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Visi protestuokime priš rusų 
okupaciją Lietuvoje!

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO PAREIŠKIMAS KAS TIKTAI GALIME DALYVAUKIME PABALTIJO 
RYŠIUM SU 20 METŲ PABALTIJO OKUPACIJA DEMONSTRACIJOJE OTTAWOJE

PRICE 15 et XX METAI

„ ... prašau užtikrinti susi 
rinkusius apie vyriausybės gi 
lų susirūpinimą Baltijos valsty 
biu tautų sunkia padėtimi. Jung 
tinės Valstybės ir toliau nepri 
pažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užgrobimo ir yra tvir 
tai įsitikinusios, kad šių kraš 
tų žmonės turi tautinio suvere 
nuino ir vyriausybių pasirinki

Politinių įvykių savaitė
RUSIJOS DIKTATORIUS CHRUŠČIOVAS GYVENA 

KRITIŠKAS DIENAS. RUSIJOJE BUVO KILĘS KARO 
ALIARMAS. JAV PREZIDENTAS EISENHOWERIS 

IŠSKRIDO LANKYTI TOLIMŲJŲ RYTŲ.
Prancūzijoje didelis streikas. — 

Japonijoje komunistų demonstracijos. — 
Kinijos komunistai ruošia karą? —

Šiandien, minint Lietuvos 
sovietinės okupacijos dešimtine 
tį, reikia konstatuoti, kad kaip 
tiktai dabar
BURLIOKIŠKASIS SOVIE 

TINIS DIKTATORIUS 
CHRUŠČIOVAS GYVENA 

KRIZĖS DIENAS.
Jo nepasisekimai ir nekultu 

ringumas. visu brutalumu išsi 
veržęs Paryžiuje ir po to Mask 
voje, dergiant JAV preziden 
tą, labai stipriai pajudino jo 
sosto pamatus. Ryšium su tuo, 
iškilo karuomenės vaidmuo. 
Karo minrsteris
MAL1NOVSKIS PRADĖJO 

KALBĖTI UŽ CHRUŠČIOVĄ 
Ne Chruščiovas, bet Malinovs 
kis paskelbė grasinimus atomi 
nėmis raketomis Vakarams. 
Chruščiovas tuo būdu atsidūrė 
antroje vietoje, o į pirmavimą 
prasikišo Rusijos kariuomenė. 
Chruščiovo dienos gali būti su 
skaičiuotos.

DIDELIS ALIARMAS 
VISOJE SOVIETIJOJE

kilo ryšium su Chruščiovo siau 
tėjimu ir Malinovskio paskelb 
tais grasinimais. Dėl to praėju 
šią savaitę Rusijoje ir jos oku 
puotuose kraštuose buvo kilęs 
karo aliarmas, kurį padidino 
Kinijos komunistų Maskvai ne 
palankus kariškas politikavi 
mas, iššaukęs Tibeto sukilimą, 
užaliarmavęs Indiją, Nepalą, 
Butaną ir Indokinijos valsty 
bes. Ryšium su šiais reiški 
niais,
RUSIJOJE BUVO DUOTAS 

ĮSAKYMAS PAŠAUKTI 
TARNYBON TŪLAS 

ATSARGINIŲ GRUPES. 
Tačiau po kelių dienų aliar 

mas atšauktas. Nežinia, gal pa 
vyko Chruščiovui susitarti su 
kariuomene, o gal Kinijos ko 
munistai kiek aprimo? Kol kas 
tenka dar palaukti daugiau duo 
menų.

EISENHOWERIO 
KELIONĖ Į RYTUS 

susilaukė didelės reakcijos iŠ 
komunstų pusės. Prezidento 
sekretorių, nuvykusį į Tokio, 
komunistų gauja apsupo ir iš 
laikė apie valandą laiko (nei 
Mizara, nei Bimba dėl tokio pi 
kieto neprotestuoja, jie protes 
tuoja, kai pikietai vyksta prieš 
juos tiktai...). Dabar ten vyks 
ta Eisenhoweris. Jis birželio 
12 d. jau buvo Aliaskoje, iš kur

VYKSTA I FILIPINUS. 
JAPONIJĄ, KORĖJĄ IR KT. 

mo teisę. Mes tikime, kad jų 
ištvermingas patriotizmas ir 
laisvės meilė įgalins greit at 
gauti teises, kurios iš jų buvo 
taip neteisėtai atimtos.

Foy Kohler,
Valstybės Departamento Sek 

retoriaus Padėjėjas 
Europos Reikalams.

Japonai smerkia savo kraštuti 
nių išsišokimus.

Prieš išvykstant Eisenhowe 
riui, jau pasisakė respublikonų 
kandidatai į prezidentus — tai 
yra Rockfeleris ir Niksonas. 
Rockfeleris pasisakė už tvirtės 
nį JAV saugumą.

De Gaulle turi nemalonumų, 
nes po ilgesnio aprimimo,

24 VALANDŲ STREIKĄ 
SUKĖLĖ VISI PRANCŪZI
JOS VALDININKAI IR 

TARNAUTOJAI
1,300,000, kurie reikalauja pa 
kelti atlyginimus už darbą. Di 
dėlės jų demonstracijos strei 
ko dieną įvyko Paryžiuje.

Tūlą sąmyšį sukėlė
IZRAELIO IŠVOGIMAS IŠ 

ARGENTINOS NACIO
Eichmano, kuris žudęs žydus. 
Argentina įteikė Izraeliui notą 
reikalaujančią išvogtąjį grąžin 
ti. (Iš Argentinos jis buvo iš 
vežtas Izraelio lėktuvu).

RINKIMAI KANADOS 
PROVINCIJOSE

Quebec‘o provincijoje vyks 
ta didelė priešrinkminė kova 
tarp konservatorių ir liberalų.

Nova Scotia rinkimus laimė 
jo liberalai santykiu 15 prieš 11 
konservatorių ir vieną social 
demokratą; Saskatchewan lai 
mėjo socialdemokratai santy 
kiu 37 prieš 16 liberalų.

KITOS ŽINIOS
— DB premjeras Mackmilla 

nas 4 dienas viešėjo Norvegijo 
je ir ten pasisakė, kad saugu 
mu nuo agresijos reikia labai 
rūpintis.

— Jugoslavija apkaltino Al 
baniją už įžeidimą.

— Prancūzija gaminasi H. 
bombą.

— Argentinoje susektas są 
mokslas preš Frondizi valdžią.

— Vokiečiai, prancūzai, ita 
lai, belgai organizuoja bendrą 
orinio susisiekimo bendrovę.

— Karalienė Elzbieta šutei 
kė 2000 titulų savo pavaldi 
niams.

— Chuščiovo apdovanotasis 
Lenino premija Cyrus Eaton, 
apvažinėjęs komunistų domi 
nuojamus kraštus, pareiškė, 
kad komunistai — taikūs, JA 
V — agresyvi, bet kornunn4"’: 
niekada neįsigalės Ameriko 
je...

— Kunigaikštis Pilypas ati 
darė New Yorke britų parodą, 
o Kanadoje tarėsi dėl Britų 
bendruomenės narių susirinki 
mo Kanadoje 1961 m.

Kanados Baltų Federacijos 
organizuojama protesto kelio 
nė Ottawon Pabaltijo pavergi 
mo dvidešimtmečio proga jau 
galutinai paruošta. Plakatai 
nupiešti ir Ottawcs policijos 
sutikimas gautas.

IŠ TORONTO bus išvažiuo 
jama šeštadienį, birželio 18-tą 
4 vai. ryto. Visi renkasi 3.30 
vai. ryto prie Kennedy Rd. ir 
401 plento sankryžos. Ten bus 
išdalinti plakatai. Plakatai bus 
tikios formos, kad ir plentu 
bus važiuojama su plakatais. 
Bus važiuojama per Peterbor 
ugr. Užkąsti bus sustota Ma 
doc, ir Ottawa numatoma pa 
siekti apie 11 vai. ryto.
Važiuoją iš kitų Ontario vie 
tovių savo išvažiavimo laiką su 
tvarko taip, kad visi susitiktų 
laiku prie Toronto.
IŠ MONTREALIO mašinos 
išvyksta organizuotai šį šešta 
dienį, birželia 18 dienos rytą. 
Visos mašinos susirenka prie 
Dorval Shopping Centro tarp 
7.00 ir 7.15 vai. ryto. Iš Dor 
valio išvykstama 7.15 vai. ry 
to. Vykstama 17-tu keliu Otta 
wos link. Važiavimo greitis— 
45 mylios per valandą. Maši 
nos nuo mašinos distancija — 
10-ties mašinų nuotolis. Ri 
gaud miestely sustojama 10— 
15 minučių. Privažiavus Otta 
wos miesto ribas, sustojama 
10-čiai minučių susitvarkyti. 
Po to suartėję Į vilkstinę, leis 
tinti greičiu, Montreal road įva 
žiuojama Į Ottawa. Pervažia 
vus Rideau upę, toliau važiuo
jama Rideau gatve iki Bank 
Street, kur sukama kairėn ir 
Bank St. važiuojama Į Exibi

RUOŠIAMASI 550 METŲ ŽALGIRIO MusIO SUKAK 
TUVIŲ MINĖJIMUI

550 metų sukaktuves nuo 
Žalgirio mūšio liepos 15 d. 
Lenkija ruošiasi minėti labai iš 
kilmingai. Nors Žalgiris yra 
Mažosios Lietuvos vietovė, ku 
riai lenkai ir savo vardo netu 
ri: nors mūšio vadu buvo Did. 
Lietuvos kunigaikštis Vytau 
tas Didysis, bet lenkai visus 
nuopelnus savinasi tiktai sau. 
Lietuvius esą kviesią tiktai tie 
čioje vietoje, po rusų... Lietu 
vos okupantas lietuviams įsa 
kė iš tolo žiūrėti ir tylėti...

Pasiruošimai pradėti prieš 
2-jus metus. Pirmiausia buvo 
nugriauti vokiečių pa^tatytie 
ji paminklai. Po to lenkų arche 
olog. tyrė Žalgirio mūšio vietą.

Vadovaujami Varšuvos uni 
versiteto profesoriaus Z. Ra 
jevskio, archeologai ir istori 
kai atliko savotišką lauko skro 
dimą. Suradę karių palaikų ir 
senovinių ginklų telkinius, jie 
patikslino vietą, kurioje Įvyko 
mūšio linalas. Per dvejus me 
tus Žalgirio mūšio jubilėjinės 
komisijos fondan suplaukė dau 
giau kaip 28 mil. zlotų, šeši 
architektų ir skulptorių kolek 
tyvaikūrė būsimo paminklo pro 
jektus. Geriausiu pripažintas 
Krokuvos profesorių Ježi Ban 
dura ir Vitold Cenckiewicz. Da 
bar jis jau baigiamas kurti gra 
nite.

Tai, kas pradėta statyti Žal 
virio lauke, tiksliau vadintina 
keturių paminklų grupe. Pa 

tion Grounds (Prie Rideau ka 
nalo). Čia turime būti 11 vai. 
priešpiet ir susitikti su atvyks 
tančiais iš Toronto ir kitų Ka 
nados vietų.

DEMONSTRACIJOS 
TVARKA

Ontario ir Montrealio maši 
nos susigrupuos tarp 11 ir 12 
vai. Ottawos parodos aikštėje 
(Exhibition Grounds prie Fe 
deral District Commission Dri 
ve).

Iš ten bus važiuojama prie 
sovietų ambasados, kur per gar 
siakalbį bus perskaitytas atvi 
ras laiškas Chruščiovui.

Antras sustojimas bus prie 
šais parlamento rūmus, kur vi 
są pabaltiečių minią yra papra 
šyti priimti parlamento atsto 
vai. Čia bus pasakytos kalbos 
ir perskaitytas laiškas Ministe 
riui Pirmininkui.

Po to otaviečiai visus kvie 
čia užkąsti stovyklavietėje 
prie Rideau upės.

Jau pasižadėjo dalyvauti 
daug latvių, estų ir lietuvių iš 
Hamiltono, St. Catharines, To 
ronto ir Montrealio.

Kaip žinome, okupantas ruo 
šia dideles iškilmes Pabaltijo 
kraštuose to pačio dvidešimt 
mečio proga. Mes turime atsa 
kyti dideliu masiniu protestu.

Bus taipgi gera poga Kana 
dos visuomenei priminti apie 
nadėtį Pabaltyje, nes yra pa 
kviesti laikraščių, televizijos ir 
kino kronikų atstovai.

Būtų gera, jei kitų vietovių 
lietuviai pasigamintų savo pla 
katu.

KANADOS BALTŲ 
FEDERACIJA.

čiame centre iškils 8 metrų gra 
nitinis keturkampis obeliskas. 
Jame bus iškalti senovės karių 
veidai ir užrašas: „Grunvald. 
1410—1960“. Apie 30 metrų į 
šalį, iškils savotiška metalinių 
stiebų šaka. Prie šių stiebų pri 
tvirtins, taip pat metale atlik 
tas. mūšyje dalyvavusių lenkų, 
lietuvių, rusų, čekų pulkų vė 
liavas.

Stambiausias statinys — ga 
lerija, kur iš lauko pusės, tar 
turn amfiteatras, leisis laipte 
liais žemyn. Galerijos viduje 
bus įrengta Žalgirio mūšio pa 
rodą. Lauke, amfiteatro pape 
dėje, išklojamas 400 kvadiati 
nių metrų reljefinis žemėlapis 
Spalvoti akmenys nužymės ka 
riaujančių pusių stovyklas. At 
sisėdęs amfiteatre, lankytojas 
galės apžvelgti apačioje besi 
driekiantį žemėlapį, miniatūri 
nį mūšio lauką. Šventės išvaka 
rėse Į Žalgirį suplauks dar 
apie 30.000 žmonių. Ir ne tik 
iš Lenkijos: dalyvauti jubilėju 
je pakviesti visų Žalgiryje 
prieš kryžiuočius kovojusių 
tautų delegacijos — rusai, lie 
tuviai, čekai.

Artėjant šventei, lenkų tau 
tos istorinėje šventovėje — Va 
velio pilyje Krokuvoje — bus 
uždegta ugnis, kuria estafetė 
mtgabens i Žalgirį. Jubilėjaus 
diena mūšio lauke bus uždeg 
tas aukuras ir atidarytas pa 
minklas.

„IŠLAISVINTOJAS” SOVIETUOS DIKTATORIUS 
CHRUŠČIOVAS SOVIETIŠKOS LAISVĖS EISENOJE 
Sovietų „išlaisvintos“ tautos ir valstybes, kurių parašai mažai 
Įžiūrimi piešinyje: Chruščiovui iš kairės — vengrai, lenkai, 
albanai, rumunai, bulgarai, estai; Chruščiovui iš dešinės — 

rytų vokiečiai, čekoslovakai, latviai, lietuviai.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AIT I S

PAMINĖTOS LIŪDNOS RODOMAS FILMAS APIE 
SUKAKTYS RUSIJĄ IR JOS ŠNIPUS

Lietuvos 20 metų okupaci 
jos ir pirmųjų išvežimų Sibi 
ran paminėjimas įvyko birže 
lio 11 d. Jaunimo centro pasta 
te. Čia buvo nemaža kalbų ir 
meninė dalis, kurią išpildė Ope 
ros Moterų Choras, vedamas 
Alice Stephens ir kt. vienetai. 
Minėjimą suruošė Čikagos Lie 
tuvių Taryba.
® Alfonso Nako fortepiono stu 
dijos metinis mokinių koncer 
tas buvo birželio 12 d. Jauni 
mo centre. Programos kai ku 
rie dalykai buvo išpildyti 
dviems fortepionais.
• Elena Brazytė — „Miss 
Lithuania” Čikagos tarp, pre 
kybos parodoje, buvo matoma 
bevilkinti tautinius drabužius 
birželio 7 d. Čikagos vidurmies 
tyje suregntose japoniškų „rik 
šų“ varžybose, įvykusiose pa 
rodos garsinimo tikslais.
• Onai Prunskienei, neseniai 
atvykusiai iš okup. Lietuvos, 
padaryta akies operacija.
8 Du Čikagos lietuvių laikraš 
čiai birželio 12 d. buvo surengę 
savo gegužines. „Naujienų“ ge 
gužinė Įvyko Butčo darže, o 
„Laisvosios Lietuvos“ — neto 
Ii nuo jo esančiame Spaičio dar 
že. Dabar tose vietose geguži 
nės bus rengiamos bemaž kiek 
vieną savaitę.

MONTREALIS
8 Sveikatos departamentas pa 
taria visiems jauniems žmo 
nėms, bent iki 20-ties metų, 
būtinai skiepytis nuo polio. 
Skiepijama nemokamai.
• Stovyklos berniukams, ruošia 
mos Montrealio Mokykų komi 
sijos, kapelionu yra paskirtas 
Tėv. St. Kulbis, S. J. Stovykla 
prasidės birželio 27 dieną. Šios 
stovyklos reikalais prašoma 
kreiptis į Tėv. Kulbį, telefonu 
PO 6-5755. (AV).
• Kietos šykšluolės paaiškėjo, 
kai policija dvi paneles — Ma 
roselli 69 metų ir Margaret 70 
metų — rastas vos gyvas 
apartmente, nuvežė Į ligoninę, 
o apartmente padarė kiatą. 
Kratos metu pas jas rasta 100 
tūkstančių dolerių pinigais ir 
vertingų popierių. Jos elgetavo 
gatvėse, taupė ir paskutiniu 
metu vos nemirė badu...
• Birželinės pamaldos AV baž 
nyčioje vyksta kasdien po 8 
valandos šv. mišių. Kam laikas 
leidžia, prašomi dalyvauti. Tai 
yra gražus pareiškimas mūsų 
meilės Kristui. (AV).
© Jūsų aukos. Paskutinę gegu 
žės mėnesio savaitę suaukojo 
te AV bažnyčios reikalams $ 
250.74. Paskutinį sekmadienį 
bažnyčios reikalams suaukojo 
te $173.19 ir mūsų bažnyčios 
vargonų fondui—$144,08. Yra 
labai džiugu, kad mūsų mieli 
parapijiečiai pradeda labjau su 
prasti savo pareigą remiant nuo
širdžiau savo parapijos ir me raštyje, 
džiaginius reikalus. (AV).

Čikagos „Woods“ teatre pra 
dėtas rodyti filmas „Man on 
a String“ („Žmogus ant vir 
velės“), susuktas pagal buvu 
šio amerikiečių dvigubo agen 
to Borris Morros knygą. Šia 
me filme gana vaizdžiai yra pa 
rodytos ištraukos iš sovietinių 
šnipų veiklos Amerikoje ir Vo 
kietijoje.

LIETUVA
TARP 51 TAUTOS

Lietuvos konsulas Čikagoje 
dr. Petras Daužvardis buvo 
nufotografuotas su kitų čika 
goję konsulatus turinčių vals 
tybių konsulais ir Įdėta Į „Chi 
cago Daily News“ birželio 7 d. 
laidą. Toje nuotraukoje taip 
pat matomas ir lietuvis Felix 
Stungevičius, kuris yra Urug 
vajaus konsulas Čikagoje.

Ten pat rašoma, kad Čikago 
je yra 51 valstybės konsulatai, 
kurie reprezentuoja tas valsty 
bes ne tik Čikagos mieste, bet 
ir įvairiose JAV Vid. Vakarų 
vietovėse. Visi konsulai pri 
klauso organizacijai, kuri yra 
vadinama „Chicago Consulas 
Corps“. Kartą metuose konsu 
lams suruošia tradicinį priėmi 
mą Čikagos miesto burmistras. 
Toks priėmimas šiais metais 
Įvyko Sheraton - Blackstone 
viešbutyje.

• Vandens saugumo lyga skel 
bia atsargumo savaitę ir pata 
ria išmokti plaukti, nes mokėji 
mas plaukti dažnu atveju iš 
gelbsti gyvybę.
• Mašinų važiuotės saugumo 
lyga, surinkusi žinių, kĄd'.daug 
mašinų katastrofų įvyksta dėl 
to, kad šalia vairuotojų sėdin 
čios jų žmonos dirigavimu daž 
nai sumaišo vairuotojus ir įvy 
ksta nelaimės. Lyga pataria to 
kiais atvejais žmonoms dėvėti 
tamsius akinius... arba nediri 
guoti. Dar psasčiau esą su sim 
patijomis.

RENGIAMA TRADICINĖ 
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 

liepos 3 dieną pp. Skruibių ūky 
je, Pointe Fortune.

Programoje numatyta: pri 
zinio šaudymo, sporto ir meš 
keriojimo varžybos. Bufetas, 
loterija ir puiki lietuviškų me 
lodijų muzika.

Kuopos valdyba maloniai 
prašo kitų organizacijų minė 
tą dieną rezervuoti šauliams. 
O visų tautiečių ir svečių — 
nepamiršti atvykti. Pelnas bus 
skiriamas šaulių vėliavos įsigiji 
jimui. Valdvba
BAIGUSIEMS AUGŠTES

NIĄSIAS MOKYKLAS
„Nepr. Lietuvos” redakcija 

maloniai prašo visus, kas baigė 
High School, ar gminaziją, ar 
tolygią mokyka — duoti apie 
tai žinių ir atsiųsti savo foto, 
kad galima būtų paskelbti laik 

pasidžiaugiant mūsų 
jaunimo mokslo laimėjimais.
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.VEPPJK&AJSSfMA L'lFlWA
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

Min. St. Lozoraičio
LIETUVOS DIPLOMATŲ ŠEFO ŽODIS DĖL SOV.

SĄJUNGOS AGRESIJOS PRIEs LIETUVĄ SUKAKTIES

MŪSŲ ^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerc<a arba sm. pašto 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Yearly Subscription Rales:
Canada ..............,.............. $ 5.0C
America & S. America. . $ 5.5C
Other Countries ........... $ 6.00

Birželio 15 dieną sueina 20 
metu nuo Sovietu Sąjungos 
agresijos prieš Lietuvą. 'i ą 
dieną .1940 metais Sovietu Są 
junga be jokio mažiausio pa 
grindo užpuolė ir okupavo mū 
su taikingą kraštą, kartu su Es 
tija ir Latvija. Tuo būdu so 
vietai padarė pradžią sunkiau

sovietu egzistencijos pagrin 
das bei tikslas visados palieka 
tas pat: individualinės ir tau 
tų laisvės naikinimas ir kova 
prieš laisvųjų tautų bendruu 
menę.

Sovietų agresija prieš Lietu 
va, kaip lygiai prieš Latviją ir 
Estiją, ir iš viso Baltijos Vals

SPORTAS OKU

Kada tremties lietuviai su 
liūdesiu ir ašaromis akyse pri 
simena Lietuvos okupaciją, sa 
vo tėvų, brolių, sesių trėmimus 
i plačiuosius SS teritorijos plo 
tus — pavergtoje tėvynėjs, pa 
vergėjas rusas, verčia mūsų

’A CIJOS ŽENKLE

pertų klasėje, savo kelyje i per 
galę supliekė meisterį dr. Paul 
Poschel iš Ann Arbor, Mich., 
o su kitu meisteriu Vasa Kos 
tie iš Gary, Ind. sužaidė lygio 
mis. Jis nugalėjo R. Edberg iš 
Minneapolio, Minn., K. Grant

šiam lietuvių tautos istorijos 
periodui. Jis yra nužymėtas to 
kiomis sovietų padarytomis ir 
tebedaromomis skriaudomis 
bei neteisybėmis, kokių mūsų 
tauta nebuvo patyrusi nuo dau

■ ) gelio šimtmečių. Okupacinei 
valdžiai ir komunistinei sant 
varkai įvesti ir palaikyti, sovie

tybių okupacija turi gilesnės, 
bendresnės reikšmės. Sovietų 
smūgis prieš Baltijos valsty 
bes buvo taikomas ne tiktai 
joms, bet visai Europai, jis su 
darė dalį sovietų plano suko 
munizuoti Europai. Čia, Balti 
jos valstybėse, prasidėji sovie 
tų veržimasis į Vakarus, prive

Lietuvių, Estu, Latviuv ' C7 C

m a n i lestas
RYŠIUM SU SOVIETŲ AGRESIJOS PRIEŠ PABALTI

tai pavartojo Lietuvoje visas 
bolševikinio masinio teroro 
priemones, kaip žmonių tremi 
mas, kalinimas ir žudymas.

Praėjusių 20 metų tarpe ei 
vilizuotasis pasaulis yra toli

dęs prie to, kad šiandieną šim 
tai milionų europiečių yra so 
vietų pavergta.

Jų visų — taigi ir lietuvių 
tautos — laisvės atstatymas 
yra tiek teisingumo, žmonišku

JO VALSTYBES
Prieš dvidešimt metų Sovie 

tų S-ga, prieš tai klastingai 
smogusi merdinčiai Lenkijai 
Į nugarą, užpuolė Lietuvą, Lai 
viją ir Estiją. 194 0 m. birže 
lio 15 d. apie 300,000 raudono 
sios amijos įsiveržė į Lietuvą, 
o brželio 17 d. — į Latviją ir 
Estiją. Okupacinės kanuome 
nės priedangoje, Kremliaus 
emisarai — Dekanozov, Višins 
kij ir Ždanov — pašalino teisė 
•tas Pabaltijo valstybių vyriau 
sybes. Pabaltijo valstybėms bu 
vo atimta nepriklausomybė ir 
jos paverstos Sovietų Sąjun 
gos kolonijomis.

Sovietų Sąjungos užpuoli 
mas savo Pabaltijo kaimynų 
kartu buvo Sovietų agresijos 
prieš Europą pradžia. Šių die 
nų tarptautinė Įtampa ir grės 
mė taikai turi šaknis Sovietų 
agresijoje prieš Pabaltijo vals 
tybes 1940-aisiais metais.

Savo agresiniais vekismais 
prieš Estiją, Latviją ir Lietu 
va Sovietų Sąjunga sulaužė sa 
vo su šiomis valstybėmis pasi 
rašytas taikos ir nepuolimo su 
tartis, taip pat savo kitus tarp 
tautinius įsipareigojimus.

Ekspropriacija, eksploataci 
ja, pauperizacija, vergo dar 
has, žmogaus teisių ir pagrin 
dinių laisvių užgniaužimas, ru 
sifikacija, teroras, žudynės, ma 
sinės deportacijos — štai Sovie
tų Sąjungos okupacinės gai
rėš Pabaltijo valstybėse.

Šiais veiksmais Sovietai pa 
žeidė Atlanto Chartą, Jungti 
niu Tautų Chartą, Genocide 
Konvenciją, Visuotinę Žmo 
gaus Teisių Deklaraciją, nes 
visi tie dokumentai turi ir So 
vietų Sąjunkos parašą.

Estų, latvių ir lietuvių tau 
tos, savo istorine - tradicine 
orientacija ir pasaulėžiūra pri 
klausydamos Vakarams, savo 
viltis dėjo ir tebededa į Vaka 
rų pasaulį. Jų tikėjimą ir pasi 
tikėjimą Vakarais stiprino JA 
V Valstybės Departamento 
1940 liepos 23 deklaracija, JA 
Valstybių Prezidento 1941 spa 
lio 15 pareiškimas, Atlanto 
Charta, Jaltos Deklaracija, J. 
Valstybių vyriausybės kartoja 
mas sovietinės aneksijos Pabal 
tijo valstybių atžvilgiu nepri 
pažinimas ir tęsiamas jų diplo 
matinių atstovų pripažinimas, 
pagaliau, Jungtinių Tautų 
principai bei siekimai.

Pabaltijo tautos yra veiks 
mingai parodžiusois savo ryž 
tą laisvei atgauti. Jos organiza 
vo ir palaikė platų pogrindžio 
sąjūdi prieš pavergėją ir sūdė 
jo labai reikšmingą įnašą vi 
su sovietų pavergtų tautų tebe 
trunkančiai kova dėl laisvės ir

Baltijos Valstybių
Pirmininkas — Vaclovas

DVIDEŠIMTMEČIU
teisingumo. Nepaisydamos 
sunkių smūgių ir bandymų, 
mūsų tautos tebesitiki savo 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymu.

Šią vasarą sovietinis okupan 
tas ruošia makabrišką spektak 
lį — Pabatijo valstybių paver 
gimo dvidešimtųjų metinių iš 
kilmingą minėjimą. Pabaltijo 
pavergteji žmonės bus privers 
ti liaupsinti pavergėją, šlovin 
ti vergiją.

Mes — laisvieji estai, latviai 
ir lietuviai — suprantame sa 
vo atsakomybę prieš savo tau 
tas ir prieš istoriją. Sovietinės 
agresijos dvidešimtųjų metinių 
proga mes jaučiame pareigą 
pareikšti savo pavergtųjų tau : 
tu aspiracijas.

' MES KALTINAME Sovie 
tų Sąjungą tęstiniu agresijos 
tarptautiniu nusikaltimu prieš 
Pabaltijo valstybes:

MES REIKALAUJAME 
Sovietų Sąjungą išvesti savo 
karinius, policinius ir adminis 
tracinius dalinius iš Pabaltijo 
kraštu; i

MES PRAŠOME laisvojo 
pasaulio vyriausybes, pirmiau 
šia Didžiųjų Galybių vyriau 
sybes, imtis visų taikių būdų ir 
priemonių Pabaltijo kraštuose 
ir kitoje Centro ir Rytų Euro 
poje apsisprendimo teisės vyk 
dymui atstatyti;

MES APELIUOJAME i

nuėjęs pažangos keliu. Vakarų mo, tarptautinės bendruome 
demokratinės valstybės laimė nės garbės seikalavimas, tiek 
jo karą prieš Hitlerį. Jos sugrą Epropos ateities apsaugojimo 
žino nepriklausomybę Hitlerio nuo bolševizmo sąlyga.
okupuotiems Vakarų Europos Šiandieną nėra Lietuvoje nė 
kraštams. Jungtinių Amerikos vienos tautinio, dvasinio, reli 
Valstybių ekonominės bei po ginio ar socialinio gyvenimo 
litinės pagalbos dėka tie kraš srities, kurioje sovietai nebūtų 
tai ir Vokietija galėjo atsista pasiryžę persekioti ir slopinti 
tyti iš karo griuvėsių ir pa bet kurį laisvos minties pasi 
siekti dar didesnio negu prieš reiškimą. Maža to, sovietų 
karą gerbūvio. Dešimtims ko okupacinė valdžia Lietuvoje 
lonialinių teritorijų Afrikoje ketina minėti mūsų krašto pa 
ir Azijoje Vakarai suteikė su vergimo 20 metų sukaktį. Bet 
verenumą ir nepriklausomybę, šitas sovietų įžūlumas tegalės 
vaduodamiesi tinkamu bendrų priminti, pasauliui nusikalsti 
interesų supratimu ir tautų ap mą darbą, kurį Sovietų Sąjun 
sisprendimo teisės pagarba, ga padarė užpuldama Lietuvą 
Bet Lietuva tebėra sovietų ir tebedaro laikydama ją oku 
okupacijoje, nes tuo tarpu, pacijoje. Tam sovietų ciniz 
kada laisvame pasaulyje lais mui mes priešpastatome įsitiki 
vės idėja vis daugiau įsigali ir nimą, kad teisė yra mūsų pu 
yra nešama net į Afrikos sėje, ir viltį, kad ateitis atneš 
džiungles, sovietų santvarka, mums teisės laimėjimą ir ne 
ideologija ir politka nesikeičia, priklausomybės atstatymą.

okupootojelietuvoje
' „NEO-LIETUVIŲ” 

GAUSĖJA
Lietuva vis labjau užplūsta 

ma ateivių iš Rusijos, kai lie 
tuviai iš Sibiro negrąžinami 
Sibiran išvežtųjų ir tebeveža 
mųj’ų lietuvių į Lietuvą gabe 
narni rusai. Štai „Tiesos“ Nr. 
125(5258) geg. 28 d. atvaizde 
matome „Lietuvos darbo ir ko 
munistinio lenktyniavimo pir

SKERDŽIŲ RENESANSAS 
LIETUVOJ.

Carų baudžiavos laikais gy 
venimas nebūtų buvęs pinas be 
skerdžiaus. Lietuvos nepriklau 
somybės laikais iš mūsų ūki 
nio gyvenimo skerdžius buvo 
dingęs. Gi šiuo metu, sovie 
tams sugriovus Lietuvos že 
mės ūkį, suvarius ūkininkus į 
kolchozus bei sovehozus, sker

žmonijos sąžinę, kad ji pajus 
tų mūsų tautoms padarytą ne 
teisybę ir kad paremtų pastan 
gas mūsų kraštų laisvei atsta 
tyti;

MES REIŠKIAME savo tau 
tiečiams tėvynėje savo pagar 
bią nuostabą dėl jų ryžtingos 
rezistencijos pavergtojo kės 
lams sunaikinti jų asmeninę 
ir tautine individualybe;

MES UŽTIKRINAME sa 
vo tautas anoj „geležinės už 
dangos“ pusėj, kad sovietinė 
sistema — kaip kad ir visos ti 
ronijos amžių būvyje — savy 
je nešioja savęs sunaikinimo 
sėklą, sunaikinimo, kurio ne 
gali ir neturi išvengti;

MES ĮSIPAREIGOJAME 
stiprinti savo jungtinę organi 
zuotą veiklą laisvajame pašau 
lyje Pabaltijo kraštų laisvės 
bylai palaikyti;

MES PAREIŠKIAME lais 
vajam pasauliui, o lygiai ir ko 
munistų dominuojamam pašau 
liui, neišskiriant nė Sovietu S- 
gos, kad, laisvę atgavusios Pa 
baltijo valstybės darys viską 
geriems, valstybinio suverenu, 
mo bei teritorinio integralumo 
savitarpiu gerbimu pagrįs 
tiems, savo santykiams su vi 
sais kaimynais užtikrinti.
Laisvės Taryba:
Sidzikauskas (Lietuva)

mūnus“ tokius „lietuvius“: A. 
Kultašov, J. Volkova, S. Sino 
va. Jevgenjev, A. Gabil, K. Kri 
vochizin. Tat nemažiau, kaip 
pusė visų „pirmūnų“. Taip vyk 
domas Lietuvos rusifikavimas. 
Lietuviams „savanoriškai iš 
vykti“ į plačiąją tėvynę" Lietu 
voje įsteigti biurai, o į Lietuvą 
vežami rusai...

REIKĖJO IŠMESTI 40 TO 
NŲ AGURKU, O VALGYK

LOS BE DARŽOVIŲ
Vilniaus rajono „Baltosios 

Vokios“ tarybinio ūkio vedė 
jas per Vilniaus radiją skundė 
si, kad pernai teko išmest' 
apie 40 tonų agurkų 60 tūks 
tančių rublių vertės, nes nega 
Įima buvo agukų niekam įsiū 
lyti. Toliau jis pasakojo, kad 
ypač buvo sunku realizuoti ko 
pūstus. Šitokia padėtis buvo 
ne vien tik „Baltosios Vokios" 
ūkyje: lygiai tokia pat pade 
tis buvo visuose priemiesti 
niusoe ūkiuose, kurie augina 
nemažai daržovių. O žiemai 
atėjus, nei parduotuvėse, nei 
valgyklose nėra nei marinuo 
tų, nei raugintų daržovių, nes 
iki šiol marinavimo ir konser 
vavimo įmonės nėra pajėgios 
paruošti žiemai didesnių dar 
žovių kiekių. E

t' „Neringa“ — rinkinys ilius

džius Lietuvoj gyveno rene 
sanso dienas.

Gegužės 26 d. Ž. ū. ministe 
ris Vazalinskas Kaune turėjo 
pasitarimą su skerdžiais ir kar 
vių melžėjomis. Šiuo metu sker 
džių Lietuvoj priskaitoma 
tarp 7—8 tūkstančių.

Be to, šiame pasitarime da 
lyvavo vyriausi komunistinės 
valdžios nariai: Lkp ck sekre 
toriai Sniečkus ir Niunka ir 
M. T-bos pirmininkas Šumaus 
kas. E.

LIETUVIŲ EILĖRAŠČIAI 
RUSIŠKOJ SPAUDOJ

Antrašte „Lietuvos poezijos 
dienos“, Maskvos „Literatui' 
naja gazeta“ š. m. gegužės 15 
d. nr. išspausdino pluoštą Edu 
ardo Mieželaičio, Vacio Rei 
merio, Antano Venclovos ir ki 
tų eilėraščių. Į rusų kalbą eilė 
raščius išvertė rusų poetai - 
- vertėjai Sirčanovas, Lomani 
ze, Gnaras. RFSR rašytojų są 
jungos laikraščio „Literatūra 
i Žizn“ skaitytojai turėjo pro 
gos taipogi susipažinti su į ru 
sų kalbą išverstais Justino 
Marcinkevičiaus, Eugenijaus 
Matuzevičiaus ir kitų eilėraš 
čiais. E.

SUKAMOJI 
TEATRO SALĖ

tautą džiūgauti, rengti minėji 
mus ir paradus „Tarybų Lietu 
vos“ dvidešimtmečio atžymėji 
mui. Į tą visą propagandinį 
aparatą įjungtas yra ir Lietu 
vos sportas. Savaime aišku, 
pradėta nuo jaunimo. Štai Lie 
tuvos sostinės mokyklos, savo 
penkioliktas žaidynes, skyrė 
Lietuvos dvidešimtmečio oku 
pacijos atžymėjimui. Žaidynė 
se dalyvavo apie 6 tūkst. mo 
kinių ir bendrai taškais, jau 
ketvirtus metus iš eilės, nuga 
Įėjo S. Neries vidurinę mokyk 
lą. Tuo tarpu suaugusiųjų gru 
pėje Kauno ir Vilniaus atsto 
vu susitikimas bus birželio 25 
—26 d. d. Sportinius susitiki 
mus įsakyta rengti kaimuose 
tarp atskirų kolūkių, paskiri] 
rajonų. Vienu žodžiu, birželio 
ir liepos mėnesiai Lietuvos 
sportiniame gyvenime, stovės 
tik „išlaisvinimo” okupacijos 
ženkle.

STAIGMENOS FUTBOLE

Lietuvos futbolo gyvenime 
gauta keletas staigmenų. Vii 
niaus Spartako komanda (tik 
ne ta, kuri dalyvauja SS, futbo 
lo pirmenybėse) sostinėje pra 
laimėjo Plungės „Linų Audi 
niams“ 0:3. Kauno Inkaras Pa 
nevėžyje, stebint 5 tūkst. žiū 
rovų, įveikė vietos MSK 3:0. 
Kitos pasekmės: Šiaulių Staty 
bininkas — Vilniaus Raudono 
ji Žvaigždė 0 :2, Kretingos Me 
lioratonus — Mariampolės CF 
3:1, Klaipėdos Baltija —Lima 
1 :2. Tuo tarpu, Vilniaus Spar 
tako meistrų komanda dalyvau 
dama SS futbolo pirmenybėse 
ir pralaimėdama Vilniuje dina 
miečiams iš Kijevo 0:3 galuti 
nai „įsitvirtino” paskutinėje 
lentelės vietoje. Vilniečiai iš 
aštuonių rungtynių turi du taš 
kus ir 4:17 bendrą įvarčių san 
tyki.

LIETUVIO ŠACHMATININ 
KO LAIMĖJIMAS

Kazys Škėma, iš Detroito, 
dalinosi I—II vietą trečiose 
„Great Lakes Open“ šachma 
tų pirmenybėse, įvykusiose ge 
gūžės 28—30 d. d. La Grange 
miestelyje, prie Čikagos. Jis 
buvo vienintelis iš 99 dalyvių 
tarpo, kurie pirmenybes bai 
gė be pralaimėjimo. Škėma čia 
iš 7 galimų laimėjo 6 taškus, 
dvi partijas sužaisdamas lygio 
mis. 6 taškus taip pat pelnė ir 
ukrainietis Stephen Popel iš 
Detroito, kuris pralaimėjo vie 
ną partiją. Pagal S-B vertini 
mo sistemą, Popel buvo pripa 
žintas čempiono vardas, nors 
I ir II vietos premijas (350 do 
lerių) jis dalinosi lygia dali 
mi su Škėma.

Pirmenybės sutraukė netikė 
tai didelį dalyvių skaičių, iš ku 
rių buvo nemaža gerų žaidėjų. 
Čia atvyko 5 meisterių klasės 
šachmatininkai, 20 ekspertų, o 
likusieji 74 — iš žemesnių kla 
siu.

Varžybose dalyvavo dar 
trys lietuviai žaidėjai: 2 iš Či 
kagos ir vienas iš Cicero: V. 
Palčiauskas, A. Zujus ir VI. 
Karpuška.

Kazys Škėma esantis tik eks

Vice Pirmininkas — Alfreds Berzins (Latvija) 
Vice Pirmininkas — Leonard Vanter (Estija) 

Nariai: Estija —Jean Tiival
— Eduard Vallaste

„ Latvija — Adolfs Blodnieks

' tracijų apie Kuršių neringą ir 
trumpa įžanga apie neriją ga 
na gražiai išleista, minint 20 
metų Lietuvos okupacijos su 
kaktuves.

Suomių architektai sukonst
ravo įdomią kriauklės pavida 
lo teatro salę, kuri sukasi apie 
savo ašį su 800 žiūrovų. Tokia 
salės konstrukcija įgalina iš

— Vilis Hazners
— Dr. Vihs Masens
— Juris Slesers

Lietuva — Msgr. Jonas Balkonas
— Jonas Šlepetys

— Dr. Antanas Trimakas.

• Palemone statomi pirmieji 
Lietuvoje keramzito cecho pa 
statai. Keramzitas, tai lengva, 
korėta medžiaga, naudojama 
igelžbe;toninl!ų gaminių užpil 
dams.

naudoti įvairias gamtines sąly 
gas inscenizuojant spektaklį.

t' Vilniaus Filharmonijos salė 
je labai sėkmingai koncertą 
vo Amerikos smuikininkas I. 
Šternas.

• Dr. A. šešplaukis paruošė 
vadovėlį lituanistinių mokyk 
lų šeštam skyriui ir jį prisiun 
tė Centrinei Švietimo Tarybai 
supažindinti. Vadovėlis paruoš 
tas pagal naują- lituan. mokyk 
lų programą. Turinyje skaiti 
niai, tėvynės pažinimas, grama 
tika su pratimais, dainos su gai 
domis. Be to, vadovėlis parū 
pintas gausia iliustracine me 
džiaga.

iš Cedar Rapids, Mich. R. Vei 
her ir R. Mikulicky iš Čikagos. 
Antras lygiąsias jis sužaidė su 
Ch. Fenner iš St. Paul

„Great I.akes Open“ pirme 
nybėse buvo žaidžiama šveica 
rų sistema — 7 ratais.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Netikėta mirtim miręs 

L. Alseika buvo palaidotas 
Klaipėdoje. Velionies kūnas 
buvo atvežtas iš Vladimiro 
srities ir išstatytas paskuti 
niam atsisveikinimui Klaipė 
dos sporto rūmuose.

— Vilniaus jauneji tenisi 
įlinkai laimėjo rungtynes prieš 
Rygą 9 :3.

— Kauno Banga dalyvauja 
SS antrosios lygos pirmenybė 
se. Paskutinėse rungtynėse jie 
sužaidė lygiomis su Nistru vie 
nuolke 1 :1.

— Vilniaus Univessteito mo 
terų rankinio komanda ir Kū 
no Kultūros Instituto vyrų, 
atstovaus mūsų studentus vi 
sos SS rankinio pirmenybėse 
Charkove.

— Lietuvos lenkas Jaščianin 
(jis yra baigęs lenkų gimnazi 
ją Vilniuje) atsiekė Lietuvos 
rekordą kūjo metime. Pasek 
mė — 59,40 m.

— Estijoje pravestos studen 
tų irklavimo pirmenybės. Nu 
galėjo lietuviai, prieš estus ir 
latvius.

— Lenkas Kovalski 400 m 
bėgime atsietkė Europos rekor 
dą. Jo laikas 46,9 sek.
• Kazys Škėma šachmatų var 
žybose pasirodė labai gražiai. 
’• Čikagos Augštesnioji litua 
nistikos mokykla šiemet išlei 
do 36 abiturientus.

IŠ VISUR
— Futbolo rungtynėse Aus 

trija įveikė Škotiją 4:1.
— Čilė atsisakė dalyvauti 

oimpinėse žaidynėse, nes lėšos, 
kurios būvi skirtos sportiniu 
kų kelionei į Romą, bus pa 
naudotos žemės drebėjimo ne 
laimės žaizdoms gydyti.

— Naują Estijos jieties me 
timo rekordą pasiekė Vėl 
mann, numetęs įrankį 79,93 m. 
Šiame sezone kol kas geriausią 
pasekmę pasaulyje „laiko“ 
prancūzas, numetęs jietį 80,57 
m.

KEIK PAGALVOT
MONTREALIO IR VISOS 
CANADOS LIETUVIAMS, 

kur praleisti vasaros atostogas, 
kur sustiprinti metų bėgyje 

prarastas jėgas, kur jų pasi 
semti visiems ateinantiems 

metams?
Atlantic City 

yra ta poilsio vieta, kurion su 
važiuoja vasaroti iš visur lietu 

viai, net iš tolimų miestų.
Violetos Raktis 
Camp Pleasant 

yra maloniausia vieta poilsiui 
ir, kas svarbu, prieinama 
daugumui, nes nebrangu. 

Čia galima ne tiktai taisyti 
sveikatą, gražiai ir maloniai 
praleisti atostogas, bet su dau 

geliu lietuvių pasimatyti, 
susipažinti.

Patogiai viskas irengts.
Čia pat patogios jūros maudy 
nės. Galima gauti apartmentą 
ir atskirus kambarius. Kas ne 
nori eiti valgyti į restoraną, 

gali maistą gaminti namie.
Užsisakykte adresu:

Violeta Raktis
125 Atlantic Avenue 
Atlantic City, N. J. 
Telefonas 5-2338.
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Spauda palaikanti agresori ų
„NUODINGESNĖS UŽ NUODUS“ 

KORESPONDENCIJOS. Laisvi balsavimai...........
Komunistinė Kinijos vyriau 

sybė pr. metų spalio mėn.. da 
vė laikinas vizas 25 korespon 
dentams, kurių tiktai 2 buvo 
nekomunistinės spaudos atsto 
vai, o vienas iš šių dviejų bu 
vo Toronto „Globe and Mail“ 
dienraščio korespondentas Fre 
derick C. Nossal, kuris gavo vi 
zą tiktai už savo pataikaujan 
čias komunistams ir begėdis 
kai klaidinančias koresponden 
cijas. Raudonosios Kinijos vy 
riauisybė, patikrinusji, kokios 
rūšies korespondencijas drau 
draugas Nossal išsiunčia savo 
atstovaujamam „Globė and 
Mail“, ne tik išreiškė savo atvi 
rą pasitenkinimą svečiui, bet 
pratęsė ji vizą 6 mėnesiams ir

vė leidimą atsigabenti nuo

gsnių) daro perdaug triukš 
mo, tai jie labai vykusiai nuli' 
domi“. Toliau prideda: „Jeigu 
kurie nors vakariečiai komenta 
toriai daleidžia, kad Pekingo 
valdovai pašalina savo kriti 
kus, tai jie kalba gryną nesą 
monę“. (Jie nešalina, bet likvi 
duoja!)

Kai kurie kiti Kandaos ir J 
Amerikos Valstybių laikralš 

čiai pateisina tokias Nossal ko 
respondencijas, nes komunisti 
nė Kinija kitokois rūšies korės 
pondencijų nepraleistų ir neto 
leruotų, o be to jis truėjęs ins 
trukcijas iš savo darbdavio — 
dienraščio „Globe and Mail" 
vengt bet kokio antagonizme 
savo šeimininkams, tačiau 
daug kas pripažins, kad tokios

Kanados Piliečiai,
Quebec’o National Union vyriausybė, vadovauja 

ma Hon. Antonio Barrette, kreipiasi Į jus prašydama jūsų 

paramos, jūsų kooperavimo ir jūsų balso.

Quobec‘as yra laisva provincija laisvame krašte.

Demokratinė sistema, kuria mes naudojamės — ir 
norime ją kiekviena kaina išlaikyti — suteikia kiekvienam in 
dividualinę laimę iki galimai augščiausio laipsnio. National 
Union vyriausybė prašo jūsų pagalbos išlaikyti ši gyvenimo 
būdą šiai ir būsimoms kartoms, jūsų asmeninei ir visai jūsų 
šeimai, kaip ir visiems Quobec’o piliečiams.

automobilį ir pavadino jį 
pirmuoju geresniu ir turinčiu 
gerus pagrindus vakariečių 
laikraštininku.

Tokios Kinijos komunistų 
pažiūros ir dienraščio „Globė 
and Mail*’ korespendentui F.

korespondencijos užteršia lais 
vojo pasaulio skaitytojų šamo 
ne ir sudaro skaitytojams klai 
dingą vaizdą apie komunistinę 
Kiniją, todėl yra nepateisina 
mos.

Štai žiuomas laisvame pašau

National Union vyriausybė ne tik vien kovojo gi 
nant konstitucines teises, bet suteikė provincijai gerbūvį, 
toli pralenkiantį ankstyvesniųjų administracijų laike turėtas 
gyvenimo sąlygas. Žmonių gerovei buvo pravesta daugelis 
socialinių įstatymų, įskaitant pensijas.

C. Nossal komplimentai nebu 
vo vienašališki ar vienapusiški. 
Raudonosios Kinijos byloje ar 
klausime dėl įsileidimo į Jungti 
nes Tautas torontiškis „Glo 
be and Mail" yra karštas ko 
munistų sąjungininkas. Praėjo 
siu metų rugpjūčio mėn. viena 
me vedamųjų straipsnių „Glo 
be and Mail" taip išsireiškė 
"te Komunistinės Kinijos įsi

Jimą į Jungtines Tautas:
„Atsisakyti pripažinti rea 

lią, efektyvią Kinijos (atseit 
komunistinę) vyriausybę yra 
pakankamai blogai, 
tenduoti, kad toks 
nis režimas, nykstąs 
salos (turi galvoje 
yra tikra Kinijos vyriausybė, 
tai yra gryna kvailystė".

Laike savo šešių mėnesių vi 
zito Pekinge, šis Austrijoje gi 
męs Nossal skleidė savo „nuo 
dingesnes už nuodus“ korės 
pondencijas į vakarus, ypatin 
gai per torontiškį „Globė and 
Mail" dienraštį. Viskas, ką šis 
jauniklis komunistinėje Kinijo 
je matė, jam yra gražu ir vis 
kas pateisinama. Jis blogą ne 
matė. Kartais šio komunistų 
pataikūno istorijos — atrody 
davo lyg vertimai iš kinų kai 
bos, arba tai, ką patys komunis 
tai norėtų pasakyti. Pavyz 
džiui, sakoma, kad vakariečiai 
privalo susitaikyti su komunis 
tine Kinija, nors tai jiems kas 
tuotų praradimu Formozos ir 
kad pasaulis, pasiekęs tokį pa 
dėtį, kur daugelis tautų pagil
tų Jungtines Amerikos Valsty 
bes už pasitraukimą iš Formo 
zos“...

Draugui Nossal Kinijos ko 
munistų kontrolė labai švelni. 
Viename savo pranešime ii 
Xr>: „Čia, Kinijoje, jei silpnuo 

.i (dešinieji ar kiti, kurie ne 
iš valdančių komunistinių šiuo

tačiau pre 
pasturgali 
ant mažos 
Formozą)

lyje kiniečių filosofas dr. Lin 
Yutang, būdamas Montreaiyje 
ir klausinėjamas spaudos atsto 
vų apie savo nuomonę del ko 
monistinės Kinijos įsiieikimo 
į Jungtines Tautas, pareiškė, 
kad būtų moraliai klaidinga 
Įleisti raudonąją Kiniją į Jung 
tines Tautas tol, kol komunis 
tų organizuota veigija ir bru 
tališkumas ten egzistuos. Gi 
dėl pripažinimo raudonosios 
Kinijos dr. Yutang net tris kar 
tus pakartojo, kad tai būtu ne 
teisinga.

Užbaigiant šį straipsnį, reik 
tų Toronto „Globe and Mail" 
valdovus, „nuodingąjį" korės 
pondentą Nossal ir kitus pane 
sius kvailius ar palankios ko 
monistinei Kinijai politikos ša 
lininkus užklausti: „Ar tu no 
return priimti į savo bendiuo 
menę ir ar pasidarytum drau 
gu žiauraus bandito, kuris įsi 
veržęs i vieno iš tavo kaimynų 
namus, išžudė dalį to namo gy
ventojų, o kitus padarė savo 
nužemintais vergais, kuriuos 
jis kasdien prievartauja, žudo, 
badu marina ir kitokiais bū 
dais skriaudžia?!“ Ne! Jei tu 
esi garbingas ir padorus žino 
gus, tai to nepadarysi.

Labai keista ir skaudu gir 
dėti, kad toki tiesos žodžiai, 
kuriuos pasakė kinietis dr. Lin 
Yutang, yra lyg koks šauks 
mas tyruose ir netinkamai lais 
vojo pasaulio žmonių priimami 
ir įvertinami. Tai vyksta kaip 
tik tuo laiku, kada komunisti 
nė Kinija suvariusi savo žemę 
dirbančiuosius (apie 400 mik 
žmonių) vergus į komunas (sa 
votiškas vergų ir priverčiamo 
jo darbo stovyklas), tokias pa 
čias komunas steigia Kinijos 
miestuose, organizuodami taip 
vadinamą „gatvių pramonę“. 
Atseit, išprievartavę ir paver

Buvo pastatyta tūkstančiai mokyklų, ligoninių, 
keliu ir tiltų. Specialūs įstatymai teikia privilegijas darbiniu 
kams ir žemės ūkiui.

Balsuodami savo apylinkėje už Union National 
kandidatą, jūs parodysite dėkingumą National Union už jos 
Įvykdytus pagerinimus mūsų provincijoje laike paskutiniųjų 
15 metų. Tai taip pat reikš pripažinimą vyriausybės pastan 
gu, rodant respektą mažumų grupėms, kurios jaučiasi lai 
mingos Quobec'e ir yra traktuojamos tikrais draugais.

Balsuokite tam, kad išlaikius Quebec‘ą viena iš ge 

riaušių vietų pasaulyje, kur galima džiaugtis laisvu ir demo 

kratišku gyvenimu.

Balsuokite u

balsuokite už

NATIONAL UNION
National Union Org.

birželio
men
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gę Kinijos žemdirbius, komu 
nistai jau griebėsi „tvarkyti" 
ir miestų gyventojus. Tačiau 
ką gali daug apie tai žinoti lais 
vasis pasaulis, jei raudonoji 
Kinija įsileidžia tik tokius „ko 
respondentus“ kaip „Globė 
and Mail" Nossal, kaip „Star 
Weekly“ Elmore Philpott ir 
panašūs. Iš kitos pusės yra ma 
lonu konstatuoti faktą, kad 
tiek J. Am. Va’stybės, tiek

Kanada komunistinės Kinijos 
dar vis nepripažįsta ir kliudo 
jai įeiti į Jungtines Tautas.

J. Skardis.
— Nehru pareiškė, kad no 

rintieji gali rinktis į viršūnių 
konferenciją, bet jie neturi tei 
sės spręsti kitų valstybių, ku 
rios nedalyvauja, reikalų.

— Rygos ASK krepšinio ko 
manda ir šiemet laimėjo Euro 
pos komandinio meisterio vai 
dą.

posveTiocu.

A. J. Casspn'o dramatiškas kūrinys „Saulė po lietaus“, su kitais kūriniais bu 
/ vęs išstatytas Roberts galerijoje. Kaip ir dauguma dalininkų, p. Casson ir kiti jo 

šios grupės dailininkai, vienu metu džiaugdavosi gavę keletą dolerių už paveiks 
lą. Šiandien jo kūriniai atneša gražias sumas, o paskutinėje parodoje godūs pirkė 
jai per vieną savaitę išgraibstė du trečdalius išstatytų paveikslų. (CS).

Vienas iš drąsiųjų dailinin 
kų, pakeitusių Knaados dai 
lės stilių, yra torontieis A. 
J. Casson. Dabar jau 60 me 
metų, p. Casson buvo „Sep 
tynių Grupės" „berniukas“. 
Ši grupė po pirmo pasauli 
nio karo nušlavė tradiiiją ir 
įvedė stilių, kinis dabar yra 
tipiškai kanadiškas. (CS).

Veda sktn. inž.
REMTINAS

Nors yra sakoma, kad kiek 
vienas lietuvis, turėdamas 
prieš akis kenčiančią tėvynę, 
visada turi būti pasiruošęs bels 
tis į laisvo pasaulio sąžinę ir 
kelti Lietuvos klausimą, bet 
tur būt tinkamiausias ir pa 
prasčiausias kelias ir būdas į 
tai bus per mūsų jaunimą. Čia 
turima galvoje lietuvių skau 
tus. jie tikrai turi su kitų tau 
tų jaunimu labai dažnų progų 
pabendrauti, pagyventi, vieni 
kitus suprasti, užjausti, pasi 
dalinti rūpimais klausimais — 
problemomis ir jieškoti tam tin 
karnų sprendimų.

Aktyvus ir sąmoningas jau 
nimas be abejonės turi įtakos 
į senimą bei viešąją opiniją. 
Taigi mūsų skautai labai daž 
nai pabūna tikrai sumaniais ir 
efektingais mūsų tautos ir jos 
gyvybinių reikalų reprezentato 
riais.

Šią — 1960 metų vasarą mū 
su skautai turės net keturias 
puikias progas: jie yra pakvies 
ti — 1 ) į Amerikos skautų auk 
sinę džiambore prie Colorado 
Springs, 2) i skautininkų In 
dabą, Olandijoje, 3) į Švcica 
rijos skautų stovyklą ir 4) į 
Vengrų skautų 50 metų jub. 
stovyklą prie Toronto, Ont.

J. Bulota.
DARBAS

Šiuose sambūriuose bus ne 
tik skautų, bet ir įtakingų a. 
menybių iš visų sluogsnių. /uš 
ku, mums ten reiktų nuvykti ir 
šalia skautavimo, savo anks 
čiau minėtą misiją atlikti.

Mūsų skautai niekad nei it o 
pinigingi. Savo lėšomis net n ė 
vienos išvykos negalėtume fi 
nansuoti. Reiškia, vėl reikia 
kreiptis į dosnia lietuvišką vi 
suomenę ir prašyti paramos. 
Todėl liet, skautų Broliio- V’’ 
riausias Skautininkas ir Džia 
mborc Fondas per paskirtus ri.i 
kėjus kreipsis į tautiečius ir 
prašys įrašyti nors smukia su 
mą į aukų lapus. Būkime ir ši 
kartą dosnūs, nepalikime be 
paramos mūsų vienos iš akty 
viausių jaunimo dalies — skan 
tų.

Džiugu pažymėti, kad Kana 
doje visai aukų rinkimo 
iai vadovaus naujai paskirtas 
Džiambor eFondo įgaliotini'' 
n. Viktoras Gudelis, 243 Hbb 
bury Ave., London, Ont. Tai 
dideli pasitikėjimą turis visuo 
menės veikėias ir didelis skau 
‘n bičiulis - rėmėjas. Jis jau ne 
karta vra sėkmingai pravedęs 
labdaringas rinkliavas ir sttšel 
peš tautiečius, patekusius į var 
ga. L. E-tas.
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Antspaudas, kurio trūksta
AUGŠTESNIŲJU LITUANISTIKOS KURSŲ VEDĖJO 

DR. H. NAGIO ATSISVEIKINIMO ŽODIS
ABITURIENTAMS MONTREALY

(1960 m. birželio 4 d.)
Penktąjį kartą susitinkame 

šioje salėje, nes penktąjį kar 
tą Lituanistiniai Kusai įteikia 
pažymėjimus baigusioms ir bai 
gusiems mokslą. Šalia labai iš 
kilmingu ir gausių šio krašto 
ir šio miesto mokyklų ir imi 
versitetų baigimo iškilmių, ku 
riose kasmet daugiau lietuvai 
čių ir lietuvių dalyvaują, mūsų 
iškilmės tėra kuklios ir papras 
tos savo išore. Tačiau jos 
mums brangesnės už kitas dė
lei daugelio dalykų.

Dvejis metus, kiekvieną šeš 
tadienį, jūs girdėjote mokyto 
jus, kabančius jums sava kai 
ba. Dvejis metus, kiekvieną 
šeštadienį, jūs girdėjote mo 
kytojas ir mokytojus, kalban 
čius jums apie savo žemę, 
savo kalbą ir literatūrą, s a 
v o istoriją ir geografiją. Per 
tą laiką jūs dainavote savo 
dainas, šokote savo tautinius 
šokius, skaitėte iš savo kny 
gų. Ir per visą tą laiką jums 
kalbėjo jūs ų tėvų, jūsų mo 
kytojų ir j ū s ų pačių že 
mė. Žemė, kurios jūs nepažįs 
tate, bet kuri pažįsta jus. Že 
mė, kurios nelietė jūsų basos 
pėdos, bet kuri laukia jūsų ba 
su pėdų prisilietimo. Žemė, ku 
rią jūs dažnai nežinote kodėl 
ir kaip mylėti, bet kuri jus 
m y 1 i ir žino kodėl ir kaip jus 
mylėti.

Žemės meilė yra neapsako 
ma. Gimtoji žemė yra kaip mo 
tina ir tėvas. Žemės, gimtosios 
žemės, meilė yra be ribų. Gim 
toji žemė gyva tiktai savais 
žmonėmis, nes be žmonių, ku 
rie ją myli ir kurie už ją mirs 
ta, žemė tėra pelenai, smėlis, 
dulkės, tyrai ir bedvasė dyku 
ma.

Nepamirškite, nųeliejj, gi 
mę nebe savo žemėje, bet oėg 
lio pastotėse; nepamirškite, 
kad su jūsų tėvų ir su jūsų var 
ginga dalia nuteriotoj Europoj 
gyveno su jumis jūsų gimimo 
valandą. Lietuva gyva jumyse

NAUDINGAI PRALEISTAS LAIKAS ATNEŠA 
GRAŽIŲ VAISIŲ

Šeštadieninių lietuviškųjų mokykų Tėvų Komiteto atstovo 
•Br. B. Bijūno kalba, pasakyta 1960. VI. 5. užbaigiant 

mokslo metus.
Šeštadieninių mokyklų Tė 

vų Komiteto vardu leiskit 
man jus visus pasveikinti šios 

ir šiandien. Ir ji bus gyva ju 
myse amžinai. Ar mes norėsi 
me, ar ne, mes jausime kiekvie 
ną tylią ir teisingą valandą, sa 
vo žemės alsavimą šalia mūsų, 
mūsų žemės akis, įsmeigtas į 
šį krantą iš anapus. Ir tai šauks 
mas, ir tai kvietimas, ir tai 
priminimas, ir tai priesaika 
krauju pasirašiusiojo nesulau 
žomą testamentą visam gyveni 
mui tarp savo gimdytojos ir 
kūdikio.

Dievo palaiminta priesaika 
tai, tai priesaika pasirašyta pie 
nu ir krauju, pradžios ir pabai 
gos valandą.

Ne mes tiktai, mieli mano 
draugai, ne tiktai mes mokyto 
jai, taip kalbame ir taip tikime 
ir taip tikėsime iki kapo duo 
bės. Taip tikėjo jūsų tikri bro 
liai, apie kuriuos jūs gal nieko 
nežinote, taip tikėjo jūsų tik 
ros seserys, apie kurias jūs gal 
nieko nesate girdėję, taip tikė 
jo miškuose amžiams užmigę 
visi tie, kurie mylėjo laisvę 
labjau už duoną ir vergijos pan 
čius. Jų vardu jums kabė jom 
mes, jų vardu nuo šiandien te 
gul jums kaba jūsų žemė — 
Lietuva. Ir ji kalbės jums jūsų 
tėvų ir motinų lūpom. Ji kai 
bės jums prio modernios muzi 
kos ir laimingo gyvenimo rit 
mą, ji kalbės jums, kai mūsų 
nebebus. Nes žemė liks. Nes 
Lietuva išliks visų savo vaikų, 
gyvų savo žemėj šiandien šir 
dyse ir lūpose. Istorija sunkiai 
nusakoma — nepamirškite sa 
vųjų tą valandą, kai už kalėji 
mo mūrų, iš anapus kraujo už 
dangos, jie — jūsų seserys ir 
broliai — pašauks jus. nes tik 
tada bus atėjusi šių iškilmių tik 
roji pabaiga. Tiktai tada bus 
ant kiekvieno šių pažymėjimų 
atspaustas paskutinysis ir di 
džiausiąs antspaudas, kurio 
šiandieną trūksta. Tada ir mū 
sų — mokytojų — ir jūsų — 
mokinių — lietuviškoji pamo 
ka bus tikrai ir galutinai baig 
ta.

didelės šventės proga, iškelti 
pastabas, kurias pastebėjau lai 
ke šių mokso metų, padėkoti 

visiems, atlikusiems šį garbin 
gą darbą.

Prieš savaitę „Aušros Var 
tų“, o vakar ir Rosemounto 
Šeštadieninių mokyklų moki 
niai patiekė savo darbų apys 
kaitą mūsų tautos labui. Jie 
įrodė tėvynės meilę ne tik žo 
džiu, bet ir darbu. Tie tautos 
pionieriai visą savo atliekamą 
laiką nuo kasdieninių mokyk 
linių darbų, nepraleido vėjais, 
bet su savo mokytojais lietu 
viais dirbo darbą, darbą kurį 
mes čia Montrealyje esantieji 
gal nevisi suprantame ir įver 
tiname.

Be finansinių ir kitos para 
mos šioms mokykloms, Tėvų 
kom. kreipiasi į jus visus su 
prašymu, o ypatingai Į tuos, 
kurie nusisuko į šalį nuo šeš 
tadieninių mokyklų, kurie ne 
leidžia savo vaikų į šias mokyk 
las. Tas teko pastebėti ne tik 
mūsų, eilinių darbininkų, bet 
ir inteligentijos tarpe.

Vaikų sulaikymas nuo šių 
mokykų atneš mūsų lietuvių 
tarpe ištautėjimą ir tuo žlugi 
mą. Todėl prieteliau, dėl tėvy 
nės meilės, jeigu tas mažylis ne 
žino ką daro, tai bent pats to 
nedaryk, nes tavo vaikai eida 
mi į lietuviškas mokyklas, nei 
tau, nei tavo šeimai garbės ne 
nuplėš. Bet eidami į jas, jie su 
pras mūsų pačių padėtį šiame 
krašte, dabartinę padėtį mūsų 
tautos, išmoks gerbti ir mylėti 
mūsų tėvynę ir daugiau — jus 
pačius, tėvus.

Aš kreipiuosi ir į Vilniaus 
krašto lietuvius. Brolau, sese, 
rodos dar nesenai pasislėpę 
krūmuose prie upelio skaitė 
me lietuviškas knygas ir moki 
nomės lietuviškus eilėraščius: 
„Yra šalis, kur upės teka 

Linksmai tarp girių ūžiančių...“ 
Tarėme, jog gerai būtų gyven 
ti Nepr. Lietuvoje ir laisvai 
mokintis.

Šiandieną nei mūsų pačių, 
nei mūsų vaikų nieks neperse 
kioja ir nedraudžia, bet dar 
prašyte prašo leisti juos mokin 
tis lietuviškai.

Todėl, brolau, sese, kurie 
ten palikom tėvą, motiną, bro 
liūs, sesutes, atmink, kad vi 
suomet būsime dolerio ver 
gaiš, bet išauš mums tas ry 
tas, kada mūsų koja žengs, 
kad ir ne ant turtingų, bet lin 
ksmų ir dainoje apdainuotų 
Dzūkijos, Augštaitijos, Žemai 
tijos ir Mažosios Lietuvos lau 
kų.

Linkiu visiems gražiausių 
vasaros atostogų. O kada pa 
geltę lapai kris žemėn, grįžki

bet ir kaip vargoninin 
Jis puikiai valdo vai go 
kaip išmokslintas muzi 
yra muzikali asmenybė ir 
gana gražaus tembro bal

me į lietuvišką šeštadienio mo 
kyklą. Te Dievas jums padeda.

- CHICAGOS BALTŲKVLTURLV£WKROiVIKA filologų sąjunga 
išleido knygą „In honorem En 
dzelini“. Veikalas skirtas mi 
nint 85 metų amžiaus sukaktį 
latvių kalbininko prof. dr. J. 
Endzelino. Sukaktį pref. En 
dzelinas atšventė 1958 m. va 
sario 22 d. Rygoje.

Leidinyje duodama smulki 
prof. Endzelino kūrinių biblio 
gr'afi§a, pradedant 1892 me 
tais. Profesorius rašęs ir lietu 
vjjus liečiančiais klausimais. 
Pvz. apie T. Šulco lietuvišką 
ją gramatiką, apie lietuvių ak 
centologiją, apie kai kuriuos 
lietuvių kalbos linksnius, apie 
K. Būgą, apie lietuviškus bul 
vių pavadinimus: bendradarbia 
vo K. Būgos redaguojamame 
„Lietuvių kalbos žodyne“, re 
cenzavo Niedermano, Seno ir 
Brenderio lietuvių - vokiečių 
kalbų žodynus, taip gi — J. 
Šlapelio „Lietuvių kalbos žo 
dyną, išverstą rusiškai, lenkiš 
kai ir vokiškai“ (išleistą Vii 
niuje 1920 — 1922), 
„Senuosius Lietuvių 
skaitymus*’, Hermano 
viškąsias studijas“, J.
nio „Lietuvių kalbos žodyną“.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

Simano Stanevičiaus „Paša 
kėčios“, A. Kučo iliustruoto’ 
raižiniais. Knygoje išspaues 
dinta: Šlovė žemaičių, Lapė ir 
juodvarnis, Lapė ir žąsys, Žmo 
gus ir levas, Aitvarai, Arklys 
ir meška, Erelis ir kt.

Antano Baranausko „Anykš 
čių šilelis“, skirtas 100 metų 
sukaktuvėms, iliustruotas V. 
Valiaus.

Afonso Bieliausko romanas 
„Rožės žydi raudonai“.

Erskino Koldvelio apysaka 
„Georgijos berniukas“, versta 
iš

PROF. MYKL. BIRŽIŠKA— 
GARBĖS

Los Angeles Dailiųjų Menų 
klubas gegužės 21 d. pagerb 
damas prof. M. Biržišką ir jo 
lietuviškai raštijai paliktuosius 
kūrinius, nutarė jį pakelti į 
garbės narius.

DMK subuvimui pirmininką 
vęs Bronys Raila, po įvedamo 
sios kalbos apie užsienyje gy 
venančių lietuvių kutūrinį 
bendravimą su Lietuje esan 
čiais lietuviais, tuo reikalu pra 
nešimą padaryti pakvietė prof. 
St. Žymantą. Prof. Žymanto 
pranešimas tema: kultūrinė ko 
egzistencija su Lietuvos lietu 
viais sukėlė diskusijas. Jose da 
lyvavo: Br. Budriūnas, B. 
Brazdžionis, prof. M. Biržiš 
ka, G. Velička, A. Gustaitis ir 
kt.

Sekantiems metams Dailių 
Jų menųklubo metraštininku 
išrinktas Gustaitis, o pirminin 
ku J. Bertulis.

MUZIKAS KUNIGAS 
K. SENKUS

jau bus savaitė, kai vieši Mont 
realyje, apsistojęs AV parapi 
jos klebonijoje. Kun. K. Sen 
kus per tą laiką talkina AV 
bažnyčioje, ne tiktai kaip ku 
nigas, 
kas.
nūs, 
kas, 
turi 
są. Mišių metu tikrai malonu 
girdėti jj muzikuojant.
B. PASTERNAK PALAIDO 
TAS KAIP KRIKŠČIONIS

Montrealio televizija birže 
lio 7 d. rodė B. Pasternako lai 
dotuves, kuriose dalyvavo apie 
1000 drąsuolių, nepabijojusių, 
kaip ir velionis, eiti .prieš sro 
vę“ — prieš žiauriąją bolševiki 
ne diktatūrą.

Boris Pasternak, kilme žy 
das., buvo pasikrikštijęs pra 
voslavu ir tokiu mirė, papra 
šęs, kad jį palaidotų su religinė 
mis apeigomis parapijos kapuo 
se, kurios bažnyčią jis matyda 
vo kasdien pro langą nuo sa 
vo rašomojo stalo.

Tat, yra dar vienas įrody 
mas, kad Pasternakas „Dr. Ži 
vago“ rašė nuoširdžiai, be pro 
pagandintų tikslų.

Laidotuvėse dalyvavusieji 
atrodė labai prastai — nublu 
kę, aptriušę, rudai pilki, kaip

o
J-

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO 
NARYS.
ir visas „sovietinio rojaus“ gy 
venimas.

PABALTIJO PSICHOLOGŲ 
MOKSLINĖ KONFERENC1 

JA VILNIUJE
Gegužės 29 d. Vilniuje, Kap 

suko vardo universitete, prade 
jo savo darbą Pabaltijo psicho 
logų mokslinė konferencija, ku 
rioje nagrinėjami darbo ir 
darbinio auklėjimo psichologi 
niai klausimai, susieti su mo 
kyklose įvestu gamybiniu mo 
kymu, pasidalinimu tos srities 
sukauptu darbo patyrimu. Kon 
ferencijoje dalyvauja svečiai, 
augštųjų mokyklų ir mokslinių 
tyrimo įstaigų darbuotojai, psi 
chologai iš Maskvos, Talino, 
Tartų ir Rygos. E.

NAUJA OPERETĖ 
LIETUVOJE

V. Bložė parašė libretą, 
B. Gorbulskis — muziką, 
Indra dirigavo, R. Andrėje 
vas statė, J. Jastrebov (vis 
daugiau rusų įsigali Lietuvoje) 
naują operetę „Meilė ir skar 
da.“

LENKŲ „MAZOVVSZE“ 
ANSAMBLIS 

gastroliuoja Lietuvoje, prieš 
tai gastroliavęs Korėjoje, Kini 
joje, Japonijoje Ir Rusijoje. 
Mažumos pamažu pradeda 
stelbti .didžiuosius“ rusus.

KOMPOZITORIAUS 
STASIO ŠIMKAUS MEMO 

RIALINIS MUZĖJUS
Kaune, buvusioje Šimkaus 

sodyboje, įsteigti Lietuvos 
kompozitorių sąjungos kury 
bos namai, kuriuose įrengtas 
Stasio Šimkaus memorialinis 
muziejus. Šiame muziejuje eks 
ponuojami kompozitoriaus 
rankraščiai, kūriniai, jo asine 
ninio naudojimo ir apyvokos 
daiktai. Surastos operos „Kai 
mas prie dvaro" partitūra ir 
kitų mažai žinomų muzikinių 
kūrinių, o taip pat paskutinės 
Šimkaus foto nuotraukos su 
autografais, automatinis plun 
ksnakotis, kuriuo kompozito 
rius rašė savo kūrinius, ir kc 
lėtas namų apyvokos daiktų.
• Skulp. Juozas Bakis, toron 
tietis, pateko į M. Seuphor kny 
gą „Šio šimtmečio skulptūra" 
kur aprašoma apie 400 pašau 
lio skulptorių. Knygą išleido 
G. Braziler New Yorke.

Gerulio 
kalbos 
„Lietu 

Balčiko

anglų kalbos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ANTONIANUM 1960.

Saint Anthony's High School, 
Kennebunkport, Maine, U. S. 
A. Su pirmąja gimnazijos lai 
da, kurioje yra: Stasys Dedi 
nas, Vincas Grybauskas, Gedi 
minas Ivaška, Gerardas Jarasi 
tis, Arthuras Lubus, Romanas 
Muręika, Algis Pareigas, Jo 
nas Saskevicius, Reimondas 
Sprindžiūnas ir Remigijus Su 
žiedelis.

• M. K. Čiurlionio tapybos kū 
rinių spalvotos reprodukcijos 
būsiančios išleistos šiemet, mi 
nint 20 metų Lietuvos okupa 
cijos sukaktuves.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
6.

SOVIETINIO LIETUVOS VIRŠININKO BALIAUS 
PAS KOLCHOZO DIREKTORIŲ FINALAS

— Tik būtinai ūkiniu būdu, — tęsė pernykštis, — tik 
ūkiniu! Susirišti su statybinėmis organizacijomis aš griežtai 
atsisakau. Griežtų griežčiausiai... Statybinės organizacijos 
man statys keletą metų, o aš tiek laiko neturiu. Ūkiniu būdu 
per metus aš braukšt, ir pastatau.

Viršininkas lingavo galvą, maloningai murkė:
— Galima ir ūkiniu... Aš leidžiu ūkiniu visiems... Ūki 

niu žinoma, greičiau ir galų gale nebrangiau... Statybines or 
ganizacijos irgi velniškus priskaitymus lupa.

Tviai, švelniai trindamas rankas, trupučiuką gūždamasis 
nuo nakties dvelkimo, Ipolitas Pernykštis savo sodriu, aksomi 
niu balsu pakvietė grįžti prie stalo. Ponia Liūliu paslaugiai 
pakišo viršininkui sulenktą ranką.

Kvepėjo natūralia pupelių kava. Ant stalo puikavosi bu 
telis vengriško romo ir dvi didelės bonkos šampano. Lėkštė 
se pūpsojo ankstyvieji alyviniai obuoliai, moldaviškos kiiau 
sės, pyragaičiai. Tonas buvo tikrai kunigaikštiškas. Ir visa 
tai vyko savaime, be pasiruošimo. . .

Bildžiaus galvoje šmėkštelėjo trumpas klausimas.
— O iš kur visa tai?
Jis kažkaip neaiškiai susipynė su kitu — dideliu, daly 

kiniu klausimu apie kapitalinius remontus ir statybas, vyk 
durnas ūkiniu būdu. Bet koks ryšis tarp šių dviejų klausimų, 
viršininkas šį vakarą negalėjo suprasti. Nenorėjo gilintis. 
Kvepėjo kava, putojo šampanas, svaigo galva ir salo širdis.

Jai paryčiu Algis Trinkūnas ir direktorius Ipolitas Per 
nykštis atsargiai, rūpestingai nutempė Bidžiaus palaikus į 
gretimą kambarį ir paguldė ant plačios, baltai paklotos so 
fos, ties kuria sienoje šoko pusnuogė nimfa, nupiešta kažku 
rio Kauno miesto teplioriaus.

LINKSMIEJI BROLIAI
Rytą Bildžius pabudo skaudančia galva. Apsižvalgęs, 

pačiupinėjęs baltutėlį antklodės apvalkalą, įtempęs atmintį, 
jis susivokė, kur esąs. Paskutinieji vakarykštės vekarienės 

momentai buvo tokie neryškūs, tokie migloti, kad nenoromis 
kilo kažkokia baimė:

— Bene būsiu ką nors padaręs?..
Tačiau Jonas Bildžius buvo senas kareivis ir patyręs 

žmogus. Jis nesileido į derybas su pagirių sąžine, palikda 
mas šį bergždžią kankinimąsi jaunikliams. Jis iššoko iš lo 
vos ir pažvelgė į laikrodį. Taip, jau pusė vienuoliktos. Lai 
kas keltis. Už durų, kitame kambaryje pasigirdę balsai ro 
dė, kad namų šeimininkai jau taip pat sukilę.

Vikriai, kaip ir tinka senam kareiviui, Bildžius apsimo 
vė kelnes, atlapa krūtine išėjo iš miegamojo. Prišokusį Per 
nykštį paprašė, kad nusiprausti jam paduotų lauke. Šaltu, 
gaiviu vandeniu išsitrynė krūtinę, apsišakstė pečius ir nu 
garą. Dabar buvo geriau. Iš karto dar pabandė atsisakyti 
pusryčių, bet paskui, pagalvojęs apie taurelę konjako, kuri 
dabar galėjo labai padėti, sutiko.

Iš tikrųjų konjakas padėjo. Viršininkas vėl buvo žva 
lūs, žvalesnis nei vakar, ir nekantraudamas ragino skubėti 
į Pernykščio valdomą ūkį. Diena su galu.

Išsijudino dviem mašinom: viršininko „Pobeda“ ir Per 
nykščio „Volga". Šeimirųnko mandagiai įprašytas, Bil 

džius važiavo drauge su juo.
— Gal leisite įteikti jums, draugas viršininke, atitin 

karną raštą dėl remontų ir dėl karvides statybos? — nu 
sukdamas žvilgsnį nuo kelio, pataikaujančiai šypsodama 
sis, prakalbino direktorius:

— Tu čia man nesišaipyk, kaip panelė, o žiūrėk į ke 
lią! Dar užmuši, — atkirto Bildžius ir garsiai nusijuokė. 
— Žinau aš, nukrinta ir tau koks tūkstantėlis nuo tų re 
montų... Tu man nesakyk...

Pastebėjęs Pernykščio sumišimą ir pastangas kažką 
suvepėti, viršininkas nekantriai pamosikavo ranka.

— Nekalbėk, nekalbėk... Aš viską žinau. Aš žmogų 
iš karto perkandu. Tik nepiktnaudžiauk, negrobstyk smal
kiai... Pakliūsi — niekas nepasigailės....

GROBSTYK, TIKTAI NEPERSMARKIAI...
— O aš už statybas ūkiniu būdu. Pigiau ir greičiau. 

Kiti prieš jas, o aš už! Aš visada už spaitų opeiatyvų 
darbą. Žinau, žinau, jūs visi nusukate. Visi! Bet svar 
bu, kad su saiku, be grobstymų. Kur kuolą tašo, — ten 
ir skiedros laksto.

— O tavo raštų aš neimsiu. Aš ne paštas ir ne namo 
važiuoju. Kol aš sugrįšiu, tavo raštas jau seniai bus atė 

jęs. Ministerijoje paremsiu... Na, na, spausk, nes jau tas 
velnio Algis mus, žiūrėk, kur paliko...

Ūkio apžiūra vyko labai sparčiai. Tvartai pasirodė 
esą labai tvarkingi, gyvuliai atšerti, atsiganę, derliaus ya 
iymės ėjo sėkmingai. Tvartuose sutikti žmonės išsitemp 
Javo, atsakinėdavo trumpai ir dalykiškai. Tiesa, retas jų 
žiūrėdavo viršininkui į akis, bet negi gražių akių pasiži-1 
rėti žmonės į tarnybines komandiruotes siuntinėjami. 
Bildžius, žinoma, ir negalėjo išgirsti, kaip vienas senas 
šėrikas, Algio atsargiai užklaustas:

— Na, kaip? Geras vyras? — (žvilgsniu šoferis, be 
abejo, parodė Pernykštį), atsakė pro dantis:

— Ū, kailiadirbis. . .
Daugiau iš įpročio, negu iš tikro reikalo viršininkas 

padarė keletą trumpų pastabų' ir atsisveikino, žhdėda 
mas ir paramą, ir pritarimą.

— Mėgstu energingus vyrus, — pasakė, spausdamas 
ranką. — Žiūrėk, svarbiausia, ūkio žiūrėk! Tada ir pats tu 
rėsi naudos.

Ir vėl prieš akis vingiavo lygi plento juosta. Šį kartą 
mašina skriejo Ukmergės link. Kaune viršininkas buvo be 
manąs sustoti, bęt, šoferiui pasakius, kad Pernykščių tarnai 
tė įbrukusi jam kažkokius priešpiečius, apsigalvojo:

— Varyk! Kur nors už Jonavos sustosime miškelyje. 
Pats vidurdienis... Velniškai kepina saulė. Mieste dabar t>‘ 
prakaito vonias priimdinėti. .. a

Kiekgi čia kelio nuo Kauno iki Jonavos. Narsiam šofe 
riui su gera mašina ir gerai nusiteikusiu viršininku — tik nu 
sispjauti. . . Nežinau, kaip kiti, bet Algis Trinkūnas tokius 
atstumus įveikdavo per penkiolika — dvidešimt minučių. O 
ir būtų pamėginęs neįveikti! Jonas Bidžius tokiu atveju stuk 
telėtų jam j šoną ir pašaipiai paklausųt:

— Tai ką, miegi? Merginėjai naktį?
Miškelyje už Jonavos jiedu išsitraukė iš bagažinės dido 

ką ryšulį. Čia, pasirodo, buvo ir butelis konjako, ir koks ki 
logramas šviežių pamidorų, ir puikūs sumuštiniai su namuo 
se gamintu paštetu, ir gerokas gabalas mėsos kepsnio. Net 
ir „Esentuki“ bonka buvo įdėta.

— Sukčius tas Pernykštis, — pasakė Bildžius, meiliai 
žiūrėdamas į sumuštinius, — žinua, kad sukčius... O vis vien, 
jis man patinka. Patinka tokie vyrai... Dirba, kombinuoja, 
padaro. Ir patys turi, ir valstybei nauda! Čia ne tas išsižioję 
lis Šeputis, bobos sijonu užvožtas. . .

Bus daugiau. ’ __



1960. VI. 15. — Nr. 25(691) NEPR IKLAUSO MA LIETUVA 5 PSL.

Min. V. Sidzikauskas
LIETUVOS LAISVĖS KOM ITETO IR PABALTIJO 

VALSTYBIŲ LAISVĖS TA RYBOS PIRMININKAS IR 
PET VICEPIRMININKAS ATSAKO I KLAUSIMUS.

Joninės ar Vilniaus diena?

Ką galėtumėte pasakyti dėl 
iširusios Paryžiaus konferenci 
jos ir kokios įtakos gali turėti 
į Pabaltijo ir bendrai pavergtu 
jų tautų reikalą?

— Paryžiaus viršūnių konfe 
rencijos likimas buvo išspręs 
tas Kremliuje dar prieš Chruš 
čiovui išvykstant iš Maskvos. 
Prieškonferencinės nuotaikos 
aiškiai rodė, kad užsibrėžto 
tikslo — išsmilkymo Vakarie 
čių iš Berlyno — Chruščiovas 
Paryžiuje neatsieks. Grįžti 
tuščiomis rankomis diktatorius 
negali, o ginkluotam susikir 
timui dėl Berlyno ir dėl Vokie 
tijos aplamai, Sovietai nėra pa 
siruošę. Konferescijos torpeda 
vimas esamose sąlygose ir bu 
vo jiems vienintelė išeitis. Tas 
turės teigiamos įtakos Lietu 
vos ir kitų Sovietų pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos vals 
tybių bylai. Paryžiaus įvykiai 
atidarė akis ir tiems, kurie ne 
norėjo matyti tikrovės.

Dalyvavote Londone jvai 
riuose pasitarimuose. Ką galė 
tumėte apie tai pasakyti?

— Londone dalyvavau posė 
džiuose su vakarų Europos Pa 
tariamuoju komitetu, kurį su 
darė žymūs Anglijos, Prancū 
zijos, Vokietijos, Italijos, Bei 
gijos, Olandijos, Danijos, Nor 
vegijos ir Švedijos politikai. 
Dalyvavo ir kitų aštuonių, So 
vietų pavergtųjų Centro ir Ry 
tų Europos valstybių, sudarau 
čių PET, atstovai. Svarstėme 
Paryžiaus įvykiais susidariusia 
tarptautinę padėtį ir kokias iš 
vadas turėtų padaryti Vakarų 
Europos valstybių vyriausy 
bės. Vakarų Europos politikai 
priėmė rezoliuciją, kurioje jie 

MOMTfREAL
SPAUDOS B-VĖS „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“

paskutiniame valdybos posėdy 
je, veiklai pagyvinti, peržiūrė 
tas pasiskirstymas pareigomis 
ir nutarta: Prezidiumas palik 
ti tas pats: Pirm. J. Norvaiša- 
-Girinis, vicep. J. Leknickas, 
ižd. K. Leipus, sekr. J. Karde 
lis; taipgi palikta ta pati maši 
nų tyrimo komisija; dabar 
gi išrinktas finansų ir Mašinų 
Fondo vajaus vedėju Direkto 
rius Pr. Paukštaitis, spaustu 
vės reikalų Dir. J. Girinis, 
turto Direktoriai H. Adomo 
nis ir M. Juodviršis, parengi 
mų Dir. J. Leknickas. Balių 
ruišti nutarta rudenį, atkeliant 
jį iš žiemos laiko, bet ar bus 
gauta salė, dar nežinia.

MUZIKOS STUDIJOS
vedamos op. sol. E. Kardelie 
nės, metinis mokinių koncer 
tas įvyks birželio 25 dieną,

ŽEMA KAINA 
Laurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai; 

yra privatus ežeras su pliažu , 
medžioklė, žūklė, ski, — 

veikia visus metus. 
Mažas įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks 
St. Morkūnas, tel. PO 8-0890. 

SIUNTINIAI i

||
 LIETUVON IR I KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ !;
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis ' [per Janiną ADOMONIENĘ. < •

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, L 
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ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

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

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

M. MACIUKAS

pabrėžė, kad be atstatymo ne 
priklausomybės ir laisvės So 
vietų pavergtosioms Rytų Eu 
ropos valstybėms, jų tarpe ir 
Pabaltijo valstybėms, nebus 
teisingos ir pastovios taikos 
Europoje ir pasaulyje.

Kokie įspūdžiai Paryžiuje?
— Paryžių radau tebegyve 

nantį išsprogdintosios Viršų 
nių konferencijos įspūdžiais ir 
atgarsiais. Paryžiuje susitikau 
ir su iš Romos atskridusiu Lie 
tuvos diplomatinės tarnybos še 
tu min. St. Lozoraičiu. Su juo, 
min. dr. S. Bačkiu ir prof. J. 
Baltrušaičiu svarstėme ir 
mums rūpimus politinius klau 
simus ir ypač ryšium su min. 
Bačkio perkėlimu į Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtone Lie 
tuvos dipomatinio atstovavimo 
Prancūzijos sostinėje klausi 
mą. Bent laikinai į Ameriką iš 
vykstančio dr. Bačkio parei 
gas perims pasiuntinybės pata 
rėjas prof. J. Baltrušaitis. Da 
lyvavau ir Pabaltijo valstybių 
diplomatų pasitarime, kuriame 
be Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos ministerių Paryžiuje, daly 
vavo taip pat min. Lozoraitis 
ir aš.

Kokios jūsų pažiūros į toli 
mesnę lietuviškąją veiklą?

— Lietuviškoji veikla už. 
priešo okupuotos Lietuvos ri 
bų yra politinė ir kultūrinė. 
Pirmoji bus tęsiama tol, kol 
Sovietai bus priveisti pasi 
traukti iš Lietuvos ir kol lietu 
vių tauta galės laisvai išsirinkti 
valdžią ir pasirinkti politinę, 
ekonominę ir socialinę siste 
mą, kokią ji nori. Mūsų polit^ 
nės veiklos tikslas yra nekinta 
mas. E.

šeštadienį, 5 vai. po pietų, Auš 
ros Vartų salėje. Maloniai pra 
šoma šią datą rezervuoti jau 
nimo koncertui, kuriame da 
lyvaus dainininkės ir pianis 
tai.

DR. JONAS MALIŠKA 
ATIDARO NAUJĄ OFISĄ

Be ofiso, kuriame dabar 
dirba (5441 Bannantyne, Vcr 
dun, telefonas PO 8-454 7), 
atidaro naują ofisą: 1396 St. 
Catherine St. West (prie Bi 
shop), suite 419, telefonas UN 
6-8235. Naujoje vietoje Dr. J. 
Mališka kol kas priiminės ant 
radieniais ir trečiadieniais.

O visom kitom dienom — 
Verduno ofise. Bet šeštadienį 
gali priiminėti ir viename ir 
kitame ofise. Tat kiekvienu at 
veju reikia pirma susitarti čia 
nurodytais telefonais dėl vie 
tos ir laiko.

TRADICINĖ JONINIŲ 
VAKARIENĖ - BALIUS
Jau artėja birželio 18 d. — 

K. L. K. Mot. Dr-jos ruošia 
ma tradicinė Joninių šventė. 
Aušros Vartų išpuoštoje saiėje 
prie skanios vakarienės, įdo 
mios programos ir šaunaus 
orkestro, visi švęsime drauge 
Jonų ir Jonių varduves, kurių 
tarpe yra ir mūsų gerb. klebo 
nas Tėvas Borevičius, S. J.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfreed Kory

Mūsų Kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

Mosklo - Technikos naujienos
PASKUTINIAI DIRBTI 

NIA1 SATELITAI
Raketų ii dirbtinių Žemės 

satelitų į padanges leidžiama 
vis daugiau ir daugiau. Taip 
bandoma prisiartinti prie to 
kio momento, kada galima bus 
paleisti satelitą ar raketą su 
žmogum.

Ypač daug satelitų leidžia 
Amerika. Bet ir Rusija tam 
tikslui nesigaili išlaidų, ypač, 
kad tos išlaidos Rusijai nėra 
išlaidos, nes Rusijoje darbo 
žmigus, išnaudojamas visaip 
būdais, todėl valdžia nesigaili 
žmonių darbo.

Paskutiniais laikais yra pa 
leistų jau lyg ir artimų žmo 
gaus skridimui satelitų. Deja, 
jie kol kas nėra sėkmingi.

JAV gegužės 24 paleido sa 
telitą Midas, kuris sveria 5.000 
svarų, yra 22 pėdų ilgio ir 5 pė 
dų skersmens, sukasi 316 - 300 
mylių augštyje, apsisuka per 
94,34 mm. aplink Žemę.

Satelitas yra apginkluotas 
infra raudonų spindulių kame 
rom ir kitokiais pabūklais, ku 
rie įspėtų nuo nelaukto užpuo 
limo raketom.

Midas paleistas taip, kad ne 
sekia Sovietų Sąjungos. Tačiau 
tokiu būdu jis perskrenda per 
komunistinę Kiniją, Tibetą, 
šiaurės Vietnamą.

Deja, jo infra - raudonųjų 
spindulių aparatūra sugedo, o 
gal nesiseka ją iš Žemės vai 
dyti.

Sovietai gegužės 15 paleido 
satelitą su kabina žmogui ir 
žmogaus iškamša. Po keturių 
dienų pastebėta, kad satelitas 
suskilo. Sovietų radijas prane 
šė, kad buvo duotas signalas 
satelitui pasukti atgal į žeme, 
bet kabina, skirta žmogui, pa 
darė priešingai — iš orbitos 
208 mylios nuo Žemės pakilo 
iki 418 mylių.

Sovietai dabar aiškina, kad 
žemyn pasukti satelitas galėjo 
sumažindamas greitį. Greičiui 
sumažinti iššauta iš jo nauja ra 
keta priešinga kryptimi. Tarė 
jo atsitikti taip, kad i akėta iš 
šovė ta pačia kryptimi, kuria 
sukasi satelitas, ir tai pagreiti 
no jo skridimą. Pagreitėjus 
skridimui, satelitas atšoko to 
liau nuo Žemės.
• Vilnietis gydytojas J. Skliu 
tauskas parašė pjesę „Vaiki 
nas su velnio plauku", kurią 
Panevėžy pastatė J. Miltinis.

SEPTYNER1 METAI 
BE MAISTO

Kuo silpnesnė medžiagų apy 
kaita gyvūno organizme, tuo 
ilgiau jis gali išgyventi be mais 
to. Tuo ir paaiškinamas fak 
tas, kad šaltakraujai bei žemes 
nieji gyvūnai ištvermingesni 
už paukščius ir žinduolius. Tie 
sa, šikšnosparnis irgi šiltakrau 
jis. bet be maisto jis gali išbū 
ti 12—18 dienų. O vienas jų ba 
davo net 48 d. Kaip matome 
nėra taisyklės be išimties.

Tačiau šaltakraujai gyvu 
nai gali būti neėdę ištisais mė 
nesiais. Iš jų galima paminėti 
kai kurias žuvis, vėžlius, gyva 
tęs, krokodilus, aštuonkojus, 
vėžius, kirmėles.

Ypač ištvermingos badui ak 
tinijos. Kai kurios jų, laiko 
mos akvariumuose! (išbūdavo 
be maisto po 2—3 metus. Per 
tą laiką smarkiai sumažėdavo 
aktinijų svoris, jos sumažėda 
vo, bet gavusios maisto ir vėl 
greit — po kelitj dienų — at 
gaudavo pirmykštę savo „for 
mą”.

Vienok visus badavimo re 
kordus yra sumušusios erkės. 
Įos be maisto gali išgyventi 
daugiau kaip 7 metus!

AMERIKOS DYKUMŲ 
PASLAPTYS

Mūsų senoji planeta tai čia, 
tai ten suteikia mums įdomių 
mįslių.

Neseniai vienoje Kaliforni 
jos Mochave dykumos nedide 
lio kanjono atšlaitėje surasti 
įvairių žinduolių pėdsakai pa 
sirodė mažiausia prieš du milio 
nūs metų. Čia, matyt, buvo gė 
rykla. Ir štai mįslė. Atšlaitėje 
matyti didelių ir mažų kupra 
nugarių pėdsakai. O juk kupra 
nugarių, kaip žinoma, tarp 
Amerikos faunos nėra. Kupra 
nuganai gyvena tiktai Afriko 
je ir Azijoje. Šis atradimas 
vėl verčia susimąstyti apie že 
mynų atsiradimo istoriją.

Įdomių dalykų atrado taip 
pat ir Peru mokslininkas D. 
Riuza Markahuazi dykumoje, 
esančioje Peru Anduose 4 km 
augštyje viršum jūros lygio.

Žmogaus ranka nepaprastai 
tolimoje epochoje uolose iškal 
tos milžiniškos statulos. Įdo 
miausia tai, kad tarp jų pasitai 
ko gyvulių, kurie, kaip mano 
ma, niekuomet negyveno Ame 
rikoje. Pavyzdžiui, atvaizdai 
gyvulių, išnykusių, kaip mano

Pereitais metais red. J. Kar 
delis savo straipsnyje pažymi 
jo, kad vilniečiams reiktų pei 
eiti iš Vilniaus Dienus mineji 
mo, grynai įrengimą tradici 
mų Joninių, kurios kiekvienais 
metais tampa šiame krašte ia 
bai populiarios, sutraukdamos 
iš tolimiausių apylinkių tūks 
tančius tautiečių. Pagal Red. 
J. Kardelį, Vilniaus Dienos 
minėjimas yra rišamas su liūd 
na spalio dešimtosios sukak 
tifn. O šią datą mums nevertė 
tų net n prisiminti. Ji jau nu 
ėjus į praeiti, palikus Lietu 
vos istorjioje, kaip kaimyno 
smurto aktas. Pats Vilnius grį 
žęs prie Lietuvos ir net šian 
dien, nežiūrint Lietuvos TSR, 
mūsų sostinė yra jos ribose. Ki 
tas klausimas, Joninės. Tai 
džiaugsmo šventė, kurion susi 
renka daugiausiai jaunimas, 
palaikymui vilnietiškų — lietu 
viškų tradicijų. Joninės ir popu 
liarina mūsų sostinės vardą at 
žalyno tarpe ir per šias rengia
mas iškilmes, Vilnius jam pa 
lieka kaip mielas, savas, mies 
tas, kaip neatskiriamoji Lietu 
vos valstybės dalis.

Nenorėčiau su NL Redakto 
rium sutikti. Man atrodo, kad 
mums reikalingas ir Vilniaus 
Dienos minėjimas ir viinietiš 
kos Joninės.

Pirmosios iškilmės — Vii 
niaus Diena — yra daugiau po 
litinio pobūdžio. Nėra paslap 
tis, kad tremties lenkai, seka 
mūsų gyvenimą. Tai pastebė 
jau iš jų spaudos, atsiliepimų 
įvairiais kausimais. Tačiau, ka 
da mes spontaniškai, kiekvie 
noje kolonijoje, minėsime Vii 
niaus Dieną, visai kitas efek 
tas gausis ne tik mūsų pačių 
tarpe, bet ir amžinų imperia 
listų — lenkų. Iš anksto žinau 
kad ir Redaktorius ir gal dalis 
skaitytojų, nesutiks su impe 
rialisto vaidu, uždėtu mūsų 
kaimynui. Apsirinkama, nes 19 
metų išgyvenus lenkų okupa 
cijoje, teko gerai pažinti lenkų 
tautos siekimus mūsų tautos 
atžvilgiu, jų visą politiką, span 
dą, kuri tiesiog skaitytoją for 
muodavo žeminti pačią Lietu 
vą, laikant mūsų tautą žemos 
kultūros, o patį lietuvį — kaip 
pagonybės laikų „liekaną“.

Iš kitos pusės — vyresnioji 
karta, kuri ant savo pečių, ne 
ša liūto dalį lietuvybės tremty 
je. — Juk atvirai kalbant, ji 
pati turi labai mažai žinių apie 
Vilnių, to krašto lietuvius. Ir 
gyvenant Lietuvoje, ir Čia 
tremtyje, su nusistebėjimu ne 
kartą teko išgirsti: „vilnie 
tis“... iš kur išmokai kalbėti 
lietuviškai...? Suspaudžia širdį 
ir su šypsena atsakai — lietu 
vių kalbos kursuose išmokau!..

Taigi, mes vilniečiai galvoja 
me, kad Vilniaus vardo popu 
liarinimui, neužtenka vien tik 
Joninių. Vilniaus Dienos mine 
jimo. Kviečiame prie Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos su 
daryti ar Vilniaus rėmėjų bū 
relius, garsinant Gedimino 
miesto vardą įvairiomis progo 
mis, ar tiesiog įsijungti į tos or 
ganizacijos tarpą, gal nepilna 

mokslininkai, dar seniai prieš 
atsirandant žmogui. Pavyz 
džiui, didžiulės reptilijos.

Kur galėjo Peru dailininkas 
išvysti šiuos gyvulius? Kur 
Amerikos dykumų mįslių įspė 
jimo raktas?
• Kooperatininkui Vincui 
Kvieskai pastatytas pamink 
las.

s'
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teisiais nariais, bet kaip sene 
lio Vilniaus anūkai! Atsimin 
kime, kad priešas nesnaudžia. 
Ir koks jis bebūtų, jis visuo 
met pirmą kirtį taikys į tautos 
širdį. Po to, jis savo rankomis 
sieks dar toliau, visiškai nepa 
galvodamas sustoti prie Pane 
rių ar Antakalnio. Jo tikslas 
bus užimti visą Lietuvą. Tam 
mes turime būti pasiruošę. A: 
mušę pirmus smūgius prie Vii 
niaus, matysime laisvą ir visą 
Lietuvą.

Perėjus prie Joninių, rengia 
mų jau šeštą kartą iš eilės, ne 
didelio, bet veiklaus VKLS 
St. Cathraines sk. reikia 
džiaugtis, kad jis daina, šo 
kiais, taip gražiai populiarina 
jaunimo tarpe mūsų sostinės 
vardą. Kiekvienas su malonu 
mu važiuoja į jas, susipažįsta 
su vilnietiškom tradicijom, 
mintimis nusikelia į Vilnių, 
kurį gal būt pažįsta +ik iš nuo 
traukų albumuose-, tėvelių pa 
sakojimo.

Iš kitos pusės — reikia liū 
dėti, kad toje kolonijoje ir apy 
linkėję atsiranda asmenų, ku 
rie įvairiomis progomis, įvai 
riais keliais, tą visą darbą 
griauna. Tai nesąmoningas 
darbas, atvirai kalbant — atlie 
karnas iš pavydo, kad štai tie 
„lenkai - vilniečiai“ moka su 
traukti tūkstančius svečių į 
bendrą mfisų visų šventę, kad 
jų kasoje dar guli keli šimtai 
dolerių... Man atrodo, kad apie 
pavydą negali būti jokios kai 
bos.

Lietuvis, lietuviui, ypač iš 
kentėjusiam priespaudoje 19 
metų, privalėtų ištiesti pirmas 
ranką, jam padėti jo gražiame 
darbe, juo labjau, kada nedide 
lis St. Catharines sk. veža tokį 
didelį vežimą. Mes, Vilniaus 
krašto lietuviai, visuomet pri 
simename buv. laisvosios Lie 
tuvos dalies brolių auką, jų pa 
ramą mūsų lietuviškoms mo 
kykloms, gimnazijoms, skaityk 
loms ir draugijoms Vilniaus 
krašte. To niekuomet neužmir 
Šime.

Vilniečiai, prisiminę tą gra 
žų Jūsų drabą ir atsidėkodami 
už jį, duoda Jums savo vilnie 
tiška nuoširdumą, vilnietišką 
vaišingumą mūsų tautinių tra 
dicijų tęsinį tremtyje — vilnie 
tiškas Jonines. Visi mielai kvie 
čiami, visi maloniai bus pri 
imti.

Negalima pamiršti Joninių 
proga išleistų programų. Pa 
prastai rengėjai ir čia stengia 
si „įspausti“ biznierišką pag 
rindą, įdėdami įvairius skelbi 
mus, Įvairias reklamas. Prie 
šingai pasielgė vilniečiai. Jų 
aštuonių poslapių puikiai iš 
leistoje programoje, nerasi nė 
vieno skelbimėlio, kutis mtstil 
bet kokį biznierišką šešėlį tai 
visai šventei. Nors programų 
atspausdinimas kainavo per 
100 dol., tačiau jas VKLS St. 
Catharines sk. valdyba dalina 
nemokamai. Tai dar vienas vii 
nietiško nuoširdumo įrodymas.

Visi daviniai sako, kad šie 
metinės Joninės sutrauks re 
kordinį svečių skaičių, nes St. 
Catharines sk. valdyba, puikiai 
paruošė visą šventę. O ją ant 
savo pečių neša: pirm. Stp. UI 
binas, vicep. I. Šajauka, sekr. 
J. Dilys, ižd. J. Lelevičius, na 
rys A. Rutkūnienė. Be abejo, 
jiems talkininkaus ir vietos lie 
tuviai.

Tad ir iki pasimatymo birže 
io 25 d. vilniečių Joninėse!

K. Baronas.. .
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PIRMOS LIETUVIŠKOS KAPINĖS

Šv. Jono Kr. parapijos klebo 
nas kun. P. Ažubalis, kuriam 
teko ta visa našta pakelti, po 
ilgo jieškojimo už 15 myliu nuo 
Toronto, šalę Port Credit, prie 
Queen Elizabeth kelio gere 
mis sąlygomis nupirko 11 ak 
rti sodu apsodintos žemės.

Jau nuo ankstyvaus pavasa 
rio parapijiečių talkos būdu iš 
buvusio vešlaus sodo padaryta 
4 akru aikštė kapinėms, išve 
džioti takai, Įrengtos aikštelės 
mašinoms pastatyti, apsėta žo 
lė ir visas kapinėms skirtas plo 
tas apsodintas jaunomis eglai 
temis. Kapinių projejktą paruo 
šė inž. areli. A. Šalkauskis, ina 
tavimo ir niveliavimo darbus 
atliko kultūrtechn. V. Montvi 
as, medelių sodinimu rūpinosi 
agr. V. Dailydė, žemės darbus 
vedė statyb. A. Ropė.

Gegužės 29 d., dalyvaujant 
apie 2000 torontiečių ir arti 
mesnių vietovių lietuviams nau 
jos kapinės buvo pašventintos. 
Šventinimo apeigas prie pasta 
tyto moderniško stiliaus medi 
nio kryžiaus atliko prel. JVI. 
Krupavičius, pasakęs gilaus pa 
triotinio turinio pamokslą. Be 
abiejų Toronto parapijų klebo 
nų, šventinime dalyvavo kun. 
Borevičius iš Montrealio, kleb. 
kun. dr. J. Gutas iš Delhi, kun. 
Riekus iš Langton, Ont., kun. 
V. Zakarauskas ir Čikagos, ku 
nigas Br. Jurkšas ir kun. kape 
lionas B. Pacevičius, kuris va 
dovavo procesijai, sudarytai iš 
berniukų ir mergaičių ir tautiš 
kai pasirėdžiusių moterų. Pro 
cesija į kapines įžygiavo su 
giesmėmis.

Po šventinimo ceremonijų 
Kapinių tarybos vardu kalbėjo 
J. Matulionis, be to — Vliko 
pirm. dr. A. Trimakas ir prie 
kapinių įsigijimo daug patar 
navęs didelis lietuvių draugas 
parlamentaras A. Maloney.

Tškimės baigtos gegužinė 
mis pamaldomis.

Paskui visi dalyviai buvo pa 
kvesti ir pavaišinti parapijos 
Katalikių Moterų paruoštais 
užkandžiais, kurie vyko žydin 
čių obelių pavėsyje.

LIETUVIŲ DIENOS 
TORONTE ŠŪKIAI

Toronto apylinkės valdyba 
rengiasi neeilinei šių metų Lie 
tuvių Dienai. Didysis Dienos 
šūkis — paminėti 550 metų 
nuo Žalgirio mūšio ir 20 m. 
Lietuvos okupacijos sukaktu 
ves.

Ta pačia proga bus tautinių 
šokių šventė ir Kanados cho 
rų sąskrydis. Užsiregistravo 

Įvairūs siuntiniai
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspr 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame nqufll Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir " JI U tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų p-ekių.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVI Ų IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Ta |IA 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.
Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

siu ir žadančių atvažiuoti šo 
kėjų nuostabiai gražus skai 
čius.

Tikimasi taip pat, kad ir iš 
negausių Kanados chorų daly 
vans visi, kas tik galės.

Tautiniais šokiais rūpinasi 
V. Taruta ir G. Breichmanie 
nė (p. Šadeikienė išsikelia į J. 
Valstybes). Chorų sąskrydžii 
vadovaus „Varpo“ vadovas mu 
zikas St. Gailevičius ir Prisikė 
limo parap. choro vadovas sol. 
V. Verikaitis.

Šiuo metu valdyba jieško pa 
talpų, kur galima būtų sutalpin 
ti visą Lietuvių Dienų progra 
mą.

Jau gera pradžia padaryta. 
Atrodo Lietuvių Dienos pro 
ga Įvyks meno paroda.

Apylinkės v-ba sveikina Bal 
tų Federaciją už organizavimą 
automobilių vilkstinės birželio 
18 d. i Ottavvą ir ragina, kas 
tik gali, važiuoti. Dėl planingų 
demonstracijų prašoma užsire 
gistruoti pas T. Lietuvių Na 
mu administratorių 235 Ossing 
ton Avė, Toronto, Ont.

Valdyba iš savo kasos Šeš 
tadieninei Maironio vardo mo 
kyklai paskyrė 250 dol.

A. V-ba.

BAISIOJO BIRŽELIO PRO 
GA VISI KVIEČIAMI

ir kiekvieno pareiga atsilanky 
ti j Baltų Federacijos rengia 
mą iškilmingą akademiją bai 
siesiems birželio trėmimams ir 
rusų okupacijos dvidešimtme 
čiui paminėti. Tuomi pagerbsi 
me savo nukentėjusius arti 
rnuosius ir pareikšime protestą 
prieš Lietuvos okupaciją. Oku 
pantas Lietuvoje ruošia dide 
les iškilmes paminėti tą patį 
dvidešimtmetį. Mūsų pareiga 
solidariai pareikšti prieš tai 
protestą. Nemažai žymių kana 
diečių ir parlamentarų jau pa 
sižadėjo atsilankyti minėjime. 
Pagrindinę kalbą pasakys žino 
mas radio komentatorius ir 
„Canadians Ali“ programos ve 
dejas John Collingwood Rea 
de. Muzikinę programą atliks 
pabaltiečiai artistai. Be to, bus 
rodomas apie Pabaltijo okupa 
ciją ir trėmimus filmas, kuris 
torontiečiams dar neteko ma 
lyti.

Trėmimai ir okupacijos dvi
dešimtmetis bus paminėti ir se 
k^nuiose radio programos^: 
sekmadienį, birželio 12-tą die 
ną, 1 vai. pp. per J. R. Simą 
navičiaus „Tėvynės Prisikėli 
mų“ programoj; tą pačią dieną 
3 vai. po pietų bus speciali „Ca 
nadians Ali“ programa iš CFR

SI CATHARINES, Ont.
ANSAMBLIO GRANDINĖLĖS BELAUKIANT

Kaip buvo jau skelbta, pir priims ir padės kuo tinkamiau
mą kartą Į Kanadą atvyksta 
Clevelando meno ansamblis 
Grandinėlė ir koncertuos Nia 
garos pusiasalyje viniečių ren 
giamose Joninėse (birželio 25 
d.). Tai nėia tautinių vien šo 
kių ratelis. Yra tai jaunimo 
tautinių šokių, baleto ir muzi 
kos ansamblis bei tikrumoje, 
kaip jau kitų išsireikšta yra tai 
— tautinio baleto visuma, nau 
jo žanro lietuviško meno an 
samblis, kuris netik sužavėjo 
televizijos žiūrovus - ameri 
kiečius, bet ir tokią kietą Čika 
gos ir Detroito publiką. Jis pri 
vedė kiečiausį bei užsispyrėlį 
žiūrovą prie susijaudinimo ir 
susižavėjimo savo lietuvišku 
menu. Mūsų didieji spaudos 
kritikai ir tie prieina prie to, 
kad patys prisipažįsta: „dau 
giau kaip dvi valandos praėjo, 
tarsi matant, kad tik dabar pro 
grama teprasidėjusi“.

Kiek pats ansamblis yra pa 
sišventęs šiam menui, rodo ir 
šis įvykis. Gegužės 30 d. iš 
Clevelando į St. Catharines bu 
vo atvykęs ansamblio adminis 
tratorius J. Gaila. Jiems susi 
darius abejojimų, pasiryžo vie 
toje apžiūrėti ir asmeniškai iš 
siaiškinti. Apžiūrėjęs salę, see 
na ir šviesų įrengimą, ypač pro 
žektorius, prisipažino, kad sa 
lę ir sceną turite geresnę, ne 
gu turėjo kai kurios didesnės 
kolonijos. Dėl kitų dalykų pa 
stebėjo, kad ko negausite vic 
toje, stengsimės patys atsi 
vežt. Sako: „mes norime viską
parodyti tinkamoje vertėje, 
ypač saugojamės pakliūti į nu 
laukimo sąlygas, nes vykstant 
į kaimynus, nenorime būti 
paskutinio karto svečiais“.

Ansamblis atvyksta pro Buf 
falo šeštadienį (birželio 25 d.) 
apie pietus autobusais tiesiog 
prie koncerto salės (Merritton 
Community Centre Hali, Mer 
ritton, Ont.) Nakvos dalis St. 
Catharines miestely, o dalis 
Niagara Fals, Ont. Ant ryto 
jaus, sekmadienį (birželio 26 
d.) mūsų svečiai lankys Nia 
garos krioklius. Reikia tikėtis, 
kad niagariečiai savo svečius

B, Toronto, kuri bus išpildo 
ma pabaltiečių dainininkų, ir 
antradienį, birželio 14-tą dieną 
9 vai. 45 min. vakaro iš Hamil 
tono CHML stoties per p-lės 
Edith Hyder programą.

Visi, kas tik gali, taip pat pra 
šomi dalyvauti ir registruotis 
demonstracinei kelionei į Otta 
wą. Po nesenų įvykių Pary 
žiaus viršūnių konferencijoje, 
ši kelionė turės ypatingą pasi 
sekimą. Registruotis galima 
pas Lietuvių Namų administra 
torių.

Lietuviai advokatai
NEIMAN. BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Sclicitors, 

Notary Public.
35 Hey d r-n Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

' ' w------ n

Lietuvio Advokato Jstaiga 

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kamp. Bay ir Richmond)

Room 901,

T o r o n t o, Ont.
Telefonas EM 2-2585

■ W-...........W................... MM............ -M

I
' A. E. McKAGI E i

Barrister and Solicito: X
Advokatas ir Notaras g 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 

1008 North Ontario Bldg. X
330 Bay Street, XTORON I'O 1, Ontario, g

Niagaros įdomybes.

KRUOPŠTUS 
PASIRUOŠIMAS

Šios ypatingai didelės šven 
tės Niagaros pusiasalyje pasi 
ruošimo darbai eina pilnu tem 
pu, su atsidėjimu ir dideliu 
kruopštumu.

Gegužės pabaigoje rengėjai- 
-vilniečiai supažindinimui su 
Grandinėle ir su programa yra 
išleidę 8 puslapių puikiai ilius 
truotą leidinėlį, kuris bus pla 
tinamas apylinkėsvisuomenėje. 
Leidėjai maloniai prašo visus 
lietuvius gavusius, perduoti jį 
susipažinti kitiems negavu 
siems ypač savo apylinkės kai 
mynams.

Šis iškvietimas Grandinėlės 
nėra pasipelnymo reikalas, jo 
tikslas yra kuo plačiausiai ir 
prieinamiausiai patiekti visuo 
menei ką nors ypatingesnio, 
didesnio, svarbesnio ir lietuviš 
ko. Todėl ir nusistatyta mini 
malinę įėjimo kaina tik $ 1.50 
kartu į koncertą ir šokius, ne 
žiūrint, kad didesnėse koloni 
jose vien tik į šokius imama 
iki $ 2.00. Biletai iš anksto ga 
Įima gauti Niagara Falls, Ont. 
pas pirm. St. Ulbiną, 840 Wil 
Imott St., St. Catharinėje pas 
K. Stundžią, 2a Wiley St., Ha 
miltone pas K. Baroną, 131 
Kensington Ave. N., Toronte 
pas L Krasauską, 1006 Dun 
das St. W„ ir pas J. Cicėną, 21 
Alhambra Ave., ir pas kitus 
valdybos narius.

Salės priežiūra rūpinasi St. 
Kukta, bufeto St. Gudaitis, 
kontrolės ir kasos skyriaus iž 
dininkas J. Liulevičius, Scenos 
aprūpinimas I. šajauka, Sveiki 
nimus tvarko E. Rutkūnienė, 
loteriją P. ir P. Polgrimai, na 
kvynės ir susisiekimo b-nės 
pirm. J. Grigas ir J. Girevičius. 
Išvardintais reikalais kreiptis 
į virš minėtus asmenis, be to 

visų prašome, į kuriuos bus 
kreiptasi, neatsisakyti jiems 
padėt patalkininkauti jų pasi 
imtame darbe.

Dar keliems ansambliečiams 
trūksta nakvynei vietos, visų 
apylinkės gyventojų prašome, 
kas turi vietos vienai nakčiai 
pas save apnakvydinti, paskam 
binkit tel. MU 4-3944 arba 
MU 4-2025.

Mūsų kolonija praėjusiais 
metais parodė didelį suprati 
mą ir lietuvišką svetingumą sa 
vo svečiams. Reikia tikėtis ir 
šiais metais pasireikš nemažės 
nis svetingumas mūsų jaunie 
siems svečiams — lietuviškam 
atžalynui (didumoje studen 
tai). Geras vardas ir gražus 
gestas didina lietuvybei gėrės 
nį atsparumą. Inform.

KLB ST. KATHARINES 
APYLINKĖS VALDYBOS 

ATSIŠAUKIMAS
Lietuvių bendruomenės di 

džiausiąs rūpestis lietuvybės iš

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per

3 — savaites. 
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

PASIRINKITE PATYS, 
KAS GERIAUSIAI PATINKA
Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrove yra pasiry 
žūsi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie tik nori 

pasiųsti savo artimiesiems siuntinių.
Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė 
siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems 

vieną ar kelis iš šių siuntinių:
Siuntinys 3VK:

trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos ang 
liskos medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, 
kiekviena po 3Į4 jardų, Boston serge, worsted arba barathea, 
pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su įaustais įrašais 

arba su antspaudais „Ali Woll Made in England”.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 76 

Siuntinys 3VKP:
trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos Ulster me 
džiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena atkarpa 
kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės atkar 
pos, arba dvi atkarpos kostium. ir viena paltui pasirinktinai. 

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 76.
Siuntinys 3K: trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3% 
jardų, įvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar mo 
teriškos pusvilnonės medžiagos (vilna su medvilnės priemai 

ša), su antspaudais „Made in England* .
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 40. 

Siuntinys 4K: 4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios 
pat kaip siuntinyje 3K medžiagos, — $ 50.

Siuntinys 5K: 5 atkarpos tokios pat medžiagos — $ 60. 
Siuntinys 10K: 10 tokių pat atkarpų — $ 115.

Prie šit.i siuntinių galima už papildomą makestį pridėti dai 
pamušalų, moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų 

ar kitų daiktų.
Garantuotas pristatymas per 3—5 savaites.

Ypač skubiai vykdomi vaistų ir kiti užsakymai. 
Pavyzdžių ir informacijų bei katalogų galima pasiprašyti, 
o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje Londone, arba per šiuos jos 
atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus; 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama. 
V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA. 
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rocklord, III., USA.
J. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Co„ Ine., 3251 So. Halsled St., Chicago 8,

m., usa.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London. Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont. Canada. 
A. Mylė1, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P.Q. Canada. 
J. Petrulionis, Gaiva-Refreshmcnts & Gifts, 3570 W.

Vernor, Detroit 16, Mich., USA.
L. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont.,

Canada.
A. Steikiinasl, 3824 Hemlock S)t,, East Chicago^ Ind.„ USA. 

J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
J. Valaitis, Hamburg Altona, Dairnlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisko 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 
St., Chicago 29, Ill., arba: 4839W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA.
K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Brisbane,

Australia.
STANKŪNAS&MASIULIS LITHUANIAN TRADING CO. 

108A, Whitechapel Rd. London, E. 1, Great Britain.

laikymas. Kad jaunoji karta ne 
nutautėtų, suvažiavimuose 
nuolat svarstomi ir siūlomi 
įvairūs projektai. Iš jų vienas 
yra sudaryt sąlygas įvairių 
kraštų lietuviškojo jaunimo su 
sipažinimui ir bendradarbiavi 
mui. Šiam tikslui reikalinga iš 
naudoti visos galimybės ir pa 
sitaikiusios progos.

Tokia graži proga bus birže 
lio 25 d. Niagaros pusiasalyje 
per tradicines Jonines. Iš Cle 
velando atvyksta 40—50 ber 
niūkų ir mergaičių ansamblis 
„Grandinėlė“. Pasiskaičius 
apie „Grandinėlę“ periodikoje 
ir rengėjų išleistame progra 
mos leidinėlyje, pavadint šį 
vienetą tautinių šokių grupe bū 
tų per maža. Jiems tinkamiau 
sias pavadinimas būtų lietuvių 
tautinis baletas.

Šį ansamblį sudaro nuo 16 
—20 metų jaunuoliai-lės. Tai 
tikra lietuviškosios išeivijos pa 
žiba. Rūpinantiems jaunosios 
kartos lietuviška ateitimi, pra 
vartų ją pamatyt, suaugusiems 
pasigrožėt lietuviškuoju menu, 
jaunimui paimti iš jų pavyzdį 
ir užmegzti artimesnius ryšius 
tolimesniam bendradarbiavi 
mui.

St. Catharines ir jos apylin St. Catharines Apyl. Valdyba.

X Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
| „PARAMA” t

X Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
X Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus.^.
X Darbo valandos: J
| Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. j ’ 
| Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ' ' 
| Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. L 
| Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. ! i

X Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723

kių lietuvius prašome prisidėti 
prie šių jaunuolių nuoširdaus 
priėmimo, kad jų atvykimas 
nebūt paskutinį kartą.

Grandinėlė labai daug davu 
si koncertų Amerikoje, į Kana 
dą atvyksta pirmą kartą. Tai 
garbė Niagaros pusiasalio lie 
tuviams už iniciatyvą ir neat 
silikimą prieš didesniąsias ko 
lonijas. Tiesioginiams Graudi 
nėlės kvietėjams — VKLS- 
gos St. Catharines skyriui reiš 
kiame padėką, o atvykstan 
čiam š. m. birželio 25 d. į Ka 
nadą Grandinėlės ansambliui 
mūsų nuoširdžiausi sveikini 
mai. Valdyba.

PLATINAMI 
LOTERIJOS BILETAI

Valdybą jieškočlama būdų 
savo kasą sustiprinti išleido ir 
jau platina loterijos biletus 50 
— 50 pagrindu. Jie bus reali 
zuoti per rudeninį b-nės ruo 
šiamą parengimą š. m. rugsėjo 
17 d. Merritto Community 
Centre Hali, salėje. Valdyba 
prašo šiame reikale visuome 
nės paramos. Labjausiai šiuo 
laiku yra reikalingi biletų pla 
tintojai. Platintojams yra nuo 
laida.
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ŠĮ KETVIRTADIENĮ, BIRŽELIO 16 DIENĄ, 8 VALANDĄ VAKARO, UKRAINIEČIŲ SALĖJE, 

6185, 10-TA AVENUE, ROSEMOUNT (KAMPAS BELLECHASSE)

šaukiamas masinis 8-nių tautų susirinkimas
oficialiam UNION NATIONAL kandidatui Jeanne Mance rajone [Rosemounte]

Gerbiamam Ministeriui Maurice T. CUSTEAU
VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI SKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI ŠIAME MITIN GE^

BUS MENINĖ DALIS, KURIĄ IŠPILDYS LIETUVIAI, UKRAINIEČIAI, VOKIE ČIAI IR KT. ŠOKIAIS, DAINOMIS IR KITAIS PASIRO DYMAIS.

Mašinos Jus paims iš namų ir nuveš į susirinkimą, jeigu iš anksto užsiregistruosite telef onais: RA 7-3120 arba LA 3-1084.

^nntn?»nmnrmnmnnntntt:unmmtnnmrm:nntnnn:»:nn»nnnnnnff 
Birželio 18 dieną, šeštadienį,

K. L. K. Mot. Dr-jos Montrealio skyrius ruošia 

TRADICINE

t Joninių Vakarienę - Balių
kuris įvyks gražiai papuoštoje

::: Aušros Vartų parapijos salėje.
Gros šaunus orkestras.

Veika turtinga loterija, bufetas ir kt. įvairumai.
Pradžia 7.30 vai. vakare.

Maloniai kviečiami visi atsilankyti.
Rengėjos.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
1. Organizuotai vykstame 20 

metų Lietuvos okupacijos de 
monstracijoms į Ottawa. (Žiū 
rėkite pirmame puslapyje pra 
nešimą). Pageidaujama, kad 
mašinos būtų papuoštos tauti 
nėmis vėliavėlėms. Paimkime 
kiekvienas Ottawos miesto pla 
na, kad atsiskyrimo atveju bū 
tų galima susirasti. Grįžtame 
Montrealin pavieniui. Vykstan 
tieji prašomi paimti daugiau 
tautiečių.

2. Sekmadienį, birželio 19 d. 
11 vai. Aušros Vartų ir šv. Ka 
zimiero parapijų bažnyčiose už 
mirusius ir žuvusius už Lietu 
vos laisvę, 20 metų okupacijos 
bėgyje, bus aukojamos iškil

mingos Šv. Mišios. Iškilmingo 
se Šv. Mšiose organizacijos pra 
somos dalyvauti su vėliavomis.

Tuo demonstracijas ir primi 
nimą apie Lietuvos okupaciją 
baigiame.

Seimelio Prezidiumas.
• Serga p. Gabaliauskas ir gy 
dosi JAV, Pensilvanijoie. Pa 
sveiko M. Kantautas. M, Čepo 
nienei Victorijos ligoninėje pa 
daryta operacija. A. Žilinskie 
nė General ligoninėje tiria svei 
katą.

Dr. V. PAVILANIS 
3439 Beaconsfield,

Dr. J. ŠEMOGAS

N. D. G., Montreal.
HU 1-8437

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir
, . . . j. . 7—9 p. m.ketvirtadienį
antradienį ir
penktadienį m’
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.

Tel. UN 6-8235 ir
1396 St. Catherine St. W. 

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235

Birželio 18 d. 7.30 vai. vakaro 
Aušros Vartų Parapijos salėje 

šaukiamas 
masinis vakaruose gyvenančių 
lietuvių susirink im as 

Union National Kandidatai 
nori susipažinti 

su lietuviškąja visuomene.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONIŲ PAMALDOS 
Montrealyje įvyks birželio 19 
dieną, 12 vai. 30 minučių St. 
John's Lutheran Church, 3584 
Jeanne Mance Str. Pamaldas 
laikys kun. A. Jurkšas, atvy 
kęs iš Bostono. Po ilgesnės per 
traukos, malonu būtų, kad dau 
giau susirinktų parapijiečių j 
pamaldas.

Parapijos Taryba. 
• Ketvirtadienį Dievo Kūno 
šventė. Šią dieną vakare 8 vai. 
bus šv. mišios. Po šių šv. mišių 
generalinė absoliucija Trečio 
jo Ordeno nariams. Sekantį 
sekmadienį sumos metu įvyks 
iškilminga Dievo Kųno proee 
sija. Visi nuoširdžiai prašomi 
skaitlingiau dalyvauti šiose pa 
maldose. (AV).

IŠKILMINGAI PALAIDO 
TAS POLICIJOS 

PAREIGŪNAS
Aleksandras Lukša, miręs 28 

metų, iškilmingai palaidotas 
praeitą šeštadienį iš A. V. baž 
nyčios. Gražu buvo, kad mirų 
sį savo kolegą —■ trafiko poli 
cijos seržantą — pagerbė visa
kuopa policijos ir būrys kari 
ninku.
• Masevičiūtė Ašarėlė šiemet
baigė St. Jeane gimnaziją, vad.
Pensionnat de St. Jean.
MARIJOS VARDO ORGANI

ZAC1JOS MERGAITĖS, 
kurioms va lovauja Nek. Pras. 
Marijos vienuolės, birž. 12 d.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ VISI 
Į JONINIŲ BALIŲ!

Šį šeštadienį, 7.30 vai. vaka 
ro, Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję, K. L. K. Mot. Dr-jos ruo 
šiamoje tradcinėje Joninių va 
karienėje - baliuje pajausime 
tikrąją lietuvišką Joninių nuo 
taiką. Kaip visuomet, balius 
žada būti labai šaunus. Visi Jo 
nai bei Jonės bus ypatingai pa 
gerbti. Prityrusios šeiminiu 
kės paruoš skanias vaišes. Šo 
kiams gros geras orkestras. Ne 
sigailėsite atsilankę, 
mesnės, negu Toronte.

MONTREALIO „LITO” 
BALANSAS 1960 M.

BIRŽELIO 1 DIENAI
Aktyvas

(banko valdomas turtas).
1. Kasa (einam, sąskaita)

32,021.75
2. Indėlis centrin. kasoje

31,100.—
3. Indėlis Lygoje 54.—
4. Paskolos (išduotos)

296,974.80
5. Inventorius 358.90
6. Įvairūs asmenys 928.44

Viso 361,437,89
Pasyvas (turtas priklauso)
1. Indėlininkams - šėrinin 

kams 350.440.30
2. Atsargos kapitalui 3,500.92

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų Gydytoja 

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

užbaigė veiklos metus. Seselių 
vienuolyne įvyko pasirodymas, 
kuriam įžangą padarė A. Ma 
sevičiūtė, paaiškinusi, kad mer 
gaitės visus metus rinkdavosi 
po mišių ir turėdavo pasikalbę 
jimų, paskaitėlių ir kt.

Po to buvo mergaičių pasi 
rodymas. Staškevičiūtė padek

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901
UN 1-8933

I
 Nosies, gerklės ir ausų 8 

specialistas ir chirurgas a
Dr. R. CHAR LAND I

78 St. Joseph Blvd. W.
VI 2-9958 t

I
l)r.E.Andrukaiti8|

956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, :

B. A., B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570

| NOTARAS
Z JUOZAS BERNOTAS
| B. A., B. C. L.
4 215 St. James West,
& 7 augštas.
f Tel.: AV 8-3115.
y Namie 2654 Hogan
jTel.: LA 5-7023, 7—9 v v

lamavo, Gudžiūnaitė pašoko, 
mažesniųjų ir didesniųjų gru 
pės padainavo ir padeklamavo. 
Fortepionu talkino R. Kličius. 
Vyr. gr. mergaitės pašoko plas 
tinį šokį. Po to mergaitės sve 
čius pavaišino.

3. Nepaskirstytam pelnui
1,201.05

4. Šių metų pelnui 6,296.35
Viso 361,437.89
Narių 508., skolninkų 135.

„Lito“ vedėjas D. Jurkus.
MONTREALIO SKAUČIŲ 

IR SKAUTŲ TUNTŲ 
vasaros stovykla įvyks nuo lie 
pos mėnesio 16 iki 24 dienos 
Rowdon’e.

Tėvai prašomi registruoti sa 
vo vaikus pas draugininkus, 
• V. Lukoševičius, baigęs 
mokslo metus Kennebunkpot 
te, vasaros atostogų sugrįžo 
pas tėvus į LaSalle, P. Q.

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas įmokėjimas. 
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

PARDUODAMAS 
COTTAGE 

su 3 akrais žemės. 
Puiki vieta moteliams, 

Maupas Rd., Vai Morin. 
Cattage 4 kambarių, 
labai gražioje vietoje. 

Teirautis tel. LA 5-3043

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

I
 TORON T E BUS LABAI ĮDOMI 

paroda ir loterija
Visi žinome, kad skirtingose Kanados provincijose 

daugelio prekių kainos yra labai skirtingos.

Yra faktas, kad kailiniai išdirbiniai Toronte, Hamiltone ir 
apylinkėse daug brangesni, negu Montrealyje. | 

Šitais sumetimais JUOZAS GRAŽYS, |

kailių siuvė j a s, j
birže 1 i' o 19 d., popiet ų,

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA KAI 
| LIŲ IR KAILINIŲ IŠDIRBINIŲ PARODĄ.

Be to, kas parodoje atsilankys, dalyvaus loterijoje, kuriai ;i 
lį: J. Gražys yra paskyręs kelius kailinius fantus. Atsilanky ) 
S; kite patys ir atsiveskite savo pažįstamus. Neapsiriksite ) 
«; atsilankę. Visą parodos pelną parapija paskyrė seselių į 
« vienuolių vaikų namų statybai. J

PIRMIEJI PALAIDOTI 
LIETUVIŠKOSE KAPINĖSE

Praėjusį šeštadienį naujai 
įgytose šv. Jono lietuvių kapi 
nėse Toronte palaidoti du lietu 
viai: Jonas Žuklys, 35 metus 
Niagaros miestelyje, USA pu 
sėje ėjęs policininko pareigas. 
Jo laidotuvėmis rūpinosi jo se 
šuo Br. Čirūnienė. Antros lai 
dotuvės — iš Prisikėlimo para 
pijos, Onos Valiukienės, p. Im 
brasienės mamytės. Girdėti, 
kad nemažas lietuvių skaičius 
savo mirusius gimines žada ar 
timoje ateityje perkelti taip 
pat į naująsias lietuvių kapi 
nes.

DIPL. EKONOMISTAS 
ALEKSAS KIRŠONIS 

su šeima liepos pabaigoje iš 
vyksta į Kaliforniją nuolati 
niam apsigyvenimui.

A. Kiršonis yra vienas iš pir 
mųjų iniciatorių įsigyjant Lie 
tuvių Namus ir per visą laiką 
buvo tų namų vadyboje sąs 
kaitybos tvarkytoju. Taip pat 
jis yra ir vienas iš lietuvių 
bankelio „Parama“ steigėjų ir 
valdybos narių.

Be ekonominių organizacijų, 
A. Kiršonis aktyviai reškėsi lie 
tuvių politinių organizocijų 
veikloje. Šiuo metu jis yra LN 
T Toronto Komiteto pirminiu

VISI Į PRAKTIŠKĄ 
PARODĄ

Kailinių rūbų siuvėjas Juo 
zas Grąžys šį sekmadienį, bir 
želio 19 dieną, po pietų Prisi 
kėlimo par. salėje ruošia kailių 
ir kailinių drabužių didelę pa 
rodą, drauge ir loteriją, kuriai 
jis paaukavo vertingų kailinių 
dalykų Kas atsilankys paro 
don, dalyvaus ir loterijoje. Vi 
sas parodos ir loterijos pelnas 
skiriamas Seselių vienuolių na 
mų Statybai. Atsilankę įsiti 
kins, kad kainos yra žymiai ne

I. G. ELECTRIC R d
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČINAS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

kos.
GRAŽIOS VESTUVĖS

Birželio 4 d. Prisikėlimo p- 
rapijos bažnyčioje buvo sutuok 
ti humanitarinius mokslus To 
ronto universitete studijuojan 
ti Sigita Skirgailaitė su inž. Vy 
teniu Ramanausku iš New Yor 
ko. Abu yra veiklūs Akademi 
nio Skaut Sąjūdžio nariai.

Vestuvinė puota įvyko šau 
niame Hemstead's Restorane 
Exhibition Park, kur dalyvavo 
per šimtas svečių, jų tarpe 
daug jaunimo. Gražų jaunis 
siems sveikinimo žodį tarė jau 
nosios tėvų bičiulis dr. A. Ša 
poka. Jaunavedžiams ir tėvą 
ms sugiedota ilgiausių metų.

Jaunieji tą pat vakarą 
skrido povestuvinėn keionen į 
Kaliforniją.

DISTR. ESTATE BROKERS 
K*^^^******^^ 177 Sherbrooke W. VI 2-8501

F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius . .. .CR9-9793 
P. Adamonis ........ RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . HU 1-2957 
S. Kuliavas, sekr. RA 5-4247 

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

Santaupos pilnai apdraustos. Augitos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūna*. RA 7-3120 
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary

MASSON FURS
J. GRAŽYS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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