.

1919 m. pradžioje A. Ru- 
žancovas, jau kaip majoras, 
tarnauja baltarusių batalione, 
kuris greta su lietuvių daliniais 
yra priešbolševikiniame fron 
te. Už kautynes prieš bolševi 
kus ties Daugpiliu gauna Vy. 
ties Kryžių.

1921 — 1924 m .A. Ružan 
covas palaiko glaudžius ryšius 
su Baltarusijos Tautinės Res 
publikos (BNR) egziline vy
riausybe. Vėliau ilgus metus 
be jokio pavedimo iš BNR vy 
riausybės, bei be oficialaus Lie

rėjų, savo pirmojoje „Lyginamojoje 
sanskrito, zendo, armėnų, graikų, lo
tynų, lietuvių, senosios slavų, gotų 
ir vokiečių kalbų gramatikoje" pla
čiai gretino sanskrito ir lietuvių kal
bos formas, o 1830 m. vokiečių kal
bininkas P. 
„Lietuvių kalbos 
sanskritu".

Lietuvių kalbos 
šumo iliustracijai 
riuos žodžius.

Sanskritiškai 
ašma 
ašru 
aštau 
avis 
agnis 
asti 
ahis 
ašva 
alpas (mažas, menkas) 
kataras 
kada, tada 
kūrmas (vėžlys) 
krmis 
katus 
kravyam (žalia mėsa) 
kas 
gandhas (kvapas) 
gharmas (karštis) 
girati (jis ryja) 
jivas (tark: džyvas) 
jya (lanko styga) 
tarnas 
tuščhas 
takšati 
dhūmas 
dūrva (žolė) 
devas 
dadati 
dadhati 
dantas 
daša 
dakšinas 
dahati

išleido 
palyginimas su

ir sanskrito pana- 
paimkime kai ku-

Liefuviškai 
akmuo 
ašara 
aštuoni 
avis 
ugnis 
esti 
angis 
ašva (kumelė) 
alpti, alpus 
katras 
kada, tada 
kurmis 
kirmis 
kartus 
kraujas 
kas 
gandas 
garas 
geria 
gyvas 
gija 
tamsa 
tuščias 
jis tašo 
dūmai 
dirva 
dievas 
jis duoda 
jis deda 
dantis 
dešimt 
dešinas 
jis dega

tuvos respublikos valdžios pri 
pažinimo jisai praktiškai vyk 
do baltarusių konsulo pareigas 
Kaune, tvarkydaams valdžios 
įstaigose bylas ir reikalus pa 
leistų iš kariuomenės pagal de 
mobilizaciją baltarusių karių. 
Jų buvo anuomet Lietuvoje 
apie 300 žmonių.

Baltarusių kultūriškai - tauti 
nė veikla Kaune, yapč išvažia 
vus V. Lastauskui, žymiai su 
mažėja. O tuo tarpu kiekvie 
noje nepriklausomosios Lietu 
vos kultūriškai - valstybinės 
kūrybos srityje labai reikalingi 
gabūs darbuotojai. I. A.Ružan 
covas įsitraukia į šį darbą su 
entuziazmu ir atkakliu darbš 
tumu. Be to su lietuvių tauta 
jį suriša ir šeimyniniai ryšiai. 
Ir 30-se metuose jis jau būti 
na dalis lietuvių kultūrinio gy 
venimo Kaune. Nuo 1921 iki 
1940 m. jis užima Centrinės 
Kariuomenės bibliotekos virši 
ninko vietą Kaune. 1928 m. be 

Daugiau bus.to j'8 pasidarė Lietuvos Biblio 
-------------------grafijos Instituto reikalų vedė

jas. Ružancovas taip pat yra 
ir techn. redaktorius lietuvių 
bibliografinio žurnalo ,,Biblio 
grafijos Žinios”.

Jis daug dirba ir D. L. Ku 
nigaikštijos bibliografijos srity 
je, peržiūri apie 70,000 bylų 
Kauno miesto savivaldybės ar 
chyve ir nemaža jų aprašo. Iš 
leido apie 20 knygų ir brošiū 
rų, jų tarpe stambų kariuome 
nės Bibliotekos katalogą, dau 
giąu kaip 1000 psl. Nemaža 
nuopelnų turi jisai ir Lietuvos 

bei Kauno priešgaisrinės apsau 
gos organizavime.

Antrasis pasaulinis karas 
permetė A. Ružancovą į Vii 
nių. „■■■. /1945 m. jis organi 
zuoja Lietuvių Bibliografinę 
Tarnybą. Nuo 1948 m. jis pats 
redaguoja ir išleidžia lietuvių 
bibliografijos už Lietuvos ribų 
(išeivijoje) žurnalą ,.Knygų 
Lentyną”.

1949 m. persikėlė į JAV, 
dirba čia maisto krautuvėje, o 
vakarais randa laiko ir jėgų 
vesti toliau bibliografinį dar 
bą. Nuo 1951 m. lietuvių vi
suomenė suranda lėšų šiam žur
nalui spausdinti spaustuvėje.

Nors lietuvių spaudos biblio 
grafija pasidarė svarbiausiu A. 
Ružancovo gyvenimo rūpės 
čiu, tačiau jis vis dar randa lai 
ko ir darbams dėl savo baltaru 
šių tautos. Dar Vokietijoje bū 
damas jis išverčia į lietuvių 
kalbą ir išleidžia knygeles: J. 
Vičbič’iaus „Francišak Skary 
na” ir V. Lastauski’o „Biazd 
onnaje bahačcie" (Bedugnis 
turtas, 1947). Rašo lietuvių 
laikraščiams žinias apie baltaru 
šių klutūrinį gyvenimą.

Jau JAV-se A. Ružancovas 
parengė medžiagą apie balta 
rusius Lietuvių Enciklopedijos 
I tomui. Baltarusių Mokslo ir 
Meno Institutui paprašius, jis 
rašo atsiminimus iš baltarusių 
kultūrinio gyvenimo ir visuo 
meninio darbo Kaune.

Šitie atsiminimai apima avar 
bų, įdomų ir mažai pas mus ži 
nomą baltarusių kultūrinio ir 
politinio darbo Lietuvoje tarp 
kariniame laikotarpyje, ypač 
pirmojoje jo pusėje. Jie duoda 
nemaža žinių apie politinę, ka 
rinę ir diplomatinę Baltarusi 
jos egzilinės vyriausybės ir at 
skirų veikėjų Lietuvos teritori 
joje. Jie nušviečia istoriją tų 
baltarusių karinių dalinių (Bal 
tarusijos Tautinės Respubli 
kos), kurie drauge su lietuvių 
kariniais daliniais kovojo prieš 
bolševikus ir lenkus. Juose yra 
vertingų žinių apie tautinį dar 
bą baltarusių tautinės mažu 
mos Lietuvoje tarpe,, apie kny 
gų leidimą Kaune, ir ypač bran 
gias žinias apie labjausiai vai 
singą veiklą V. Lastouskio, žy 
miausiojo baltarusių moksliniai

KULTŪRWE<K£(WIKA
PARODA VASARVIETĖJE

Mergaičių stovyklos už 
darymo proga rengiama 
kasmet meno paroda, įvy 
kusi ir šiemet Putnam, 
Conn.per Liet.Susibūrimo 
Šventę liepos 24 dieną.

Joje dalyvavo šie daili 
n inkai:
Adomas Galdikas,Elskus, 
Ignas .Ingelevičienė,Dagys 
-skulptūra,Toronto, J. Juo 
dis,Paulius Jurkus, Gedvi 
lienė, Elena Kepalaitė 
/skulptūra, bronza/, Mik
šys / Paryžius/, J. Pautie 
nius.A.Zubienė-Montreal 
Marija Žukauskienė,K. Žo 
romskis ir R.Viesulas.

Parodos tikslas supažin 
dinti mūsų jaunimą-sto- 
vykl.merg.su lietuvių kul

-literatūrinio ir politiniai - vi mercia mokykloje, kur da- 
soumenimo veikėjo iki jo išvy lyvavo daug Švietimo mini- 
kimo iš Kauno į Minską. sterijos aukštų valdininkų, 
kad savo sugebėjimus ir bėga proga A. Labukas pasa
linį darbštumą A. Ružancovaa kė kalbą, kurioje pažymė- 
atidavė daugiausia labm ir jo įgjįas žinias ir pareigas 
naudai to krašto, kuris pirmo- . ,. , ,
jo pasaulinio karo pasekmėje A rgentinos prekybos reika- 
virto jam antrąja tėvyne. Su lams.
pasitenkinimu reikia tačiau pa* Enrikas Rymavičius-Ry. 
braukti, kad savo darbu ten____T __„i .......... . . . mas Instituto Vocactonal yjis atnese tiktai garbę savo bal .
tarusiškam vardui ir pagarbą Conservatorio National pro 
kitų mūsų Pabaltijo kaimynų, ofesorius ruošęs Mendozo-

Pažymėtini dar šie bibliogra 
finiai Ružancovo darbai:
1. Lietuvos karo bibliografija 

1917 — 1922 m. 1923.
2. Lietuvos periodinė spauda 

1929 — 1930 m. 1930.
4. Centrinės Kariuomenės Bib 

liotekos katalogas, 1933 — 
1938.

Kas dabar mirusįjį pava
duos?

Nuoširdi užuojauta šei
mai. , J.K. 

tūra-menu, daile, kad jos 
pamatytų, kiek daug turi-.* 
me dailininkų. Stovyklauto 
jos per visą mėnesį/kurios 
norėjo/ bandė ir savo talen 
tus šioje srityje,mokėsi 
piešti.

Parodą atidarė vysk.Bra 
zys,įžanginę kalbą pasakė 
prel. Jūras. Paroda įvyko 
ALKA patalpose,kur prel. 
Juro iniciatyva sutelkta 
daug lituanistinės medžią 
gos.

P.S .parodą aplankė dau 
gumas iš keletos tūkstan 
čių svečių.

• Alfonsas Labukas, kaip 
geriausiai baigęs komerci
nę mokyklą, pagerbtas Bu
enos Airės Camara de Co-

je, Argentinoje, vaidinim
us ir ten dėstęs, yra pakv
iestas meno ruošiamiems 
darbams i Tukumaną.
• Išrinkta Jaunimo metų
ir Kongreso komisija, 
kurią sudaro: T. Jasinevi- 
•čius-pirm. , R.Kairelytė-
sekr. jK.Urbonavičius-iž- 
dininkas ir nariai:M.Ruk - 
šėnaitė, N. Misiūnaitė.

Populiarųjį komiką Toto mes nrrčme Italų filmuose „Policininkai Ir vagys“, 
..Neapolis — milijonierių miestas“, „fstaiym. s yra įstatymas“. Neseniai vykusiame 
Kanų kino festivalyje Jis buvo gerai įvertintas už pagrindinio vaidmens sukūrimų 
Pazollnlo filme „Paukštytės ir grobuonys“. Netrukus po festivalio italų žurna
le „Noj donne“ pasirodė žurnalistės Marijos Mafel interviu su Toto.

— Jūs turėjote didelį pasisekimą Kanuo
se. Ar jūs patenkintas tuo!

— Ai patenkintas už Pazolinj. O kai dėl 
manęs... Nemanau, jog nusipelniau tą pa
sisekimą, apie kurį kalbate.

— Net tada, kai filmas „Policininkai ir 
vagys" ėjo su tokiu pasisekimu, jūs, ro
dos, sakydavote, jog nenusipelnėte jo. Ii 
kur toks kuklumas!

— Tai ne kuklumas. Kai žiūriu filmą, ku
riame pats dalyvauju, ai niekuomet nebūnu 
patenkintas ir galvoju, jog galėčiau suvai
dinti geriau. Mes, kino aktoriai, improvi

zuojame. Mūsų kinas — improvizacija; be
veik neturime galimybių prieš“'vaidindami 
po keletą kartų repetuoti scenas. Didysis 
Čarlis kasdien prieš filmavimą peržiūri išva
karėse nufilmuotas scenas, o mes priešin
gai — dirbame, nežinodami, kaip eina fil
mas. Gali atsitikti taip, kad šiandien vaidi
name sceną, kuri bus filmo pabaigoje, o 
ryt — sceną, kuri bus jo pradžioje. Kaip 
perteikti žiūrovui herojaus dvasios būseną, 
kaip pačiam įsijausti j jo nuotaiką, jei ne
gali nuosekliai pereiti visų siužeto vysty
mosi pakopų, kaip jsijausti j tai, kas vyksta, 
jei nežinoma visa pasakojimo gama?

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelto iš 3 psl.

Martynas buvo nuolankiai besutinkąs, tačiau jame įlin
dęs kurstytojas irzliai atkirto:

— Nežinau, Verdeniui geriau matyti savo ūkyje, kas 
galima, kas negalima. Gal būt, iš šešiasdešimt hektarų ir 
galėjo gauti daugiau — sunku apie tai neišbandžius spręs
ti,— bet iš dviejų šimtų, kuriuos buvote jam uždėję, būtų 
išėjęs didelis piš.

Jurėnas, užsiėmęs savo batu, valandėlę tylėjo.
— Labai nenaujos mintys, gerbiamasis,— pagaliau pa

sigirdo iš pastalės perdėtai abejingas balsas.— Ir apie ku
kurūzus, ir aplamai... Kiškio drąsa, visa šalis eina į komu
nizmą šturmu, visais frontais, o mes susigūžiame keliuose 
hektaruose ir manome kažką naujo atradę. O iš tikrųjų čia 
nėra nieko naujo. Paprasčiausias bailumas, valstietiško kon
servatizmo recidyvai, kūrybinių jėgų demobilizacija. Tris
dešimt hektarų.. . Kodėl trisdešimt? Todėl, kad reikia ma
žiau pastangų, rizikos. Tikras komunistas eitų ne tuo keliu, 
Martynai Vilimai. Tikras komunistas pasakytų: yra planas 
ir, kas bebūtų, aš atiduosiu visas jėgas tam planui įvykdyti. 
Visas jėgas, įsidėmėk, gerbiamasis, o ne tiek, kiek man pa
tinka. Galimybės. . . Aišku, reikia skaitytis su galimybėmis. 
Ir skaitomasi. Deja, kai kam atrodo, kad gamybinius planus 
skirsto akli žmonės.

— Aš to nesakau, sekretoriau. Jūs žinote savo rajoną 
geriau, negu Vilnius, bet pripažinkite, kad aš savo kolūkį 
irgi žinau geriau, negu.. .— Martynas užsikirto.

— Negu Jurėnas. Rėžk tiesiai, nekraipęs uodegos.
— Gal ir taip,— piktai atsakė Martynas.
Jurėnas atsilošė, išsitraukė iš kišenės peiliuką ir ėmė 

krapštinėti nagus. Kurį laiką truko sunki tyla. Pro pravirą 
langą buvo girdėti, kaip, nuslopindamas kitus garsus, ūžia 
netoliese dirbantis traktorius. Iš mokyklos kiemo sklido žai
džiančių vaikų klegesys.

Martynas nervingai sugrūdo į peleninę prigesusį papi
rosą, užsidegė naują.

— Kartais žmogus yra protingas, gabus ir, aišku, su 
trūkumais, kaip kiekvienas iš mūsų, o vaizduoja genijų. 
Blogai. Bet dar blogiau, kai atsiranda žmonių, kurie pra
deda jį pamėgdžioti. Toleikis toli gražu ne genijus — tai

— Ar nekada negalvojote statyti filmo!
— Ne, tai ne mano dalykas, aš mariau, 

kad aktorius turi būti aktorium, žaviuosi re
žisieriais, jų sudėtingu darbu, bet tai ne 
man. Jei man tektų statyti filmą, žinote,, ką 
aš iterbttpu? Parinijęiau aktorius, parėika- 
ĮeučtaųMMfa jie' mintinai išmoktų savo vaid- 
menis, paSįii kokiaupenkiolika dienų repe
tuočiau ir pagaliau — filmavimas, bet vis
kas nuosekliai, pagal pasakojimo „architek
tūrą".

— Kokius ii filmų, kuriuose vaidinote. 
Jums maloniausia prisiminti!

— „Policininkai ir vagys", „Neapolis — 
milijonierių miestas", „Neapolio auksas". 
Kaip matote, nedaug. Italijoje komiškas fil
mas laikomas kažkuo antraeiliu, o juk hu
moras — viena iš meno formų, kultūros si
nonimas. .. Priversti juoktis — kur kas sun
kiau, negu priversti verkti.

— Kaip jūs pasidarėte komiku!
— Pašaukimas, pašaukimas. Tėvai norė

jo, kad tapčiau jūrų katininku, norėjo pa
siųsti mane j Livorno akademiją, bet aš ne
sutikau. Aš myliu jūrą, bet nemyliu unifor
mos, nemėgstu karinės drausmės. Pradėjau 
dalyvauti teatro vaidinimuose ir sukūriau 
kaukę — Toto kaukę: maža skrybėlė, j apa
čią platėjantis švarkas, trumpos kelnės. Tai 
patiko publikai, ir kaukė liko, foto istorijos 
keičiasi, bet jo išvaizda lieka tokia pat. Kaip 
didysis Čarlis: siužetus keičia, bet pats vi
sada išlieka.

matyti iš paskutinių įvykių kolūkyje; be reikalo įsikibai jam 
į skverną, gerbiamasis.

Martynas gūžtelėjo pečiais ir atsiduso. Stiprėjantis ap
maudo jausmas ėmė virsti pykčiu: jis nieko neatsakys. Ta
čiau slaptas gundytojas vėl pakurstė.

— Kodėl manote, kad kiekvienas turi laikytis kieno 
nors skverno, sekretoriau? Buvo laikas, kada i r aš Toleikio 
nemėgau. Atvirai prisipažinsiu, nė dabar nejaučiu jam ypa
tingos meilės. Gal čia pavydas, gal kuri kita žmogiška silp
nybė, o gal todėl, kad paprastai mes sunkiai pakenčiame už 
save pranašesnius žmones. Velniai žino. .. Aš neabejojau, 
kad Liepgiriuose jis nusisuks sprandą, ir ta negraži mintis 
man buvo maloni. Taip, buvo maloni. Savo pareigas ėjau 
apgraibomis, buvau abejingas viskam, kas vyko kolūkyje. 
O paskui. . . nežinau, kada tai atsitiko. . . pamačiau, ne, 
ėmiau jausti, kad taip negalima. Man trūksta žodžių, ne
moku paaiškinti, sekretoriau. To žmogaus veiklumas mane 
sugėdino, uždegė, sužadino norą ką nors veikti. Įsivaizduo
kite, kad į rūgšties stiklinę įpylė sodos šaukštuką. Toleikis 
buvo tas sodos šaukštukas. Kolūkyje viskas užvirė, ir aš 
negalėjau likti neįšjudintas. Jūs pasakėte, kol kas nematyti 
apčiuopiamų darbo vaisių. Nežinau. . . Man atrodo, žmonės 
pradėjo geriau dirbti, daug kas palinko į Toleikį, o kai dėl 
ūkiškos pusės, tai per anksti spręsti. Pasodintas skiepas nie
kuomet neduoda vaisiaus tais pačiais metais. . .— Martynas 
kalbėjo susijaudinęs, nervingai trindamas pirštų galais 
smakrą. Buvo piktas, bet nuoširdus, kaip paprastai, nors ir 
ne atviras iki galo.

Jurėnas netikėtai nusijuokė ir atsistojo.
— Mes sunkiai pakenčiame už save pranašesnius žmo

nes. Cha! .. Neblogai pasakyta.— Nusigręžė kažkaip keis
tai susisukęs ir lėta svyruojančia eisena nužingsniavo prie 
durų.— Neblogai, visai neblogai, Martynai Vilimai. Mes. .. 
Aš, tu jis, ji... U ž save pranašesnius! Nieko sau. Kla
siška! — Atsisuko, perėjo porą kartų kambarį, panarinęs gal
vą. Kietai suspaustos lūpos spazmiškai trūkčiojo, statūs pe
čiai su kiekvienu žingsniu smuko vis žemiau ir žemiau. Pas
kui išsitiesė visu ūgiu, ir Martynas pajuto į save nukreiptą 
valdingą, kiaurai gręžiantį žvilgsnį.— Rajkomas nenori ir 
negali tau diktuoti. Partija pasmerkė senus vadovavimo me
todus. Tu kolūkio šeimininkas, daryk, kaip randi geriau. Bet 
patarti, nurodyti, pataisyti tave mes turime teisę. Ne tik

— Jūs jau kelis kartus paminėjote Čap
liną. Jis jums patinka!

— O, nepaprastail
— Kokie, jūsų nuomone, pagrindiniai ko

miko bf uolai I

—. Komiku gimstama; — aktorius privalo 
turėti pąšaukimą, būti jautrus, mylėti žmo
nes, sugebėti stebėti. Jis turi išstudijuoti tai, 
kas jau sukurta iki jo, ir susikurti savo stilių. 
Komiškos turi būti replikos, gestai, veido 
išraiška. Aš norėčiau pastatyti begarsį fil
mą ir vien mimika priversti juoktis. Nors 
mano veidas, kaip matote, liūdnas.

— Sakėte, kad jūsų nedomina festivaliai, 
premijos. Kodėl!

— Netikiu festivaliais, netikiu premijomis. 
Tikiu publika.

— Jūs — vienas tų aktorių, kuriuos pub
lika labiausiai myli. Ar žinote tail

— Manau, kad žinau. Pastebiu, jog gat
vėje žmonės pažįsta mane. Jie nesako: „Žiū
rėk, Toto", — o tiesiog ištaria mano vardą: 
„Toto-o-o". Jaučiasi, jog jie palankūs man.

— ir jūs mylite publiką!
■— Labai, labai.
— Ką labiausiai branginate gyvenime!

•— Darbą, savo namus, savo šunis. Aš la
bai myliu gyvulius.-

— Žinau, jog jūs ieriate benamius šunis. 
Kiek jų!

■— Beveliju apie tai nekalbėti. Už juos 
mane jau kritikavo: „Geriau padėtų vai
kams, negu šunims". Bet aš padedu vai
kams — argi tai žino! Juk jei užsiiminėji fi
lantropija, tai ne dėl to, kad ant kiekvieno 
kampo girtumeis tuo, ar ne tiesa?)

— Mes gerai pažįstame Toto — aktorių, 
bet publikai tikriausiai bus įdomu ką nors 
sužinoti apie Toto gyvenimą.

— Ai gana užsidaręs: namai, darbas, šei
ma — ir viskas. Niekur nevaikštau — nei j 
naktines įstaigas, nei j vaidinimus. Aš — 
seno sukirpimo žmogus, senoviškas savo 
skoniais: man nepatinka muzika „je-je“, ne
pripažįstu moterų lygybės su vyrais...

— Tačiau jūs rašėte dainas ir eilėraščius 
apie meilę.

— Aš labai myliu moteris; moteris — na
mų karalienė, mūsų vaikų motina, vyro 
draugė, jo paguoda, jo pusė.

— Aš manau, kad jūsų nepalankumas 
lygybei gimė iš nepakankamos pagarbos 
moterims.

— Priešingai, jis gimė iš meilės mote
rims. Aš gimiau Pietuose, mums moteris — 
tai Madona, mes dieviname ją... Bet man 
nepatinka, kai moteris eina j fabriką, ir ten 
imasi vyriško darbo.

— Kai kurias moteris verčia dirbti eko-

teisę — tai mūsų, kaip vadovaujančių draugų, pareiga. Aš 
pasakiau savo nuomonę, tu savo, o kieno teisybė, parodys 
ateitis, gerbiamasis. Pamatysim, ar tikrai viskas buvo pa- | 
daryta pagal galimybes, ar buvo galima šį tą 
daugiau padaryti. Prašau nesuprasti manęs klaidingai. Mes 
neįsakome, nereikalaujame, mes tik patariame, pamokome, i 
išreiškiame savo nuomonę.

Jurėnas plačiu mostu švystelėjo ant galvos kepurę ir ne- Į 
atsisveikinęs išėjo į kiemą, perdėtai mandagiai uždarinėda- i 
mas paskui save visas duris.

Martynas sėdėjo susigūbrinęs už stalo, klausydamasis j 
erzinančio starterio džeržgimo — šoferiui nesisekė įkurti 
motorą. Pagaliau mašina nuvažiavo, tačiau metalinis birz- I 
gesys ilgai nenutilo ausyse.

„Reikėjo išleisti.. ."
„Kurių velnių? Juk pats išlėkė, nė sudie nepasakęs. . ."
„Negerai.. . vis dėlto. Reikėjo. .."
„M e s neįsakome, nereikalaujame.. . Mes! Ir tokiu to- 1 

nu! Kas tai? Perspėjimas, patarimas, grasinimas?"
„Kas bebūtų, jis nelabai tavimi apsidžiaugė. Nelabai.. ." 
Martynas prisitraukė drebančiais pirštais popieriaus la

pą. Suvestinė. Miežiai, avižos, kukurūzai. Hektarai, hekta
rai, hektarai. .. Negyvi, klastingi skaičiai. O už jų? „M e s 
išreiškiame savo nuomonę. .." Bet ir m e s turime savo 
nuomonę. Ir mums duota teisė ją išreikšti! Išreikšti ir pa- | 
daryti išvadas. Padaryti išvadas ir jas praktiškai pateisinti. 
Ir pateisinsime, draugas Jurėnai! Nereikia manyti, kad kitas 
neturi galvos ant pečių...

Martynas atsistojo ir, tebejausdamas nervinį drebulį vi
same kūne, ėmė vaikščioti kambaryje.

„Ar tai aš? — galvojo jis, apimtas nerimastingos nuo
stabos.— Tas pats žmogus irgi su savo nuomone, kurios, 
deja, niekuomet nepajėgdavo apginti iki galo. Matydavau, 
kad juoda, tikrai juoda, o ne balta, kaip man kartais saky
davo, ginčydavausi ir. .. pralaimėdavau. Baimė, niekinga 
apsidraudėlio baimė... O šiandien..."

Martynas nusišypsojo nuvargusia, bet išdidžia šypsena. 
Krūtinę užliejo jausmų banga,— gerų, taurių jausmų, kurie 
mus visuomet apdovanoja neužmirštamomis laimės akimirko
mis, atsidėkodami už garbingą elgesį su savo sąžine.

Daugiau bus.

nominė būtinybė, o kitos dirba, norėda
mos sustiprinti savo asmenybę...

— žinau, jog yra moterų, kurios dirba, 
verčiamos būtinybės. AS neprieštarauju, 
kad moteris dirbtų, tik sakau, jog ji neturi 
užsiiminėti vyrišku darbu, neturi lenktyniau
ti su vyru. Moteris — protinga, jautri, ji su
geba padaryti daugybę dalykų, jai būdingi 
tokie bruožai, kurių trūksta vyrams, bet ne
reikia kėsintis j jos moteriškumų. Dėl darbo 
neturi būti pamirštami jos vaikai, šeima. 
Kiek matome santuokų, kurios tučtuojau 
išyra. Vedybos — rimtas dalykas.

— Ar jūsų gyvenimas ramus!
— Taip, aš ramus, visai ramus. Tačiau 

manęs negalime pavadinti laimingu. Kaip 
ir visi komikai, aš liūdnas.

— Man rodos, taip sako - visi komikai. 
Kodėl jūs liūdnas!

— Todėl, kad aš pesimistas, kad aš leng
vai sužeidžiamas. Aš kenčiu nuo drovumo. 
Kai buvau jaunas, bijodavau užeiti j perpil
dytų tratorjjų ir likdavau be pietų... Tik 
darbe man pavyksta nugalėti savo drovumų. 
Kai dirbu, tampu pačiu įžūliausiu žmogum 
žemėje, kitu žmogum.

— Keistas toks drovumas ir toks pesimiz
mas. Nejaugi, tiek metų dirbant ir turint tokį 
pasisekimų, jums nepavyko įveikti įų!

— Pasisekimų? Aš. netikiu pasisekimu. Kas 
mes, aktoriai? Dirbantis stalų stalius, ar sta
tantis namų mūrininkas — naudingesni ir 
svarbesni už mus. Yra aktorių, kurie jkvepia 
parterį, bet, jiems mirus, niekas jų neaprau
da: laikraščiuose garsūs žodžiai, o kitų die
nų jie jau užmirši. Negi tai jūs vadinate pa
sisekimu? ..

— Tačiau kine, teatre publika įuokiasl, 
pamiršta savo liūdesį, „atsikrato agresyvu
mo".

— Yra kitų „atsikratymo" būdų: pasi
vaikščiojimai už miesto — anksčiau juos va
dindavo piknikais, o dabar — uik-endais.

— Kų jūs galvojate apie jaunimų!
— Eee, jaunimas... Jis naudojasi per di

dele laisve, jauni žmonės per mažai gerbia 
savo tėvus, vadina juos „senukais", „var
žančiu bagažu". Manote, kad tai gera?..

— Gal tai kraštutiniai reiškiniai, neturin
tieji tokios didelės reikšmės!

— Turi reikšmę, turi. Mes klausydavome 
vyresnių patarimų, mes gerbdavome vyres
niuosius. Dabar vyresnio amžiaus žmonės 
laikomi nenaudingais daiktais.

— Kokių regite ateitį tokio jaunimo ran
kose!

— Prasta ateitis.

— Mes žinome, kad Toto — pseudoni
mas, kad jūsų tikra pavardė Antonijus de 
Kurtis, kad jūs — kunigaikštis. Kų kunigaikš
tis de Kurtis mano apie Toto!

— Kunigaikštis nemyli Toto, o Toto, prie
šingai, myli ir gerbia kunigaikštj, atsidavęs 
jam, nė už kų nepriekaištauja.

— Kuris Iš judviejų geresnis!

— Toto.

— Toto — graži asmenybė, labai žmo
giška, bet jis neturtingas, gal būt, todėl 
jis nepatinka kunigaikščiui!

— Ne, visa tai juokai. Kunigaikštis de 
Kurtis sugyvena su Toto, jie abu sutinka 
su tuo, jog mūsų laikais reikia dirbti, jog 
dabar nebėra luominių privilegijų. Žinote, 
kokia dabar vienintelė privilegija? Proto 
privilegija. Dabar nesiskaitoma su titulais, 
dabar skaitomasi su sugebėjimu kurti. Tai 
tikroji privilegija.

vykl.merg.su
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Montrealto lietuvių Bendruomenės stovykla "Baltija": Katrėje pagrindinis stovyklos pastatas, kuriame yra valgykla, virtuvė ir 3 kambariai administracijai; valgykloje prie stalu sutelpa 
120 stovyklautojų. Viduryje mažųjų mergaičių gyvenamasis pastatas su dviaugštėmis lovomis, atskiras kambarys prižiūrėtojai, patalpos tualetui ir dušui; lygiai toks pat pastatas yra 
ir mažiesiems berniukams. Dešinėje lauko prausykla atskirai berniukams ir mergaitėms. Atskirai įrengtos išvietės. Pastatų projektai ir fotogratijos Architekto vyt, z,uoo. 

"BALTIJOS" STOVYKLAVIETĖJE
gyvenimas verda .Neseniai 
pasibaigė ateitininkų sto
vykla, dabar stovyklauja 
skautai ir skautės. Visi, 
kas matė naujuosius nakvy 
nių pastatus,pripažįsta,kad 
jie yra gražūs,patogūs ir 
tinkami kaip stovyklaujan 
čiam jaunimui,taip ir pa-7 
vieniams asmenims bei šei 
moms .Tėvas G.Kijauskas 
S. J.,kur is yra stovyklavęs 
beveik visose JAV ir Kana 
dos stovyklosątvirtina,kad 
"Baltijos" stovyklavietė s a 
vo past atų g rož iu ir patogu 
mu gali lygintis su bet ku 
ria š io kontinento lietuvių 
stovyklaviete-o gamtos gro

žiu pralenkia jas visaa.
Stovyklos užbaigimui dar 

reikia į naujuosius pasta
tus įvesti vandenį ir elek 
trą.Poto beliks tik stovyk 
los išlaikymo ir gerinimo 
darbai.

V is i montrealiečiai kvie 
čiami stovyklą apžiūrėti 
ateinantį rugpiūčio 7 d., 
sekmadienį, gegužinės me 
tu.Žvyruotas kelias, kurio 
yra tik apie 6 mylias šie
met yra nupiltas alyva, iš 
lygintas ir visai nedulka .

Važiuoti iš Montrealio 
autoroute,pravažiavus St. 
A gathe įsukti į kel ią N r .30 
ir važiuoti iki sankryžos

suNr.18 prie St.Donat, po 
to Nr. 18 aplink Ouareau 
ežerą,sekant kelio rodyk
les į Lac Sylvere.

"Baltijos" stov. parėmė 
inž .K .V ilč inskas / Ottawa/ 
- $15.-, J.Žikauskienė-$5. - 
Didelis ačiū. Pr. R.

Žemiau žiūrėkite planą, 
rodantį, kaip pasiekiama 
stovyklos vietovė prie La
ce Sylvere- Sidabrinio eže
ro.

viešnagė pas arabus
Aš nusileidau Azzam'u i 

ir nenuėjau į Casbah dės 
Ouidaias .Vieton to jis mane 
nusivedė pas save į namus . 
Štai ir įvyko tai, apie ką 
aš buvau taip primygtinai 
ispėtas.-naivus turistas lei 
dosi traukiamas į spąstus 
-pagalvojausau.Aš visaip 
bandžiau išsisukinėti, bet, 
bijodamas tiesioginiai pa 
sakyti "ne"-nusekiau pas
kui savo vadovą į Medinos 
gilumą. Bežygiuojant jo na 
mų link , Azzam skundėsi 
turįs mažai kontakto su eu 
ropiečiais, bet gyrėsi pa-

Įspūdžiai i š Maroko
RAŠO V. PAVILANIS JNR.

3

Vers Mont-Laurier

Stovyklautojos eilėje laukia pietų valgykloje ateitininkų 
stovykloje, įvykusioje "Baltijos" stovykloje. Seiminin
kės A. Zubienė ir V.Girdžiuvienė. Foto V. Zubo.

STOVYKLA
L.CROCHE

ST - DONAT
O

N.-D.-de-la-Mercl

St-Th4odore

O RAWD0N

Ste-Julienne

SbEsprlt

Terrebonne

DIDELIO DĖMESIO !
EXPO 67 yra tikrai serą proga pa
sikviesti gimines'iš Europos j Monl bilietus laivais, lėktuvais, auto- 
trealj. Jau dabar mažu Jmokėjlmu'busais, parūpiname vietas viešbu- 
užsitikrinkite vietasper mus.EXPO čiuose, padedame imigracijoje, per- 
Pasai dar iki liepos 31 d. visam siunčiame pinigus, maisto siunti - 
sezonui parduodami už $20.-(vė- nius ir kt.

Mes parūpiname visur kelionių

MONTREAL

liau - $35.-). 7 dienų Pasus iki 
liepos 31 d. gausite tik už $6.50
/vėliau - $ 12.50).

Darbo 
valandos: 
Pirmadieniais 
iki Penktadienio
- 9 iki 5.30 v. 
Šeštadieniais
- 9 iki 4.30 v.

KOCH

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

OVERSEAS CO., LTD.
1028 SHERBROOKE W. kampas Peel St. 
MONTREAL, P.Q.

Un.ive'iial Cleaned & TJailoiJ
■ Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
« Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS

(of Wellington St.) Tel. 7(59-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividend.’

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. I .lilt rtnililis

La SALLE AUTO SPECIALIST Keg’ll
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Pricisis „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

žįstas kiekvieną Medinoje 
gyvenantį arabą.Ir iš tiesų, 
jis sustodavo pasišnekėti 
ar pamot ranka kas antram 
žmogui knibždėte knibždan 
čiose gatvelėse-čia siuvė 
jui ,ten studentui ar pirkliui 
Kol atėjom Moulay ei Ma 
moun gatvę, mes sustojom 
keletą sykių pasižiūrėti dir 
bančių gatvėse amatininkų. 
Moulay ei Mamoun gatvelė 
labai siaura ir trmpa, ku
ria vos gali praeiti keturi 
vyrai.Priėję jos galą mes 
sustojom prie nešvarių ma 
žųdurų.Bet čia ir pasibai 
gė nešvara. Perėję slenks 
tį,mes atsiradome blizgan 
čių plytelių koridoriuj, ve 
dančiame į saulėtą atriu- 
mą.Čia aš pamačiau jomo 
tiną ir seseris, taip kaip

jos atrodo namuose-be ve 
liumų,vienplaukes, basas, 
plaunančias grindisjXzzam 
įvedė mane į vieną iš kam 
barių,išeinantį į atriumą . 
Kambarys buvo kuklus, su 
žemais suolais, ant kurių 
mes susėdome. Azzam ne 
leido nuauti batų-jo vaišin 
gurno pažymys. Ant sienų 
kabojo karaliaus Hassan ir 
Azzamtėvo/Maroko valdi 
ninko/fotografijos ir vaikų 
diplomai. Arabai švenčia 
Naujus Metus liepos mene 
sį. Azzam vaišino mane 
tradiciniais saldžiais sau 
sainlais ir ypatingai sal
džia tiršta mėtos arbata.

KITUR NAUJI METAI 
švenčiami iškilmingiau. Į 
Tamesloht miestelį tris 
dienas plaukia nesibaigian 
ti dulkina minia.Tamesloht 
-tai didelė sauja sus iglau 
dusių gelsvai rudų pastatų , 
žemų ir griūnančių, stovin 
čių ant karštos sutrūkusios 
liepos mėnesio žemės,tary 
turn pavirstančiu vėl tuo 
pat elementu, iš kurio jie 
padaryti ir nuo kurio jie 
vos tesiskiria.Saulė'stovi 
taip tiesiai virš jų, kad ža 
liai spindinčio minareto 
stogo bazė atrodo juoda dan 
gaus fone. Gyvenimas čia 
spiečiasi apie vandenį, ir 
triukšmas ir judėjimas, su 
pąs mane,sudaro įspūdingą 
kontrastą su lyguma ir jos 
negyvu veidu.

TRAILS END LODGE

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.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. l^Salle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

VASARVIETE
( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuvavimas.

• Atidaryta iki spalio 11 dienos.

• Nuolaida žuvautoji) klubams 
ar grupėms pavasari ir rudeni.

Kreiptis:
Trails End Lodge 
Bobcaygeon, Box 58, 
Tel: 705 - 738 - 2871.
(Llolė Kaminar- Jacevičiūtė).

• Galima išnuomuoti su valgiu : 
arba patiems virti.

MVIIMCOV

Mano palydovas Bouchaib 
ir aš stebėjome su įdomu 
mu.kaip autobusas po auto 
buso išpildavo keleivių mi 
nias .Savotiškas ir neįpras 
tai smagus jasumas,kad bu 
vau vienintelis europietis 
tame troškinančiam triukš 
mingame turguj.vienintėlis 
europietis -žiūrovas,kada 
buvo aukojamas tradicinis 
kupranugaris ; vienintelis 
europietis .kada atvyko dul 
kių d ebesų apsupti, įvairių 
arabų giminių raiteliai.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textlles

4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. Tei. VI 2- 5319.
Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiem^ 

garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
( 30 -- 40 % žemiau rinkos kainos ) 

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyris’kiems ir 

moteriškiems kostiumams Ir suknelėms.
Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk. skareliu.

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausiu angliškų medžiagų. Kaina $ 50. kelnės $12.-

SAVINTNKAS CH. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vede'as. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Vali c visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

ARABIŠKOS ŽAIDYNĖS
Aplink mane va iždas .ku

ris galėtų būti paimtas iš 
Arabijos Naktų.Štai grupė 
gobšiai stebinčių žiūrovų- 

■Jjie gėrisi jiems naujais ir 
T neįprastais vaizdais; štai 

vėlbūrelis vaikų,daužančių 
pagaliais viens kitam galvą 
-tai senas arabų paprotys . 
Staiga pasirodą įvairių gi
minių raiteliai sukelia di
džiausią susijaudinimą. 
Triukšmas didėja ir mote 
rys šaukia kažkokiu aukštu 
įtemptu šiurpiubalsu.Tas 
šauksmas užkrečia kitus . 
Vienoj pusėj stovi vadas ir 
kreipiasi į savo giminės rai 
tus ginkluotus vyrus;kitoj 
pusėj-senos storos mote
rys uosto sieros garus ir 
spėlioja iš kortų ateitį.Mi 
niadidžiulė.Ir štai prasiJe 
da fantaz ija-t. y. akrobatija 
ant arklių.Marokiečiai tei 
sėtai didžiuojasi savo ark- 
liais ir raiteliais .Fantazija 
išliko nuo tų laikų, kada 
kiekvienas vadas ir jokariai 
atjodavo atiduot pagarbą- 
šeikui. Šiandien tai labai 
rimtai imama pramoga.

Daugiau bus.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU NEFMKLAU30M0S LIETUVOS 

FAjTO lEHKLUS - VOKUS - ATVIRUTES • 
ABARIUS - FAVIEHIUS, SEMJOMIS - DIDI ’ 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. K RE I F TI S 

SU FASIŪLYMAIS I W.E. N O R K ų.2647 
EOOINSTOH STREET, FHILAOELFHIA, FA. 

ISIS? USA.
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TOR.'^NTTC
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depozitus Morgičius iš 6'/%
S/ffo numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatyt? norm?, 66% įkainuoto turto.
Vis? narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyven?s 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai • 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas L E 2- 8723. 

notaras
ANTANAS L IUDŽIUS.B.L. 
Bendradarbie V.S. M a • ♦ I s.L.L. C

Namų, formų ar bet kurio vardo 
pirkimo * pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortglžlol, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

<08 RONCESVALLES AVE. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukltas.

T eit Įstaigos LE7- 17081
N omų CR 9- 616 6.

JAUNIMO KONGRESO 
DELEGACIJA...

/Atkelta iš 3 psl/
mis remti Atstovų Rūmų 
jau priimtą rezoliuciją ir 
Senato Užsienių Reikalų 
Komiteto pirmininkui pri 
statyta keletą rezoliucijų.

Ponas Stossel užtikrino, 
kad iš Valstybės Departa 
mento šios rezoliucijos 
gaus žalią šviesą.

Labai atvirose diskusi 
jose buvo iškeltos ir kitos 
u aunimo Kongreso rezoliu 
cijos.ir pačiose diskusijo 
se aktyviai dalyvavo visi 
delegacijos nariai. Ypatin 
gal malonų įspūdį paliko 
Nastutės Umbražaitės pa 
sisakymas, kad ji trečios 
kartos lietuvaitė ir kad lie 
tuviškas jaunimas siekia 
pilnutinio bendradarbiavi 
mo,ką taip pat pabrėžė ir 
Algis Zaparackas.Panelė 
Jurgelaitėbuvo apsirengu 
si gražiais tautiniais rū
bais.

Pasikalbėjimui baigian 
t is T.Sabataitis įteikė po 
nui Stoessel Jaunimo Kon 
greso rezoliucijų santrau 
ką bei laišką Prezidentui 
Johns on'ui ir Valstybės Se 
kretoriui Rusk,ką Valsty
bės Sekretoriaus Padėjė
jas prižadėjo perduoti.

D r .Back is dele gac i ją pa 
vėžino į Valstybės Depar 
tamentą ir po malonaus pa 
simatymo parvežė atgal į 
Lietuvos atstovybę,kur po 
nia Kajeckienė, tik ypatin 
gal jai mokamu jaukiu bū 
du,suruošė gražias vaišes. 
Be Lietuvos Atstovo ypatin 
go palankumo šis vizitas 
tikrai taip puikiai nebūtų 
pavykęs.

NE-IMIGRANTŲ 
PAREIŠKIMŲ DATOS

PRATESIMAS
ASMENIMS BESILANKANTIEMS KANADOJE IKI LIEPOS MĖNESIO 8 DIENOS, 
BANDANTIEMS PASILIKTI IMIGRANTAIS IR A TA TINKANTIEMS NURODYTOMS 
SĄLYGOMS, BUVO LEISTA PADUOTI PRAŠYMUS IKI LIEPOS MĖNESIO 25-OS 
DIENOS IR TIKĖTIS JŲ PRAŠYMO PATENKINIMO. TOKIŲ PRAŠYMŲ PADA
VIMO LAIKAS DABAR PRATŲSIAMAS IKI RUGPIŪČIO MĖNESIO 15 DIENOS.

PRAŠYMAMS PAREIŠKIMŲ BLANKŲ IR KITŲ SMULKESNIŲ INFORMACIJŲ 

KIEKVIENAS GALI KREIPTIS Į ARTIMIAUSIĄ IMIGRACIJOS ĮSTAIGĄ.

HONOURABLE JEAN MARCHAND
Minister of Citizenship and Immigration

MŪSų^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

noDinamo/šešioliktoj vie 
toj/ atrodo taip:

..Žalgiris 
.TekstilSčik.“ 
„Kubanė 
„Din.", Krb 
..Daugava" 
..Rubinas“ 
..Lokomot." 
..Traktorius" 
„Terekas“ 
..Baltlka" 
.Rostselmaš." 
.Sparta.k" 
.Dinamo". 
,.S part." 
„Dinamo" 
„Dinamo" 
..girti k-ts"

. N.
Si. 

G. 
. B 
. T.

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

PAVERGTOJI LIETUVA 
-Varšuvos Legijos futbo
lininkai, kurie laimėjo 
prieš Vilniaus Žalgirį 1:0, 
Lenkijos meisteriais yra 
buvę 1955-56 m. m., iško
vojo tais pačiais metais 
Lenkijos futbolo taurę, o 
šiemet pirmenybėse uži
ma šęštą vietą.
- Lietuvos moksleivių žai 
dynes laimėjo Vilnius 
prieš Kauną,Klaipėdą/? iau 
liūs ir Panevėžį.
- Europos jaunių stalo te 
niso pirmenybėse vice- 
meisterės vardą laimėjo 
I. Bražiūnaitė, baigmėje 
pralaimėdama vengrei 
Por 0:2.
- Sov. Sąjunga FIFA’i pri 
statė lietuvį K. Andriulį, 
kaip tarptautinės klasės 
futbolo teisėją.
- SovJSąjungos jaunių leng 
vosios atletikos pirmeny 
bėse.Algis Žemaitėlis lai 
mėjo trečią vietą šuolyje 
su kartimi-3, 50 m. , tee3- 
čias buvo R. Aukštuolis 
lOOm.bėgime-11, 2 sek. , 
Arūnas Vitkevičius pirmas 
rutulio stūmime/5kg- 16, 
53m.ZKitos pasekmės yra 
atsiektos ne lietuvių, kaip 
Gorpinec,Valerijus Niko
nov ir t.t.
- Vilniaus Žalgirio aštuon 
vietė iškovojo pirmą vietą 
Trakuose ir kartu teisę ats 
tovauti Sov.Sąjungą Euro
pos irklavimo pirmenybė 
se Amsterdame.
- Vilniaus Žalgiris vėl lai 
mėjo futbolo rungtynes 
prieš Stavropolio Dinamo 
4:0 ir antroje lygoje įsisti 
prinopirmoje vietoje, atsi 
plėšęs nuo antro Telestil 
čiko trim taškais.Antro
sios Sov.Sąjungos futbolo 
pirmenybių lentėlėįkur žai 
džia dar Daugava ir Tali

17
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17
16

17

17
17
17
17

25 15 22
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17.10
25.16
15.13
21.19
20-20
13.16
10.14
16 21
1 1.16
9.15
9.18

17.25
13.19
11.25

20
19 
ia 
18
18
18
17 
15
15

13 
11 
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futbolo pirme- Lietuvos 
nybėse Mažeikiai pralai
mėjo Kauno Vimpelui 1:3, 
Lietuvos futbolo pirmeny 
bėse ir toliau pirmauja Kė 
dainių Nevėžis prieš Šiau 
liųStatybininką ir Vilniaus 
Saliutą. Paskutines vietas 
užima Kretinga ir Mažei
kiai. Pirmenybių lentelė 
liepos mėn. 20 d. atrodė 
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PARTIZANAI
Tiekta J.Kručas.

Montrealio sporto klubo 
žurnalistai šiemet kara
laite išsirinko šitą grą- 
žuolę.

ŠIMONIU GIRIOJE
Nuorašas. P. Laguckas . 

VI. Jas ins kas.

PAVOJINGAS IR RIZIKINGAS ŽAIDIMAS 
Antanui Jurkštui tik 21 

metai .Plač iapeti s, aukštas, 
rugiagėlių akimis vaikinas. 
Motina ir sūnus gyveno pa 
miškėje,mažoje sulinkusio 
je bakūžėje.Iš šalies žiū-

Vis dažniau ir dažniau 
prie jų vėjo pašiauštu sto 
gu trobelės tamsiais vidur 
nakčia is pasirodydavo gink 
luotižmonės. Jie suvirsda 
vo į vidų,apsėsdavo stalą ir 

rint atrodė viskas gerai. | keikdavo kolektyvizaciją, | 
Tačiau buvo kitaip. To kai Tarybų valdžią ir įrodynė 
mynai nepastebėdavo ir ne davo Antanui, kad šie 1950 
galėjo pastebėti... metai-paskutiniai bolševi

kams metai.
-Paminės i tu mūsų žodį, 

Antanai'. Oi, paminėsi, bet 
tada bus vėlu, koks buvai 
plikšistoks ir liksi'. Nieko 
negausi iš mūsų'. - sakyda 
vo vadas Viktoras Saba- 
liauskas/"Kirvis"/ nuolat 
ranka glostydamas tam
sius, ilgus plaukus.

-O aš nieko iš jūsų ir ne 
prašysiu, - atsakydavo vai 
kinas.

-Vadinasi neisi su mu
mis?

-Neisiu.
Neretai už tokius atsaky 

mus jį remdavo prie sie
nos. Kartkartėmis, negalė 
dama pernešti jų lankymo 
si, motina liepdavo eiti į 
miliciją, tačiau Antanas 
griežtai atsisakydavo:'Tik 
reikalą sugadinsi netaiku 
prasižiojęs...Aš pats juos 
visus susemsiu... Tik dar 
palauk...

-Eik, tu...
Tač iau proga pakišti par 

tizanams koją atėjo iš tie 
sų greit ir netikėtai. Vieną 
balandžio vakarą,kiek il
giau užtrukęs pas kaimyną 
jis grįžęs troboje rado Sa 
baliauską ir darporą parti 
zanų.Motina neišduodama 
savo neapykantos,kiek be 
galėdama lipšniau vaišino 
juos v irtom is bulvėm is ir 
rūgusiu pienu.Užgirdę ati 
darant duris, visi trys pa 
šoko nuo stalo ir nukreipė 
į Antaną ginklus.

-Labai jau neatsargūs, 
o norite dar mane pas sa 
ve priimti .Kad greičiau gal 
vą nusuktų... -prikaišiojo 
Antanas, nesutikęs nei lau 
ke ne i kur kitur sargybos .

Sabaliauskas vos neuž-

DIREKTORIAUS RASTINĖ-OFFICE OF THE DIRECTORTHE FRONT VIEW OF THE INSTITUTE
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MOKSLO SALE-STUDY HALL VALGYKLA

taip atrodo Saleziečių 
įstaiga Don Bosco Ita
lijoje.

springo nuo staiga jį apė 
mūšio juoko.

-Broliuk,tu mielas'.-kal
bėjo jis. - Tu dar nežinai 
"Kirvio".., Visas būrys 
pakrūmėje saugo tavo tro-* 
bą... Jei dėl atsargumo, ga
li nors ir šiandien eiti...

- O ką gi, vasarą, ko ge
ro,imsiu ir išsiruošiu-šyp- 
sojosi Antanas.

-O dabar prie retkalo- 
staiga surimtėjo vadas , 
sėdamas į savo vietą .
- Mums reikia šiek tiek 
maisto, o be to apie 15 lit
rų geros naminės .Visa tai 
turėsi rasti.. .Prieš žygį 
reikia.. .Aišku?

Bus daugiau.

SEJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Antanas Rūkas .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. mejams.
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AR ŽINOTE K£ RAŠO

K E L El VIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ? .

K EI EIV Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur / jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė ger? vardą ir pasitikėjimą.

K E L E 1 Vy rasite patarimų teisiniais ir kitais 
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Laiškus ir prenumeratą adresuokite :

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

LIETUVIU

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami. kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

LIETUVIŲ DIENOS
yra vienirtolis licluviy ir onn-u kalbomis iliustruotas 
lictuviŲ kultūros ir visuomenės gyveninio žurnalas. 
Visi paraTai po iliustracijomis dviem kalbomis.

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Suniet Boulevard

Hollywood, California 90029
Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: m.um> — °®

SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIU 

A AMERIKOJE
— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės į kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA
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D I D Ž I A U S I A HAMILTONO 
f-TCPid Apylinkės

Hamiltono, Ont., ansamblis’’Gyvataras", vedamas p.Breichmanlenės /į kairę ansambliečių tarpe/, gamtoje. Foto K.McGregor

21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.
išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 

mortgičių paskolos Is 7% iki 66% turto vertės.
UŽ Šerus mokama 5% dividendo Iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.

LTOM
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

REAL ESTATE ano ins. ltd.
Hamilton's Largest Realtor

366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONT. Ttliphont 526-8492

SIŪLO:
• Didžiausią pasirinkimą .namą, apartmenty, 

farmy, bizniy ir t.t.
• Daug gėry pirkėjų
• Palanky finansavimą
• Greitą ir sąžiningą.patarnavimą.

Per savo keturias įstaigas /85 tarnautojai /aptarnaujanti 
Hamiltoną ir apylinkes, tiesioginiai per Cross Canada 
Realties Service Ltd. aptarnaujam visą Canadą.

K r e ipkitės su pas it i k ė j i m u

-KRONAS’
■REALTORS.

traukos bylos,kad 1966 m. 
čia gyveno darbštūs ir kul 
turingi pavergti Lietuvos 
vaikai.

Reikšdami pagarbą "Gy 
vatarui", negalime pamirš 
ti ir tų, kurie vienu ar kitu 
būdu rėmė ir stiprino šio 
kolektyvo darbą. Kartais 
daug padėdavo malonus pa 
garbos žodis,po įtempto, 
varginančio darbo jaunoms 
sieloms,ne kartą reprezen 
tuojant netik Hamiltoną,bet 
ir visą Lietuvą varžybose, 
pasirodymuose.

"Gyvataro" v-vet p. G . 
Breichmanienei išvykus po

MENAS

V * 1 išaugęs į didelę ir svarbią
V meno šaką, kuria domisi

AA mr>Rp« žmonių.todėl nenuo

"GYVATARAS" ATSTOVAUS LIETUVIUS
Liepos lOd., Hamiltono 

Parkų draugijos skirta lie 
tuviams diena Gage parko 
pasirodymui vėl patvirti
no mūsų aukštą kultūrinį 
bei meninį pajėgumą. Jung 
tinis "Gyvataro" ir A.Var 
tų par .choro pasirodymas 
iš 4000 susirinkusios pu 
blikos susilaukė ilgų ploji 
mų.Tas rodo, kad materia 
liai stiprūs Hamiltono lie 
tuviai atatinkamoj aukštu 
moję išlaikė ir savo meni 
nį bei kultūrinį stovį.Čia 
kaip tik didžiausias įnašas 
atitenka G.Breichmanie- 
nės vadov. gražiąjam "Gy
vatarui", kuriam ji skiria ilsiąšiuo momentu linkime 
didelę savo gyvenimo dalį. 
Net ir karštomis vasaras 
d Ienomis,užuot poilsiavus 
ežero pakraštyje, ji su jau 
nimu prakaituoja salėse, 
kad jaunimas kuo ilgiau lik 
tų su menu ir kad vergau 
jančios Lietuvos vardas 
dažniau dilgintų okupanto 
akis. Dėka jos, Lietuvos 
vardas dažnai buvo mini
mas net ir nepalankioje 
mums svetimtaučių spau 
doje su pagarba.

Gage parke mūsų pas iro 
dymą stebėjo ir Kanados 
šimtmečio minėjimo atsto 
vai, kurie G.Breichmanie 
nei pareiškė: "Jūs pilnai 
esate pasiruošę vykti į bet 
kokį pasirodymą ir Jums 
daugiau nieko nebereikia". 
Gi liepos 22 d.G.Breich- 
manienė gavo pranešimą 
iš Ottawos,kad "GyVataro" 
kelionei į Reginą miestą 
valdžios pinigai jau paskir 
ti.Pasirodymas numatytas 
rugpiūčio 19 d.

Ryšium su šiuo laimėji 
mu, "Gyvataro" kolektyvą 
nuoširdžiausiai sveikina
me ir linkime gražiausios 
sekmės/kuo neabejojame/ 
r,ug. 19 d. Lietuvos repre- 
zėntavime.Šis "GyvatarcP 
pasirodymas neliks tik vie 
tinės spaudos paminėtas, 
bet liks visam amžiui įam 
žintasKanados šimtmečio 
paminėjimo leidinyje-Ka- 
nados istorijo j .Po daugelio 
metų,kada dabartiniai "Gy 
vataro" nariai bus iškelia 
vę į amžinybę,Kanados is 
torijos puslapiuose jų nuo

saulėtų-malonių dienų.V.P.
DARBININKŲ S--GOS 

ir Steel Co. sutartis baigia 
si rugpiūčio 1 d.Ikišioliniai 
pasitarimai jokių vaisių ne 
davė,nors pirmas kompa
nijos pasiūlymas Darbiniu 
kų S-gos buvo atmestas .Be 
įvairių pagerinimų, kompa 
nija pasiūlė trijų metų sū 
tartį ir 26 centų valandinį 
pakėlimą. K. B.
VIEŠNIA IŠ KOLUMBIJOS

Pas savo tetą E. Bajorai 
tienę, viešėjo stud. Rasa 
Šimaitė, kuri taip patjda- 
lyvavoPLJ kongrese Čika 
goj.Bajoraičių šeimą taip 
pat aplankė ir kun,Mykolas 
Tamošiūnas iš Kolumbijos.

ATOSTOGŲ LAIKAS 
pilnai užkariavo hamilto- 
niečius. Vieni jų, laisvalai 
kį praleidžia prie ežerų, 
savo vasarvietėse,kiti iš
vyko į JAV K. B.

SWEDEN'S MISS UNIVERSE

Anelė Balčiūnaitė - Howell
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PAVYZDYS

Daug rūpesčių sukelia 
tėvams ir įvairioms lietu 
viškoms organizacijoms 
mūsų jaunoji karta išeivijo 
je, kad ji nenutautėtų, kad 
mokėtų savo gimtąją kalbą, 
ją gerbtų, būtų patriotais 
ir nesigėdytų pasakyti esą 
lietuviai.

Štai vienas gražus lietu 
vybės iš laikymo pavyzdys:

Rinkdamas Jaunimo Pe 
ticijai Jungtinėms Tau
toms parašus dėl Lietuvos 
laisvės,aš paprašiau para 
šo iš vienos senosios kar 
tos lietuvės Anelės Balčiu 
naitės - Howell, kuri su 
džiaugsmu pasirašė pa
reikšdama, kad Lietuvos 
ji nėra mačiusi, nes girnų 
s i Kanadoje,bet apie Lietu 
vą jai daug pasakoję tėvai, 
Lietuvą ji myli ir iš visos 
širdies nori, kad ji vėl bū 
tų laisva,ir pasirašant pri 
dūrė: gimiau lietuve 
ir mirsiu lietuve.

Tokie Anelės Balčiūnai 
tės-Howell išsireiškimai 
mane giliai sujaudino ir 
man su ja plačiau išsikal 
bėjusipatyriau, jog jos tė
vai yra iš Šimonių, Aukš
taitijos. Į" Kanadą atvyko 
dar prieš I-jį Didįjį karą .

Sunkius laikus tėvai per 
gyveno depresijos metu, 
bet su lietuvišku pasiryžt 
mu ir kantrybe viską per 
nešė,augindami šeimą lie 
tuviškoje dvasioje.

Tėvai geruoju prašyda 
vo.bet, jeigu tai nepadeda 
vą imdavos i ir griežtesnių

priemonių.kad namuose bū 
tų kalbama tik lietuviškai.

"Aš šiandieną tėvams 
esu dėkinga, kad moku tė 
vų gimtąją kalbą ir tuom 
didžiuojuosi",- pasakojo 
man Anelė Balčiūnąitė-Ho 
well.

Tėvas yra miręs. Moti 
na dar gyva. Buvo ilgame 
tė Nepr. Lietuvos skaityto 
ja, bet dabar dėl gilios se 
natvės skaityti nebegali.

"Norėčiau pamatyt tėvų 
gimtąjį kraštą, bet gaila, - 
jis šiandieną yra rusų oku 
puotas. Tačiau ateis 
laikas, kad ir vėl 
Lietuva bus la iš va, 
-pasakė Anelė Balčiūnaitė 
-Howell.

A. Balčiūnaitė-Howell 
yra inteligentiška, populia 
ri, energinga ir veikli mo 
teris. Jos gyvenimo tiks- 
las-kovoti už darbo žmo
nių gerovę.

Nuo 1952 m. sėkmingai 
vadovauja kaipo pirminin 
ke 300 žmonių įmonėje 
"Glendal Spinning Mills 
Ltd. "Amerikos tekstilės 
darbininkų unijai. Local 
1007.

Ji buvo Hamiltono rajo 
no delegate Kanados Dar 
bo Kongrese/Canadian La 
bor Congress/ Montrea 
lyje.

Anelė Balčiūną itė-Ho- 
well reiškiasi ir politikoje. 
Ji yra aktyvi ir veikli New 
Democratic partijos narė. 
1960 m. kandidatavo į Ha
miltono miesto valdybą

varbiąl 
domisi 

masės žmonių,todėl nenuo 
stabu, kad L. L. filmui ski 
ria svarbų dėmesį.

T.K.Bučmys visada apie 
filmus rašo labai autorite 
tingai ir turi apie filmų pa 
šaulį daug žinių;pažįsta sta 
tytojus,režisierius ir artis 
tus, ir tai dudaro įspūdį, 
kad juo reikia pasitikėti.

Tačiau apsilankius šio 
f ilmo/The Sound of Mus ic/ 
seanse teko įsitikinti,kad 
filmas vaizduoja beveik vis 
ką atvirkščiai tam, kas L. 
L.recenzijoj yra parašyta. 
Kas svarbiausia, recenzen 
tas, pasirodo, visiškai ne
suprato pagrindinių vaid
menų: Julijos Andrews ir 
Christoforo Plummer. Iš 

(tikrųjų Andrews nei gera 
dainininkė,net gili aktorė. 
Ji šalta ir paviršutiniška . 
Net ir geriausiai jai pavy 
kusioje perkūnijos scenoje 

/Ward 8,Aldermanic can H neįstengia parodyti vai 
didate/.

Iš 1O kandidatų ji buvo mos. ir režisierius tą jos 
ketvirtoj i. A. Balčiūnaitė- r šaltumą maskuoja nutrauk 
Howell visur nesivaržyda 1 damas mizanscenas,kurios 
pasisako,kad ji yra lietuvė.

Štai dar vienas jos lietu 
viškumo pavyzdys:

Viename apie 300 dar
bininkų susirinkime,kuria 
me buvo tik keli lietuviai, 
p. A. Balčiūnaitė-Howell kurios scenos žierovus tie 
aiškino darbininkams nau j siog jaudina gilumu išgyve 
ją darbo sutarties tekstą, nimulr dainuoja j is/ar kas 
Pabaigus aiškinti, ji krei 
pėsi į mus lietuviškai, 
klausdama ar mes viską 
supratom, ką ji aiškino.

Mums lietuviams tai bu 
vo maloni staigmena.

Baigdamas noriuprimin 
ti, kad p.A.Balčiūnaitės- 
Howell vaikystėj buvo sun

Le Meilleur Film

;WS • Christopher PLUMMER
MUZIKOS GARSAI
Montrealio Seville kino 

teatre jau pusantrų metų 
einantis "Muzikos garsų" 
filmas suintrigavo pasižiū 
rėti. Taip ilgai, rodos, nė 
vienas kitas filmas Montre 
alyje nėjo,net ir.. ."Aukso 
Žąsies" filmas...

Apie šį filmą Neprkl.Lie 
tuvoje buvo įdėta "Laiškų 
Lietuviams" recenzento 
vienuolio kun.Kornelijaus 
Bučmio recenzija.

Filmo menas dabar yra

kams nuoširdumo ir šili-

išduotų jos nenuoširdumą 
ir paviršutiniškumą.

Priešingai LL pasisaky 
mui, Plummer yra gilios 
sielos aktorius ir savo ro 
Įėję yra tiesiogtobūlas.Kai

už jį kitas/ ne tenoru, o ba 
ritonu.Tai tikrai didelių ga

• bumų aktorius .Jis visa gal 
va viršija Andrews, kurios 
vaidyba ne tiktai šalta, bet 

(ir stipriai vulgari, kai to 
nereikia.

Gausu gana gražių muzi 
kinių momentų ir graž ių šo 

kios sąlygos; tais laikais kių. Labai vykę kai kurie 
nebuvo lietuviškų parapijų, vienu°LU ansambliai, nors 
nei šeštadieninių mokyklų , paskutinė arija, duota vy- 
nei lietuviškų knygynų bei 
įvairių lietuviškų organiza 
cijų.Tik dėka tėvų, ji išlai 
kė savo tėvų kalbą, liko pa 
triote.kuo ir didžiuojasi.

Šiandieną lietuvybės iš 
laikymui išeivijoje, mūsų 
jaunimas turi labai geras 
sąlygas, tik reikia supras 
ti ir turėti norb likti lietu 
viais.Anot SauerveinoJrLie 
tuviais esame mes gimę , 
lietuviais norime ir būt, tą 
garbę gavome užgimę, jai 
ir neturime leist pražūt".

Mielaip. A. Balčiūnaitei 
-Howell dėkodamas už ma 
lonų pas įkalbėjimą ir para 
šą, linkiu jai geros sveika 
tos, ištvermės ir toliau 
dirbti darbo žmonių gero 
vei. K. Lukoševičius.

resniajai,nevykus i nesude 
rtnimu su jos amžiumi ir 
su reikalu.

Greitai kintanč tų, leng - 
vų padarytų momentų yra 
gražių,todėl filmas žiūri
mas lengvai ir gyvai, kas 
ir užtikrina jo pasisekimą.

CHARTUMAS
Sineramoje eina istori

nis filmas, pavadintas 
"Khartum"/anglai,deja,ne 
turi garso CH, nors ir 
mums reikėtų sudaryti ko 
kį vieną ženklą jam išreikš 
t i/. Tai žiaurus užkariau 
tojų kolon lai istų f ilmas ,ku 
rį sovietai tikriausia pa
naudos,nes jis labai tinka 
pakedenti anglus, nors jau 
praeityje kolon ialistus,kai 
rusai kolonializmo ir da-

Enfants 10 ant 
admit tur

8 h. 30 tout Im to
Dim. 1.00, 4.

2 h. 
Dim.

Siiget ritarvit en y 
Mutique, Morgan (rn

bar laikosi įsikabinę ir na 
gaiš ir ragais.

Filmas vaizduoja anglų 
veržimąsį į Sudaną ,Egyp- 
tą ir tada vykusius-karus . 
O karai žiaurūs .Puikūs Ni 
lo vaizdai, apsupti Sudano 
dykumų,kuriose ir vyksta 
karai, panaudojant arklių 
ir kupranagarlų raitelius, 
ginkluotus .daugiausia kar 
dais ir šautuvais.Batalijos 
nepaprastai žiaurios, per 
pildytos visokia mūšių ek 
vilibristika.Mūšių vaizdai 
tiek žiaurūs, kad ne visi 
žiūrovai įstengė juos ste 
bėti.

Tiesa sakantpiūšiai tie 
niekad negali pavaizduoti 
tikrovės.Visada ryšku,kad 
tai yra popieriniai mūšiai, 
sukombinuoti apgauti žiū 
rovą, tačiau neįstengia ap 
gauti .Ar tai šiame filme, 
ar "Kleopatroje", ar ir ki 
tuose filmuose.Net ir norė 
damas įsivaizduoti tikrą 
mūšį, negali nematyti jo 
dirbtinumo.

Kai The Sound of Music 
yra filmas suteikiąs žiūro 
vui malonumo, Khartum 
yra atstumiantis filmas, 

jk.Kosta
PRANEŠAMA apie 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

Pagarsėjęs tyrimy institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučip sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistą 
audiniu gijimą.

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk- 
lavo hemorojy susitraukimas.

Tačiau visą svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesiy.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne/ 
■kuri greitai padeda užgyti pa 
žeistoms celėms ir sužadina 
naują audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima 
ęauti kremo bei lazdelės for
uose “Preparation H“ vardu. 
Prašykite visose vaistinėse.

Pasitenkinimas — arba 
grąžinami pinigai.

filmuose.Net
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RUGPJŪČIO MĖNESIO 7 DIENĄ, SEKMADIENĮ, "BALTIJOS" STOVYKLOS KOMITETAS SAVO STOVYKLAVIETĖJE PRIE LAC SYLVERE EŽERO RUOŠIA

DIDELĘ „BALTIJOS“ GEGUŽINĘ

Ak O VT*W
SKAUTAI ' ‘ BALTIJOS' * STOVYKLOJE

Jau praėjo šilta ir saulėta sa- vainikas su spindinčiu žvaku - 
vaite gražioje Baltijos stovyklo ciu kryžiumi, pamažu plaukia to 
je. Pasaliniam vasarotojui žiū- lyn nuo kranto. Pakrantėje mir- 
rint is salies, malonu gėrėtis, tina tyla ir susikaupimas. Daug 
darbščiu, linksmu skautišku - kam riedėjo ašara veidu. Spin- 
lietuvišku atžalynu. dintis vainikas dingo uŽ salų, o

Stovykla sustvarkyta labai gra-tylūs stovyklautojai - 80 skautu 
ziai. Ypač krinta i akis lietuvis ir skaučių - slinko i savo pala
ka koplytėlė ir vilkiuku ir paukš piniu miestą. Didelis būrys sve- 
tycių namukai. ciu skirstėsi i vasarvietes, issi

Stovykloje pavyzdinga tvarka tęsusias ežero pakrantėje, 
ir drausme, tai vadovybes nuo
pelnas. Vadovybe sudaro I. Kli - 
čienė, I. Gražyte, I. Lukosevi 
čiene, D. Sibitytė, D. Kudžmai- 
tė, A. Kličius, V. Piecaitis, S. 
Baršauskas, E. Tekutis ir tik
ras jaunimo draugas visu myli
mas kun. Tėvas G. Kijauskas. 
Puiki laužavede torontiškė D.
Skrinskaite.

Maistas labai geras, tai nuo
pelnas mūsų gerųjų Šeimininkių 
p. Kuncevičienės, p. Ališaus
kienės ir ūkvedžio p. Baradins- 
ko.

Savaites bėgyje išsiskyrė trys 
laužai. Lietuvišku papročių, Ge 
ležinio istato ir ypač Partizanu 
diena. Vakare per vėliavos nu
leidimą ir Šv. mišias prie degan 
čio aukuro stovėjo garbės sargy 
ba. Po to iškilmingas laužas e- 
žero pakrantėje. Naktis buvo la
bai graži ir tyli. Faketai iš sto
vyklos pamažu slinko pro palin
kusias Šimtametes pušis prie 
ežero. Tyliai ir pamažu faketai 
linko prie laužo ir suliepsnojo 
galinga ugnimi, kaip galinga par 
tizano meilė savo tėvynei. Parti 
zanu dainų ir eilėraščiu pynė, 
perkėlė visus ten toli, toli i my
lima ir kenčiančią tėvynę. Bai
giant laužą, Partizano garbei

Vasarotoj as.
"BALTIJOS" STOVYKLA 
ĮGAUNA POPULIARUMO 

"Baltijos" stovyką "sa
vo" stovykla laiko kaiku- 
rie New Yorko lietuviai. 
Kasmet su vaikais vasa
roja Inž. Vilgalio šeima. 
Dabar vasaroja iš Quebe 
c'o p. Vabolis, iš St.Ca- 
tarinės viena šeima /gai
la, pavardė nesužinota/. 
Ateitininkų stovykloje sto 
vyklavo pp. Vilčinskų jau 
nimas. Ir patys pp. Vil
činskai čia leido atosto
gas.
DAINAVOS VASARVIETĖ 
kasmet vis gražiau susi
tvarko ir gražiau vis at
rodo. Geram šios vasa
ros orui esant, ypač sa
vaitgaliais čia žmonių su 
važiuoja daugybė. Ežere 
buriuoja valtys. Žmonės 
šildosi saulėje ir maudosi.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirmadienįir
.ketvirtadienį ' ~ P’n1’ 
antradienį ir - .
penkiadieny 2-4’•m'

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

PO7-31T5: namu- 9582.

• K.Andruškevičius yra 
išskridęs į Europą, kur 
Londone lanko savo brolį.
• Poniai Andruškevičie- 
nei padaryta kojų operaci 
ja.
• Gorį Joną Lašinės ligo 
ninėje operavo dr. J. Šerne 
gas. Ligonis jau pasveikęs
• Kun.J. Kubilius, SJ, a- 
tostogaudamas lankos i 
Montrealyje.
• Go rys Izidorius, turė
damas atostogų, pas ivaž i 
nėjo už . Montrealio ribų 
ir, broliui susirgus, juo 
rūpinasi.

DANTŲ GYDYTOJ AS
Dr. J. MALIŠKA

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

Namy tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1.,D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy Street, 1 aukštas 

11 - 12 kambarys.
Tai. ?32- 6662: namų 737- 968 1

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L’Assumption Blvd.

Tel. 255 ■ 3535.

PROGRAMOJE
12 vai. 15 min. - PAMALDOS
1 valandą
2 valandą

2 vai. 30 min.

- SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLOS UŽDARYMAS
- "BALTIJOS" STOVYKLOS FUNDATORIŲ IR RĖ

MĖJŲ GARBĖS LENTŲ ATIDENGIMAS
- stovyklavietės PASTATU APŽIŪRĖJIMAS, PRE

MIJUOTAS PRIZINIS ŠAUDYMAS, VADOVAUJANT 
LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO SAULIAMS, EŽE
RO APŽIŪRĖJIMAS MOTORINIAIS LAIVELIAIS, BUFE
TAS, MUZIKA, ŠOKIAI IR TIAP TOLIAU.

GEGUŽINĖ PALANGOS 
VASARVIETĖJ

Nė vienas nesigailėjo atsilan 
kės sekmadieni i palangiškiu ge 
guzine, kuri malonios dienos po
pietėje globojo apie 50 transpor 
to priemonių, kuriomis atriedėjo 
pilnos mašinos, nepalikus namie 
paties jauniausiojo prieauglio. 
Tikrai jaunu pusti pavėsyje,prie 
muzikos garsu vyresnieji malo
niai leido laika, iŠ jų krūtinių 
lietuviškoji daina žavėjo ne tik 
juos pačius, bet ir aplinkuma. 
Jaunimas žaidė karštos sau'ės 
spinduliuose ir ežero vandenyje.

“ Palanga* pasivadinusi vieto 
ve savo gyventojais jau tikrai 
yra Įgavusi lietuviško charakte 
rio bruožą. Aplink ežeriuką jau 
gana gražiai įsikūrė arba kuria 
si nemažas skaičius montrealie 
čiu. Malonu įspūdi sudarė j u va
sarviečių susitvarkymas. Šia pro 
ga teko apsilankyti pas A. Čepu 
liūs, P. Kazlauskus, Pov. Pet- 
tronius, L. Gureckus- Panevi 
Čius, G. Alinauskus ir P. Yoksio 
šeima - B. Juzokus ir J. Gudus. 
Nemažiau patrauklios atrodė ir 
kitos vasarvietės.

Lietuvišku kruopštumu indivi
dualiai gražiai įsikūrė ir dar ku: 
riasi visi palangiškiai. Dabar 
“Palanga” jau pradėjo organi 
zuotis isigyti vieša pastata atsi 
lankant svečiams bei vieta jų 
mašinoms pasistatyti. Pr. Juot- 
kojis, kuris savo laiku bisnis- 

, kai pradėjo šia Palanga kurti, 
šiam reikalui padovanojo dideli 
žemės plota. Šios gegužines pro 
ga oficialiai tolimesnį reikalų 
tvarkymą pereme laikinasis ko
mitetas, sudarytas is Pov. Pet
ronio, G. Alinausko, J.D. Skar- 
džiaus ir kt., kurie žada smul
kiau apie tikslą ir vykstančiu.? 
reikalus informuoti visuomenę. 
Siam tikslui ir gegužines buvo 
ruoštos, nes jau pradėtas telkti 
statybai kapitalas. pr p

GERAI ĮVERTINTA DAI
LININKĖ O.ŠABLAUS- 
KIENĖ
Dailės akademiją baigu
si O.Šablauskienė dalyva 
vo parodoje. Jos darbus 
labai gerai įvertino anglų 
spauda, o Montrealio Sta
ras įsidėjo jos darbų re
produkcijų.
• Vieraitis Juozas su Po 
nia, atostogaudami, lankė
si Ontario tabako ūkių sri 
tyje ir viešėjo pas gimi
naitį tabako ūkininką J. 
Vieraitį.
• Lasaliečiai Ponai Ilgu 
nai, atostogaudami, vasa 
rojo "Palangoje"ir lais
valaikiu užsuko į N L re
dakciją, kur sutvarkė pre 
numerates reikalus.

ŽINIOS TRUMPAI
• Nigerijos respublikoje 
vyksta sukilimas ir kova.
• Kongo valstybė je taip pat 
vyksta sukilimas.
• Indonezijos min. kabinę 
tas po posėdžio paskelbė, 
kad bus rūpinimąsi susti
printi valstybės padėtį ir 
tuo tikslu bus siekiama tai 
kiųpriemonių nustatyti san 
tykiams ir su Malazija.ku 
riai prieš tai karą skelbė 
Sukamo.

JOSEPH P. M I L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre D ame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite^OOl

Tel.: UN 6-4364.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CF.MB STOTI 

BANGA 1410, 5.30 VALANDA. VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Tel. 669- 8834.

LITAS" 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q. 
TEL. 766 - 5827

MOKA ui:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2 000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad. Diena: penktad. 1.00 - 6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. •* oenktadieniois 7.00 - 9.00 vai.

SVEČIAI IŠ OTTAWOS IR
ČIKAGOS

Praėjusį savaitgalį Montre 
alyje lankėsi iš Čikagos dr 
D* Šleževičienė ir iš Otta- 
wos Prof. dr. A. Ramū
nas su Ponia ir savo pa
žįstamais. Dr.M.Ramū 
nienė gydė dantis pas Dr. 
V.Giriūnienę. Visi sve
čiai lankėsi pas pp. Giriu 
nūs ir pp. Kardelius.

XII KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

Dvyliktoji Kanados lietuvių 
diena šijais metais vyks Toron
te rugsėjo 3- 4 dienomis. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
iš USA dr.A. Budreckis, vienas 
iš jaunimo organizatorių prie Jun 
gtinių Tautų praėjusi rudeni. Šeš 
tadieni, rugsėjo 3 d. dienos meti 
vyks sporto varžybos /lauko teni 
so ir šaudymo/, o vakare Club 
Kings way didžiulėje salėje, tai 
p'inančioje per du tūkstančius 
žmonių, susipažinimo vakaras. 
Jo metu Įvyks Kanados lietuvai
tės gražuolės rinkimo konkursas. 
Sekmadieni Įvyks pamaldos, o 
4 vai. Harbord Collegijos salė
je - iškilmingas aktas. Meninė
je dalyje dalyvauja Toronto liet, 
choras “ Varpas”, išpildydamas

* Br. Budriūno kantata “ Tėviškes ' ^era darba Acme fabrike. Abu 
Namai“. Toronto tautinių šokių dirbdami ir viršvalandžius, dvie- 
grupė atliks keletą naujai paruoš j u mėnesiu laike susitaupė arti 
tu tautiniu šokiu. Kanados lietu- dvieju tūkstančiu doleriu ir, liku 
vių diena’rengia Toronto apyl. siai šeimai beatvykstant, uŽpir- 
valdyba, pasikvietusi keletą tai nama- PluČiu seimą gražiai 
kininku i rengimo komisija.' ^auklėta, tvarkinga, lietuviška.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

ATVYKO 11 ASMENŲ ŠEIMA

Praėjusi ketvirtadieni iš Vokie 
rijos i Torontą atvyko Stasio 
Plučo šeima, kuria sudaro viė- 
nuolika asmenų /devyni vaikai/ 
nuo 3 iki 18 metu amžiaus. Pat^ 
PliiČas su vyriausiu sunumi Juo
zu i Torontą atvyko prieš du mė- 
tesius ir už poros dienu Įsijungė

• Atlanto Sąjungos posė
džiuose JAV saugumomin. 
McNamara kvietė Europos 
valstybes susirūpinti Euro 
pos saugumu, nes auganti 
SSSR karo jėga sudaro pa 
vojų.
• JAV aviomechanikų 
streikas tęsiasi. Jie at
metu taikomosios komi
sijos pasiųlymus ir strei 
ką tęsia.
• Lenkijos valdžia, išsi
skirdama iš kitų satelitų, 
paskelbė pakelianti dirban 
tiesiems atlyginimus už 
darbą ir pertvarkanti pre 
kių kainas.
• Lenkijos kardinolas 1 
Vyszynski, atsiliepda
mas į Gomulkos kaltini
mus, pareiškė, ko nė vie 
nas sovietijoje kitas dva
sininkas nėra viešai paša 
kęs, kad Lenkijoje perse

kininku i rengimo komisija.' išauklėta, tvarkinga, lietuviška. 
A.a. PETRAS DAMBRAUSKAS .Du sūnūs mokinosi pas tėvus Sa 
Liepos 21 d. Toronte palaidotasleziecius Italijoje, o viena duk- 
a.a. Petras Dambrauskas, 51 m. ra' ,lank® Vafa?° 16’ sios 
amžiaus, kilimo nuo Šiaulių. Ve-na“J^ PersikeIlant Į naaJa bu’ 
liohis Lietuvoje buvo gelžkeliu (saV0 užpirkt£? nam?’ 715 Win‘ 
policijoje. Velionis ilgoka laika ,dennere Ave7, ^oronto 9)’"auia 
negalavo skrandžiu. Paliko žmo-kun“ ^kalmgi pagalbos: 
na, kuria prieš 7 metus buvo ve-.^ " pasikl°jimo- Syei
j . .' . . - j i kiname naujai atvykusius ir lindės ir pirmosios dvi dukras: mo-. . .. ., . ,
kytoją Birutę ir 8 metu maŽamet>me JiemS !ekmes> ° kartu pave 
Vitaliją. Velionis paliko testa- ™ taUtieC1U globai 1)61 pagaI* 
menta. Palaidotas šv. Jono Lie J 
tuviu kapinėse.

kiojama tikyba ir bažny
čia, kad valdžia siekia 
sudaryti ateistišką bend 
ruomenę. Visatai, jis 
pasakė, greit bus paskel 
bta viešai ir su įrodymais

• JAV saugumo organai 
paskelbė, jog yra nustaty 
ta, kad JAV komunistai 
paskutiniame suvažiavi 
me nusistatė skverbtis 
į studentijos eiles ir į 
negrus ir kelti maištą.

Montrealio ir Ottawos lietuvių 
susitikimas rugpiūčio 14 dieną!

• Yuknelis Antanas yra susir 
gęs ir gydosi ligoninėje.
• Grigelis Leonas sunkiai su
žeidė ranka, betvarkydamas sa 
vo vasarviete Palangoje.
• Lankėsi iš JAV- biu ir daly
vavo gegužinėje Palangoje; Mar 
ta Čepaitienė su sūnum John iš 
Chicagos ir Justinas Bruožis iš 
Worcester, Mass.

Praeitame N L numeryje p. p. 
Mačiulių padėkoje rengėjų eilė
je praleista/- “S t epopėja ir Vitas 
Vasiliauskai“.

Atsiprašome J. ir T. M.

REIKALINGAS VIRĖJAS 
TABAKO ŪKYJE

7 savaitėm darbas, pilnas1 
išlaikymas, 60 doleriųsa 
vaitės atlyginimas. Dėl 
smulkesnių informacijų 

skambinti: Montreal, 
CR 2-8384.

I. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

-- Žinomam dviratininkui K. 
Paršaičiui suėjo 45 metai. Ne 
žiūrint gražaus amžiaus, jis 
dar “nepasiduoda“ jaunuo
liams, užimdamas Kaune įvy
kusiose 75 km. lenktynėse 
trečią vietą.

TRŪKSTA DANTĘ 
GYDYTOJŲ

Saskačevane susirūpinta 
dantų gydytojais, nes vie
nam dantų gydytojui tenka 
4,251 gyventojas. Provinci 
jos valdžia dantų gydytojų 
paramai paskyrė 60,000

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATHERINF. F,., MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny, pagal reikalą — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

• Kainos prieinamos.
• Klubieėiams ir jaunimui speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

— virtuvės indai, personalas ir gėrimai. 
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą - J. 

Petrulį, tel: 522-2353

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai 
gaunami “Lite“.

Didžiausia nuolaida tik iki 
1966 m.liepos mėn. 31 d.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

2- 0644.

PARDUODU

Tel. WE
TAISAU IR

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdcvietinus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcmkus, receptans lapelius, vedybi
nius pakvietirrus, mirties atveju ui- 
ucjautos laiSkus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
tumulus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kvie&ane įsitikinti.

Spausdinius gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas; 7722 George Street,
LaSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ ■ GYVYBĖ

P. ADAMOttIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722- 2472 RES. 722 - 4735

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELIŪNAS
Commiiioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

V e r d u n .

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—T1IIJNPERBIRI 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant Tel. namų DO6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas įstaigos 769-8529.

769-8831. !
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