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Kanados vyriausybė, Kanadai einant į visišką nepriklausomy 
bę, nutarė įvesti Kanados tau tinę vėliavą, matomą šiame at
vaizde : trys klevo lapai, raud oni, baltame fone ir iš kraštų 
žydrios spalvos ruožai. KLB Krašto Valdyba nutarė už tai 

pasveikinti Kanad. vyriausybę.

Šiemet baigusieji Montrealio šeštadienines mokyklas su k1? siu vedėjomis, iš kairės: mokytoja G. Gedvilienė, L. Bijūnai- 
tė, D. Selenis, A. Jonelytė, A. Mockus, L. Drešeris, L. Blauzdžiūnaitė, R. Skučas, D. Ke belytė, P. Drešeris, A. Žiurfce- 
vičiūtė, J. Žukauskas, V. Blauzdžiūnaitė, J. Rašytinis, R. Šeidys, D. Sabalytė, A. BijūnaUr mokytoja P. Malcienė.

Foto Tony Laurinaitis. a

Krinka visų valstybių santykiai
• JAV DARBININKAI SAVO VALDŽIĄ MOKINA —------------------------------------------------ '------------------------------
• rusai Skundžiasi kinų kišimusi į rusų KAS NAUJA KANADOJE

KJL1KALUS.
• KINAI CHRUŠČIOVĄ KALTINA REVIZIONIZMU.
• AMERIKIEČIAI RENKASI HONOLULU TARTIS.
• LAOSE PADĖTIS LABAI KRITIŠKA.

EUROPOS NAUJIENOS
INFORMACIJA CHRUŠČIO VO LANKYMOSI 

SKANDINAVIJOJE PROGA

Amerikos politika, kai ji 
bando vadovauti visam/Vaka 
rų pasauliui, dėl neturėjimo 
aiškių gairių ir nesugebėjimo 
susitarti su kitomis Vakarų 
valstybėmis, — veda

Į VISIŠKĄ VAKARŲ 
PAKRIKIMĄ.

Kai kuriais tos politikos 
pasažais reikia stebėtis.

JAV sekretorius D. Rusk, 
jeigu teisybė, ką rašo Ameri
kos spauda, Atlanto s-gos su 
sirinkime įtaigojęs sąjungi
ninkus paremti. . . Maskvą, 
jeigu galėtų kilti šios nesusi 
pratimai su rytine Vokietija...

Jeigu tai tiesa, tai galima 
spėti, kad

RYTINĖ VOKIETIJA 
PASIRYŽUSI NUO 

MASKVOS ATSIMESTI.
Taip esant, suprantamas 

yra Ulbrechto pakartotinis 
siūlymas Vak. Vokietijai ei
ti į derybas. Matyti, vokie
čiai, akivaizdoje bolševizmo 
bankroto ir jokios vilties išei
ti iš ūkinių sunkumų, apsi
sprendžia jieškoti susitarimo 
su vakariečiais ir galų gale 
susijungti. Tat Rusk siūly
mas beveik nepatikimas, bet 
Vakarų Vokietijos neigiama 
reakcija ypač buvo girdima, 
nes toks Rusk įtaigojimas

VAKARŲ VOKIETIJOS 
NEGALĖJO 

NESUJAUDINTI.
Šis JAV politikos vingis, 

greta kitų panašių, suerzino 
net JAV darbininkijos sluogs 
nius, kurie reagavo į valdžios 
politiką deklaracija, kurioje 
atvirai ir stipriai

KRITIKUOJA JAV 
POLITIKĄ, 

nesugebančią suprasti realy
bės ir nemokančią išnaudoti 
palankių Amerikai sąlygų.

JAV darbininkija geriau 
supranta realią padėtį, negu 
diplomuoti politikai, pasiry
žę tvarkyti tarpptautinius rei 
kalus. JAV politikai tikrai 
painiojasi ir komplikuoja vi
są Vakarų politiką.

O SUNKUMAI, IŠKILĘ 
AZIJOS PIETRYČIUOSE, 
kuriuos sąmoningai komunis
tai provokuoja, kad dar dau
giau supainiotų Ameriką, at
siekia savo tikslą, ir Vakarai 
visiškai irsta. Net Graikija, 
kurią savo metu JAV išgelbė 
jo iš komunistų agresijos, 

jau persimeta į priešingą 
stovyklą ir jau mezga santy
kius su Maskva (ginklus iš 
ten gabenasi), o Makarios 
jau visiškai eina ant Maskvos 
pavadžio ir tuo riša draugėn 
Graikiją.

Nehru mirtis, nepalikus pa 
ruošto įpėdinio, sukėlė susi
rūpinimą.

INDIJOS VALSTYBĖS 
KORĖJAS

buvo didelė Indijai asmeny
bė — saikinga, santūri, pa
kankamai taktiška, bet ne be 
žymių trūkumų: nepakanka
mai suprato komunizmą, per 
daug turėjo užsispyrimo ten, 
kur protas diktavo kitokią 
elgseną ir nepakankamai mo
dernišką bei logišką, dėl ko 
buvo nusivylimų, nelogiškų 
elgsenos vingių. Jo vietą už
ima patikimiausis jo' kabine
to narys, jį pavadavęs,

MINISTERIS LAL 
BAHADUR ŠASTRI.

Jeigu būtų protingi indų 
vadai, tai jie religijoms turė
tų sudaryti tolerancijos sąly
gas ir Indijai su Pakistanu 
sudaryti susiliejimo sąlygas. 
Deja, religinis fanatizmas 
skaldo vieną tautą į kovojan
čias stovyklas.

Indokinijos pusiasalio įvy
kiai tiek paaštrėjo, kad Ame
rika visur jieško užtarėjų ir 
rėmėjų, bet jų neranda, ir 
taip

INDOKINIJĄ KINIJOS 
KOMUNISTAI BAIGIA 

UŽKARIAUTI.
Nieko nepadės ir susirinki

mas Honolulu, birž. 1 d., jei 
gu nebus imtasi rimtų prie
monių agresijai sulaikyti. Ki 
nijos komunistai ištikimi sa
vo teigimams, kad komunis
tai niekur taikiu būdu nepa
ėmė viršaus, ir kur laimėjo, 
laimėjo tiktai karu. Savo ag 
resija Indokinijoje nori įro
dyti ir Chruščiovo teigimų 
klaidingumą.

KITOS NAUJIENOS
— Laose komunistai puola 

ir eina pirmyn, bet Laose jau 
sutartas neutralumą garan
tavusių valstybių pasitari
mas.

— Išsiskyręs su Chruščio
vu, Nasser su Iraku pasirašė 
sutartį, kuria siekiama arabų 
vienybės.

4 MILIJARDAI 
SOCIALINEI PAGALBAI

Daugelis Kanados gyvento 
jų nežino, kad Kanados fede
ralinė valdžia socialinei pa
galbai kasmet išleidžia apie 
4 milijardus dolerių, kas su
daro apie trečdalį visų mokes 
tinių pajamų. Karališkoji ko
misija, kuri tiria Kanados mo 
kesčių sistemą, yra nuomo
nės, kad daugelis tos pagal
bos pozicijų yra labai geros, 
bet esą ir tokių, kurios kelia 
didelių abejojimų.

SENATORIUS YUZYK
kalbėdamas Kanados senate 
užsienių politikos klausimais, 
plačiai aptarė sovietinę agre
siją ir genocidą. Jis suminėjo, 
kaip ir kada buvo atsikūru
sios Pabaltijo, Kaukazo, Slbi 
ro valstybės ir kaip jas sovie
tų agresija smurtu sunaikino 
ir kaip dabar kolonizuoja.

— SSSR sekr. Ottawoje, 
V. Semionov, pareiškė, kad 
SSSR nori turėti konsulus 
Montrealy, Toronte ir Van
kuveryje.

Amerikos lietuvių žinios
SPAUDOS IR RADIJO SUVAŽIAVIMAS 

ir JAV Kanados Bendruome nės valdybų pasitarimas
PLB Valdyba, ėmusis ini

ciatyvos šaukti išeivijos lietu 
vių spaudos leidėjų bei redak 
torių ir radijo valandėlių ve
dėjų suvažiavimą, atsiklausti 
si apsisprendė suvažiavimą 
ruošti ir jam duoti programą. 
PLB V-bos pirmininko Juo
zo Bačiūno vasarvietė suda
rys idealias sąlygas pabend
rauti. Svarstymams teikiami 
keli pranešimai su diskusijo
mis: dr. P. Grigaičio Lietu 
vos gyvenimo pristatymas iš 
eivijos lietuvių spaudoj, St. 
Barzduko Bendruomenė kaip 
išeivijos lietuvių susiorgani- 
zavimo forma, J. Stempužio 
Lietuvių radio valandėlių pa
skirtis ir programų organiza
vimas, R. Mieželio, dr. 4Į\ Re 
meikio ir V. Germano Jauni
mo keliai į organizuotą išei
vijos lietuvių gyvenimą, kun. 
K. Trimako S J Lietuvių spa
uda dvasinių ir moralinių ver 
tybių sargyboj. Kiekvienam 
pranešimui su diskusijomis 
skiriama pusantros valandos.

Suvažiavimas vyksta birže 
lio 6—7 dienomis. Atidaro
mas birželio 6 d. ryto 10 vai. 
Dalyvių registracija nuo 9

SUSIRŪPINIMAS 
URANO KASYKLOMIS
Kanada turi daug urano, 

reikalingo atominei energijai 
gaminti. Bet kol kas uraninė 
pramonė dar nėra išvystyta. 
Tačiau prasidėjus atominei 
erai, buvo, smarkiai sukrusta 
kasti uranas ir, rinkai esant 
mažai, susidarė jo atsargos. 
Kanada dabar jų turi už 255 
mil. dol. Todėl urano kasyk
los eina į bankrotą. Jų dau
giausia yra Elliot Lake.

Dabar Kanados vyriausy
bė, gelbėdama kasyklų veiki
mą, Anglijai pardavė urano 
rūdos už 1,200,000 dol.

DANGORAIŽIS 
NIAGAROJE

Iškilmėmis pradėtas statyti 
dangoraižis Niagara Falls už 
6 mil. dol. Jis apatiniame au
kšte turės parodoms salę, o 
virš jos 3 stebėjimo aikštes. 
Turės rotacinį restoraną 
1,500 vietų. Pastatas bus va
dinamas „Niagara Internatio
nal Centre“.

vai.
Visi dalyviai yra PLB Vai 

dybos pirmininko p. Bačiūno 
svečiai. Atvyksta ir grįžta sa 
vo lėšomis.

Suvažiavimo proga taip 
pat numatomas ir PLB V - 
vos, Kanados LB Krašto V- 
bos, JAV LB Centro V-bos 
pasitarimas bendraisiais reika 
lais. Kviečiamas dalyvauti ir 
Amerikoje besilankąs Vokie
tijos LB Krašto V-bos vice- 
pirm. ir Vasario 16 gimnazi
jos dir. kun. Br. Liubinas bei 
kiti LB veikėjai. Inf.

Iš Montrealio į suvažiavi
mą vyksta KLB Kr. V-bos 
pirm. Dr. P. Lukoševičius ir 
NL red. J. Kardelis.

CLEVELANDE LIETU
VOS K-D 

KONFERENCIJOJE 
paskaitas skaitė p. Vainaus
kas, p. Lūšys ir kt. Pam'nė- 
ta prelato M. Krupavičiaus 
kunigystės 50 metų sukaktis.

— Pietų Amerikoje mirė 
generolas Grigaliūnas - Glo
vackis, sulaukęs 78 metų am 
žiaus.

— Čikagoje atidaryta Mon 
trealy gyvenančio dail. R. Bu

Baltų Komitetas Stokholme 
nušvietė Chruščiovo lanky
mosi tikslus ir „Birželio 
Komiteto“ uždavinius.

N. Chruščiovo lankymosi 
Skandinavijoje datos yra 
šios: Danijoje jis viešės nuo 
birželio 17 iki 21 dienos, 
Švedijoje nuo birželio 22 iki 
27 d. ir Norvegijoje nuo bir
želio 28 d. iki liepos 3 d. Spė
jama, kad grįždamas į Sovie- 
tiją Chruščiovas galėsiąs ne
oficialiai lankytis ir Suomijo
je. Visuose trijuose kraštuo
se veikia sutikimo komitetai. 
Sovietinis diktatorius lankys 
įvairias trijų valstybių vietas, 
jį saugos vietos saugumo 
agentai, o iš jo palydovų — 
iš viso 12C—150 asmenų — 
didelę dalį sudarys sovietinės 
saugumo įstaigos (KGB) pa
reigūnai. Pagal ligšiolinius 
apskaičiavimus toji Chruščio
vo viešnagė kiekvienam tų 
kraštų atseis po 4 milionus 
švedų kronų, tad visų trijų 
kraštų lankymo kaštai pasieks 
10—12 milionų švedų kronų 
(2,3 mil. dol.).

Kokie Chruščiovo tikslai?
Maskva kelionę panaudos 

propagandos ofenzyvos tiks
lams. Kai kuriuos kelionės 
tikslus atskleidžia pati sovie
tų spauda. Tad sovietams to
je propagandoje pirmoje ei
lėje rūpės: 1. paremti vietos 
komunistų partijas, ypač atsi 
žvelgiant į Švedijos ir Norve
gijos 1964 m. rudens rinki
mus. Sovietai ypatingai ryš
kins vadinamą Kekkoneno 
planą — pagal jį Skandinavi
ja ir visa Baltios jūros sritis 
turėtų būti paversta neatomi 
ne zona. Į Daniją ir Norvegi
ja ir visa Baltijos jūros sritis 
mai joms pasitraukti iš NA
TO ir europietinio bendra
darbiavimo sistemos. Skandi
navijos kraštai būsią prašomi 
pagalbos, pvz. kreditų chemi 
jos pramonei, būsią siekiama 
didesnio ūkinio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo. Pagaliau 
Chruščiovas tikisi, kad pro
pagandinės ofenzyvos dėka 
jam pavyksią žymiai parai i- 
žuoti antikomunistinį kraštų 
nusistatymą ir tai būtų smū
gis egzilams, pirmoje eilėje 
Švedijoje veikiantiems bal
tams, o visuomenė šių veik
lai ligšiol yra parodžiusi 
daug simpatijos.

Sovietų ofenzyva jau pra
sidėjo — Skandinavijos kraš- 

kausko dailės darbų paroda, 
kurioje Dr. H. Nagys skaitė 
paskaitą apie modernųjį 
ną.

tus aplankė įvairios delegaci
jos, įvyko politikų vizitai, į 
Skandinaviją numatoma pa
siųsti įvairius sovietų meno 
ansamblius, Kijevo operą ir 
baletą.

Kokie „Birželio K-to” 
tikslai?

Jam vadovauja prof. Bir
ger Nerman, kiti astuoni na
riai — įžymūs švedų politi
kai ir šiaip visuomenėje pasi
reiškę asmens. Be to sudary 
tas specialus „Egzilų Birže
lio Komitetas” — į jį įeina 
36 asmenys, atstovaują 30 
Švedijoje veikiančių dides
nių egzilų organizacijų. Šio 
komiteto pirmininkas — ven 
gras Adam Heincz. Birželio 
Komitetai jau veikia ir Šve
dijos provincijoje, be to pra
dėta juos steigti ir Danijoje 
bei Norvegijoje. Šis Komite
tas dar parūppina lėšas ir iš 
leis didesnę dalį visų numaty 
tų spausdinių, brošiūrų.

Kokia bus pasipriešinimo 
taktika?

Pagrindinis uždavinys — 
nekreipti asmens puolimų 
prieš N. Chruščiovą ar vesti 
kovą prieš formalų valstybės 
pareigūno vizitą, bet išnaudo 
ti to lankymosi Skandinavijo 
je bei visame pasauly garsą 
ir ta proga iškelti laisvės są
vokas. Pirmoje eilėje numa
tyta išryškinti tokius princi
pus: 1. Nušviesti pavergtųjų 
tautų padėtį, iškelti sovietų 
kolonialinės imperijos spau
dimą ir visa tai priešpastaty
ti kolonialinių tautų išlaisvi
nimo procesui kituose konti
nentuose. 2. Aprašyti nusikal 
timus prieš žmogaus tę sęs, 
demokratinių laisvių trūku
mą, tebesitęsiančio policino 
režimo metodus, policinės 
valstybės cenzūrą, suvaržy
mus. 3. Bus reikalaujama lik
viduoti dar veikiančias vergų 
darbo stovyklas, greičiau su
sijungti išskirstoms šeimoms, 
palengvinti keliones ir šiaip 
judėjimą, sumažinti mui'us 
dovanų paketams. Bus nu
šviesta vis sunki bažnyčios, 
intelektualų ir sovietų pa
vergtuose kraštuose dirban
čių kūrė jų. padėtis. 4. Bus rei 
kalaujama laisvės Pabaltijo 
valstybėms ir kitiems paverg 
tiems kraštams, reikalaujama 
visuose šiuose kraštuose įves 
ti demokratinę tvarką ir tei
sėtus režimus. 5. Bus at
kreiptas dėmesys į ūkinius 
Sovietų Sąjungos sunkumus, 
į pramonės ir žemės ūkio kri 
zes bei jų priežastis, į sovi*-

me» tų siekimus vyrauti Baltijos 
jūros erdvėje. E.
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Nepriklausoma Lietuva
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Už Lietuvos išlaisvinimą I For liberation of Lithuania!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

DO 6-6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams:

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

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

BUKIME JAUNI IR DRĄSUS
NES TIKTAI DRĄSIEMS PRIKLAUSYS ATEITIS
KLB Kultūros Fondo pirmininko Dr. H. Nagio žodis 

baigiant mokslo metus
Beveik kasmet esu jums 

kalbėjęs mokslo metų užbai
gimo proga, jieškodamas žo
džių jus sustiprinti ir padrą
sinti, bet taip pat jieškoda
mas pats sau jėgos ir padrą
sinimo jūsų tarpe ir jūsų 
šventėje. Taip jau yra, kad 
mes esame vieni kitų reika 
lingi, kad mos visą laiką, 
kol gyvensime svetur, būsi
me reikalingi vieni kitų pa- 
gelbos, paramos ir meilės. 
Mūsų bendruomenė yra, pir
moj eilėj, ne tiek griežtų or
ganizacinių formų susibūri
mas, kiek vargo ir meilės 
bendruomenė. Tokia, kur 
žmogus gyvena su žmogumi, 
bendrauja, ne dėl materiali
nės naudos, bet dėl to. kad 
juos jungia gilesnis ryšys, ti
kėjimas vienu tikslu bei idė
ja, vieno likimo ir vieno krau 
jo giminystė. Mūsų bendruo
menė ir išliks gyva tiktai tiek 
ilgai, kiek ilgai toji savitarpė 
meilė, tas likiminis saitas 
mus riš. Ir jeigu nulems mū
sų tautinį likimą išeivijoje 
vyresniųjų tarpusavis bend
ravimas, tai dar labjau nu
lems tą patį likimą tolimes
nėj ateityje nuoširdus ir tik
ras bendravimas tarp mūsų 
vyresniosios ir jaunesniosios 
bei jauniausios kartų. Bend
ravimas ne žodinis, ne oficia
lus, ne valdininkiškas, bet tik 
ras rūpestis vienas kitu, vie
nas kito problemomis, vienas 
kito žmogiškuoju likimu.

Atvirumas vienas kito gy
venimui yra toji būtinoji są
lyga, kuri iš pedagogo ir mo
kinio oficialaus santykio pa
daro šiltą žmogišką kontaOo- 
tą, iš formalaus vaikų ir tė
vų bendravimo tikrą meilę 
vienas kitam. Lietuviškoji 
mokykla, jei ji nori išlikti gy 
va išeivijoje, turi būtinai 
tokiu meilės keliu eiti į savo 
mokinius, nes nei pareiga, 
nei bausmės, nei grąsinimai, 
nei pajuoka ar panieka mūsų 
jaunųjų lietuviais nepadarys 
nei neišlaikys.

Gali būti, kad šiais žo
džiais reikalaujama iš lietu
vių mokytojų perdaug (ir 
šiaip jau jie yra atlkojęsi ne
mažiau už kitus), bet, pati
kėkite man, mažiau reikalau
ti nėra įmanoma. Už tai to
kie mokytojai ir tokie tėvai, 
kurie lietuviškąją sąmonę pa
budins ir išlaikys, jauną žmo
gų mylėdami, išlaikys ir pa
čią Lietuvą gyvą išeivijoje. 
Kelias į Laimės Žiburį tėra 
vienas — kopiant per kritu
siųjų suakmenėjusią sąmonę 
ir sąžinę, siekiant šviesos ki
tiems : jauniems, varguo
liams ir užguitiesiems gyve
nimo ar kasdienybės.

Neatsitiktinai' tai sakau ir 
ne dėl gražbylystės. Visos 
lietuviškosios vietovės ima 
rodyti, daugiau ar mažiau, 
nuovargio žymių. Ir Montre- 
alyje kasmet mažiau lieka to
kių, kurie ryžtųsi žygiui į Jo
no Biliūno legendarinę kalno 
kelionę. Pakalnėj patogiau, 
ramiau, saugiau. Pakalnėje 
tačiau tėra viena galimybė iš 
likusi, būtent, pasirinkti sa
vo kapui vietą ir pasirašyti 
būsimą kryžiaus įrašą.

Rezignacija, nuovargis,

Yearly Subscription Rates:
Canada............................$5.00
America & S. America $ 5.50
Other Countries . . . .$ 6.00 

abejingumas ir snobizmas, 
štai didieji bet kokio žmogiš
kojo ryžto priešai. Jie taip 
pat ir didieji lietuvybės prie
šai, kaip patyrė Kultūros fon
do valdybą, sulaukusi atsaky 
mų į konfidencialią anketą iš 
savo įgaliotinių Kanadoje. 
Aišku, ir be tų atsakymų, jūs 
galite pasakyti, buvo žinoma 
toji tiesa. Taip tiesa buvo žino 
ma, bet tol, kol nesiryžtama, 
kiekvienam atskirai, iš šios 
stagnacijos išeiti, žinojimas 
nedaug ko vertas. Ir pirma
sis žingsnis turėtų būti ženg
tas kartu su mūsų jaunaisiais. 
Su jais ir jiems reikia paro
dyti, kad lietuviškoji sąmonė 
tebėra gyva, kad tebėra pras
minga (kaip romantiškais 
stovykliniais laikais arba pir
maisiais metais šitam konti
nente) gyventi savo bendruo
menėje, kad mes nesame nei 
užsidarę keistuoliai, nei kvai
li svajotojai, nes tikėti savo 
šalies ar laisve apskritai tė
ra kiekvieno susipratusio 
žmogaus uždavinys ir parei
ga, jeigu norima geresnio gy
venimo šioje žemėje.

Kova su komunizmu irgi 
nėra paprastų patriotinių šū
kių šūkavimas arba vis 
labjau dylanti veteranų ko
vos formulė. Kova su komu
nizmu yra gi mūsų išeivijos 
prasmė ir pagrindinė jos prie 
žastis. Savo rašto ir savos 

ultūros saugojimas ir jos ug 
dymas (pastarąjį aspektą be
veik visi pamiršo) yra ne tik 
patriotinis uždavinys, bet 
daug labjau savos asmeny
bės plėtojimo, savo žmogiš
kos prasmės supratimo ir 
įprasminimo reikalas.

Prasminga yra taip pat 
dirbti su jaunaisiais ne vien 
todėl, kad tokiu būdu išlai
kysime sau lietuviškąją inte
ligentiją ateičiai, bet ir todėl, 
kad su jaunais žmonėm bend 
raudami ir patys išliksime il
giau jauni ir nemirsime daug 
anksčiau prieš savo fizinę 
mirtį. Šiandien, kai visa eilė 
perjaunų žmonių palieka 
mus, mūsų dar labjau rei
kia, nes darbo lieka dvigubai 
trigubai ir keturgubai dau
giau.

Mūsų eilės retėja ir retės, 
jei nebus ateinančių jaunų 
žmonių į kritusiųjų, pavargu 
šiųjų, rezignavusiųjų vietas. 
Kudirkos eilėraštis tebegalio 
ja ir mūsų laikams, nes jau
nų tvirtų rankų laukia darbai 
visam žemės rutulyj, kiekvie
noj tautoj, visose žmonių ben 
druomenėse. Sakau tai, kad 
jaunieji nemanytumėt, jog į 
jus kreipiasi tiktai lietuviai, 
kad tiktai mūsų bendruome
nė į jus žiūri, tikėdama jūsų 
energija ir laukdama jūsų 
jaunystės. Visi žmonės vi
sais laikais ir visoj žemėj ši
tos pakaitos ir pagelbos lau
kė, laukia ir lauks. Jūsų lau
kiame mes, laukia jūsų Kąna 
da. Ir mes tikime, kad jūs tu
rite pakankamai jėgų ir jau
nystės abiems padėti, nes ir 
mes gi dirbame duonai ir dva 
šiai. Ir mes gyvename dviems 
gyvenimais, bet dėliai to tik
rai nepasidarėme mažesniais, 
menkesniais žmonėmis. Ka
nada yra kuriama daugelio

' ' . ' ' . ' V'
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Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirūpinusi iš
plėsti spaustuvę iki komerciško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

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

SIUNTINYS I LIETUVĄ, APIE 150 dol. VERRTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.

LAUŽYKIME SOVIETŲ IMPERIALIZMO SIENAS
Kiekvieną birželį mums 

tenka gyventi dvejopais jaus 
mais: 1940 metų Lietuvos lai 
svės netekimo bei 1941 m. 
lietuvių trėmimo į Sibirą ir 
tų pat metų tautos sukilimo 
Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti.

Metus trukęs bolševikų šia 
utimas ir tautos naikinimas 
uždegė lietuvių dvasią bei pa 
skatino juos pirma proga im
tis ginklo ir vyti priešą iš Lie 
tuvos. Ir to garbingo žygio 
pasisekimas ypatingai sustip
rino lietuvių jėgas atsispirti 
naujam okupantui - naciams 
— iki bolševikai vėl užplūdo 
Lietuvą. O dar ir po' to toliau 
ryžtingų vyrų ir moterų ran
kose eilę metų žvangėjo gink 
lai naikindami Tėvynės prie
šus.

Nuo tų dienų praėjo dvide 
Šimt ketveri metai. Tačiau 
žūtbūtinė kova ir šiandien te 
bevyksta, nors josios būvyje 
teko vienus ginklus pakeisti 
kitais. Dabar Tėvynėje mūsų 
broliai ir sesers kovoja su 
priešu individualiai — už kas 
dieninę duoną, savos žemės 
pėdą, tautos dvasios bei kul
tūros išsaugojimą, už religi
nę, sąžinės, ūkio ir politines

Spaudos apžvalga
P. LELIS NUOSMUKIO KELIAIS

Inž. P. Lelis, pasiėmęs ne 
va kritikuoti PLB Seimo pri
imtą nutarimą ruošti Jungti
nėms Tautoms peticiją, pir
miausia tačiau sumanė sunie
kinti J. Kardelį. Palikę šitą 
jo intenciją jo taktui ir džen
telmeniškumui pademonstruo 
ti, panagrinėkime reikalą iš 
esmės, nes peticija gi ne J. 
Kardelio, bet PLB Seimo.

Štai tame „objektyvumo 
orakule” — Vienybėje, jis in 
žinieriaus autoritetu paremia

tautų žmonių ir kada nors 
turės būti dėkinga kiekvie
nam ir visiems, nes ji bus ga
vusi iš visų tautų visa kas ge 
riausia kaip tiktai tada, kai 
to labjausiai reikėjo, būtent, 
pačioje jaunystėje.

Esu kartojęs dažnai, atsi
sveikindamas su abiturien
tais, o šiandien norėčiau šiuos 
žodžius pasakyti visiems — 
jauniems ir seniems, tėvams 
ir mokytojams ir mokiniams 
— būkite jauni ir drąsūs, nes 
drąsiųjų ateitis; būkite kovo
tojai už savo tiesą ir savo lais 
vę, nes tada kovosite ir už 
tiesą bei laisvę apskri
tai; būkite savoj bend
ruomenėj ir padėkite vieni ki 
tiems, nes savųjų meilės nie
kas nepakeis; tikėkite savo 
darbu, nemeskite jo, nes ne
dirbantieji miršta jaunystėj; 
pasižadėkite pradėti sekan
čius mokslo metus taip, lyg 
pradėtume visą savo darbą, 
pirmą kartą, nes tada Mont
realyje ir vėl — kaip daugelį 
kartų — mes būsime padarę 
tai, ko kiti nebuvo bandę ar 
pajėgę.

Bukime kartu ir mūsų ne- 
išskirs niekas. Sava bendruo
menė yra ten, kur padavę vie 
nas kitam rankas, jaučiame 
tekant tą patį ryžtą ir krau
ją, jaučiame žmogišką šilumą, 
tą vienkartinę meilę, be ku
rios mes neišsilaikysime ir ne 
išlaikysime savo tikrųjų na
mų vilties.

H. Nagys. 

laisves. O kai visa tauta — 
kad ir individualiai — įvai
riais būdais ir priemonėmis 
taip kovoja, okupantas kiek
viename žingsnyje susiduria 
su visuotiniu pasipriešinir>u 
jo užmačioms.

Ši tautos laikysena ir kova 
su okupantu įpareigoja ir 
mus visus, laisvajame pasau
lyje gyvenančius, tos kovos 
neišleisti iš akių bei visomis 
mums prieinamomims prie
monėmis jungtis į bendrą vi
sos lietuvių tautos kovą savo 
laisvei atgauti. Kur tik lietu
viai gyvena, turi būti mato
mas jų jautrumas tėvynės 
reikalams, organizuotumas ir 
veiklumas.

Visur organizuokime b i r- 
ž e 1 i o minėjimus, gausiai 
juose dalyvaukime, kelkime 
pasaulyje Lietuvos laisvės 
klausimą ir darykime žyg.ų, 
kad laisvųjų kraštų vyriausy
bės mūsų išsilaisvinimo pas
tangas visokeriopai paremtų. 
Laužykime Sovietų Imperijos 
Sienas. To iš mūsų laukta ir 
reikalauja pavergta tauta. 
Veikime bendrai, tikėkime 
pergale, o Lietuva bus lais
va ir nepriklausoma.

VLIKas.

V. Rastenio teigimus, kad 
apie jokias peticijas nereikia 
nei galvoti. . . . „bet čia, — 
jis rašo, — yra reikalas ne 
peticijos, bet milijono parašų 
po peticija. . .” Taigi vyras, 
kurio uždavinys surinkti 100, 
000 dolerių, neturi vilties su
rinkti parašų, — tai kaip jis 
surinks 100,000 dolerių?

Iš viso, p. Lėliui reikėjo 
geriau susipažinti su petici
jos klausimu, nes jo peticijos 
„interpretacija“ visiškai ne
teisinga, nesuprasta ir net 
visumoje jo gerai neišgirsta.

Pirmiausia, peticija siūly
ta kaip Bendruomenės veik
los išvystymo priemonė, 
ypač į ją įtraukiant jaunimą.

Antra, peticijos tikslas pla 
čiai supažindinti kitas tautas 
su Lietuva, jos okupacija ir 
sovietiniu genocidu.

Trečia, supažindinti kitas 
tautas su Sovietų Rusijos dik 
tatūros imperialistiškumu, 
kolonizatoriškumu ir jos sm
urtu, pavergusiu ne vieną Lie 
tuvą, bet apie 150 tautų.

Galiausiai, įtaigoti ir Jung 
tinių Tautų organizaciją.

Tai, žinoma, didelis užda
vinys, p. Lėliui ir į jį pana
šiems gal ir bauginantis net. 
Bet. . .

Tegul p. Lelis nerašo nesą 
monių ir aiškios neteisybės, 
kad „Seimas šį sumanymą 
praleido beveik nesvarstęs, 
tik gal priėmė dėmesin". Sei
mas svarstė, pasisakė ir VLI 
Ko pirm. dr. Trimakas, pasi
sakė ir LLK pirm. V. Sidzi
kauskas, prel. Balčiūnas ir. vi 
sa eilė Seimo narių. Daugelis 
Seimo narių J. Kardelį, klau
simą referavusį, karštai svei
kino, nors — ir tas svariau! 
— klausimas buvo įneštas į 
Seimo dienotvarkę KLB Kra 
što Tarybos pavedimu. Ir, ga 
lų gale, Seimas priėmė J. 
Kardelio pasiūlytą rezoliuci
ją. Kokiam tikslui tat p. Le
lis rašo neteisybes? Ar tam 
gal, kad geriausiai įsiteiktų 
tiems, kurių uždavinys tar
nauti Lietuvos okupantui?

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

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 
laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje. Lietuvoje”.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirtstyme.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBOS POSĖDŽIUOSE

paskutiniu laiku kelta ir ap
tarta daug klausimų, kurie 
tačiau, nors svarbūs, bet to
kie trapūs, kad juos tenka 
gvildenti pakartotinai ir j.eš- 
koti išeičių bei sprendimų la
bai atsargiai, nekeliant jų į 
viešumą, kol galima rasti tai
kias, vienybę stiprinančias iš
eitis.

Paskutiniame Valdybos po 
sėdyje daugiausia laiko buvo 
skirta Pirmininko, Dr. Petro 
Lukoševičiaus, kelionei į Ka 
nados Vakarus — Winnipe- 
gą, Edmontoną, Vancouverį 
ir Calgary. Kaip iš Pirmi
ninko pranešimo patirta, ke
lionė buvo labai reikalinga, 
nes Pirmininkas gavo patirti 
daug ką nauja, ko iš Montre- 
alio negalima buvo net įsi
vaizduoti. Pavyzdžiui, Kana
dos Vakaruose tvirta nuomo
nė, kad KLB Krašto Valdy
bos nariai gauna geras algas, 
ir Pirmininką klausinėjo kai 
kas, kiek jis gauna algos. . . 
Sunku esą įsivaizduoti, kad 
KLB Krašto Valdybos nariai 
ir ypač Pirmininkas negauna 
nė cento už savo darbą Val
dyboje... Matyti, kažkas 
skleidžia gandus, kad nė vie
no cento nereikia siųsti „į ry
tus“, kaip jie vadina visą ryti 
nę Kanadą. Jau vien š.e kons

KLB KULTŪROS 
paskutiniame posėdyje, gegu 
žės 21 dieną, svarstė eina
muosius reikalus ir konstata
vo eilę savo darbe sunkumų.

Valdyba daug laiko pasky 
rė nagrinėjimui atsakymų į 
anketas, kurių į KLB apylin 
kės išsiųsta dvi: Mokyklų 
klausimu ir lietuvių kultūri
niais klausimais.

Valdyba su dideliu pasiten 
kinimu konstatavo, kad be
veik visos apylinkės į anke
tas atsakė išsamiai ir nuošir
džiai, tiktai dvi didžiosios 
apylinkės — Montrealis ir

I
 DĖDEI JONUI LAUČISKIUI,

mirus Niujorke, 
likusiai Jo seseriai Niujorke, 

taip pat Lietuvoje broliams ir seseriai 
reiškiu gilią lietuvišką užuojautą,.

J. Adomėnas.................   nu m.... .

KANADOS EMIGRACIJA 
DUODANTI GERŲ 

VILČIŲ
Kanados imigracijos nūn. 

Rene Tremblay tikisi Kana
dai daug iš imigracijos. Šiuos 
lūkesčius jis grindžia paskuti 
nių 14 metų imigracijos duo
menimis: apie 6,000 gydyto
jų gimę už Kanados ribų; 18 
tūkst. slaugių taip pat; į nau 
jai įsteigtas darbovietes nau
jieji ateiviai yra įnešę apie 
150 milijonų dolerių, kurių 
didžiumą jie atsivežė į Kana
dą; to pasekmėje 55,000 as
menų gavo darbo. 

tatavimai rodo, kad Kanados 
Vakarai neturi nei rimtos in
formacijos, o tą, kur^ą gauna 
iš centro', matyti, nepatiki, 
nes priešingoji agitacija yra 
viršijanti rimtą centro infor
maciją bei KLB Kr. tarybos 
nutarimus.

Kanados Vakarų Bendruo
menės apylinkės Pirmininkui 
perdavė daug pageidavimų: 
steigti jiems parapijas, parū
pinti kunigų, parūpinti artis
tų, minėjimams programų, 
apmokėti mokyklas ' ir t. t. 
Daugelis jų pageidavimų nei 
valioje, nei Kr. V-bos galio
je. Bet minėjimams progra
mų klausimas V-bos aptartas 
ir pagal galimybes bus tenk.- 
namas, įrašant programas į 
magnetofonines juostas.

Iš svarbesnių klausimų — 
aptartas „dv'iKultūriškumo“ 
klausimas, kergiant į tą skai
čių „trikultūriškąjį“. Susirū
pinta Jaunimo dienos klausi
mu ir kai kurių KLB apylin
kių nesklandumų klausimais 
ir nutarta daryti atatinka
mus žygius. Į spaudos, radio 
ir JAV su KLB susirinkimą 
Sodus, Mich., PLB Pirminin 
ko J. Bachuno ,,Tabor fauno
je“ nutarta siųsti P.rm. Dr. 
P. Lukoševičių ir J. Karde’.į.

KLB KV Inform.
FONDO VALDYBA

Torontas — ligšiol nesiteikta 
atsakyti, bet va zdo pi.nui. ui 
jų atsakymai būtini, todėl 
laukiami.

Konstatuoti nesklandumai 
ryšium su apylinkių valdy
bų rinkimais: Išrinkus naują 
valdybą, keičiami ir Kul ū- 
ros Fondo įgaliotiniai, kas 
sutrukdo įėjusį į vagą darbą. 
Todėl konstatuotas reikalas 
KF įgaliotinius skirti tam pa 
čiam laikui, kuriam skiriama 
ir KF Valdyba.

KF Informacija.

KANADOS MIŠKAI

Kanadoje miškai užima 1.7 
milijonus ketvirtainių mylių, 
dideli turto šaltiniai. Celiulio 
zės ir popieriaus gamyboje 
dirba apie 80,000 darbininkų 
ir kasmet miškų kirtimo lai
kotarpiu miškuose dirba apie 
200,000 kitų, sezoninių, dar
bininkų, kurie vasaros laiku 
poilsiauja. 90 kompanijų tur- 
ri pasistačiusios 127 fabrikų 
9-se provincijose. Kasmet miš 
kų pramonė išmoka joje dir
bantiems 225 milijonus dn- 
lerių.

'. -fl
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lietuviai veikia visur
Australija.

GLAUDŽIAME BENDRAVIME LIETUVIAI ATGYJA

Laimingo supuolimo dėka 
prieš pat Velykas Hobarto 
lietuviai turėjo religines ir 
kultūros bei meno dienas. 
Kun. dr. P. Bačinskas, kaip 
paprastai, atvyko rekolekci
joms. Religinių rekolekcijų 
proga bendruomenė pasinau
dodavo ir savo tautiniam jau 
smui atgaivinti. ŠĮ kartą atsi 
tiko, kad ir Paulius Rūtenis, 
žinomas mūsų dainininkas ir 
artistas buvo Hobarte. Jis 
čia dainuoja „Linksmosios 
našlės” operetėje, kuri gast
rolėmis atvyko iš Australijos 
žemyno į Hobarto teatrą.

Krutulys, vienintelis Tas
manijos lietuvių muzikas, 
vargoninkas, irgi atvažiavo 
trumpam į Hobartą, jis irgi 
prisidėjo. Užtat šeštadienio 
vakaro pamaldos gaudė var
gonais ir lietuviškom gies
mėm, gi kun. Bašinskas ne
pašykštėjo jautrių, reikšmin
gų ir svarbių minčių.

Kitą dieną, sekmadienio 
rytą, dar gražesnė nuotaika, 
sekė lietuvių susibūrimą. Pa
maldas lydėjo vargonai, ku
riais šį kartą jau Regina Kru 
tulytė grojo, gi giesmė netil-. 
po bažnyčioj, nes giedojo ir' 
Rūtenis. Po pamaldų skaitlin 
ga bendruomenė persikėlė 
parapijos salėn, kur turėji bū 
ti bendri pusryčiai ir Nepri
klausomybės šventės minėji
mas.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimo paskaitą paruošė 
kun. dr. P. Bašinskas. Jis 
jautriais ir suprantamais žo
džiais priminė svarbiausią!, 
mūsų tautos dieną ir jos reikš 
mę. Jis kalbėjo, kad tėvynės, 
meilės žaizda liktų visada at
vira mūsų širdyje. Ir be ste
buklų šiandien įvyksta daly
kai, kuriais tikėti sunku, tad 
tikėjimas ir suvienytas, dide
lis troškimas neliks be išsipil
dymo.

Paulius Rūtenis davė ir 
tvarkė meninę minėjimo dalį. 
Jaunieji pianistai — R. Kru- 
tulytė akomponuodama p. 
Rūteniui, o Jūratė, Dalia ir 
Gintaras Kantvilai savais iš
moktais dalykais padėjo p. 
Rūteniui ir papildė progra
mą. Seniai taip galingai ir 
tvirtai skambėjo tautos him
nas, užbaigiant neužmiršta
mą minėjimą.

Pabaigai religinio ir tauti
nio susibūrimo kun. Bašins
kas parodė spalvotų fotografi 
jų ir visos Australijos lietu
vių gyvenimo. Tai lyg suarti 
no visas lietuviškas bendruo
menes.

LIETUVIAI MENO 
FESTIVALY

Adelaidėje vyko 3 meno 

festivalis, kuriame dalyvavo 
ir lietuviai.

Trečiojo Meno Festivalio 
proga rengtoje „Internatio
nal Night“ lietuvius atstova
vo reprezentacinė tautinių šo 
kių grupė ir choras Lituania. 
Jie taip pat reprezentavo Lie 
tuvą įspūdingoje festivalio 
atidarymo eisenoje su Lietu
vos vėliava ir tautiniais dra
bužiais.

Atskiram lietuviškų lau- 
dies dainų rečitaliui Festiva
lio rengėjai pakvietė Adelai- 
diškę soliste Genę Vasiliaus
kienę. Jos rečitalis australų 
spaudoje buvo augštai įver
tintas.

Vaizduojamąjį meną festi
valyje atstovavo tik du mūsų 
dailininkai: Ieva Pocienė ir 
V. Kapočiūnas. Pirmoji bu
vo pakviesta dalyvauti atrinlk 
tų emigrantų meno parodoje, 
kurią festivalio proga orga
nizavo dienraštis „News“. 
Parodos apžvalgoje meno 
kritikai išskyrė ir palankia 
atsiliepė apie I. Pocienę. V. 
Kapočiūnas su savo dviem 
kūriniais dalyvavo Burnesi- 
de salėje rengtoj parodoj.

Kartu su meno festivaliu 
šiemet sutapo ir tradicinė 
Adelaidės gėlių šventė, ku
rioje lietuviai irgi nuolatos 
dalyvauja.

Festivalio programa buvo 
didelė: operos, baletas, dra
ma ir tt. Pragos „Juodojo te
atro” vaidinimai irgi buvo sau 
sakimšai perpildyti. Čia bu
vo pateiktas naujoviškas sce
nos menas, kur, naudojant 
ultravioletinius spindulius, 
aktoriai, reikalui esant veikia 
nematomai arba visai išnyks
ta ir scenoje pradeda „vai
dinti” daiktai.

Dideliu pasisekimu kon
certavo žinoma latvių šokėja 
Vija Vėtra, Šokdama solo ir 
su savo mokiniais ji demins- 
ravo indų, ispanų ir religi
nius šokius. Jos kolektyve šo
ka ir Giedrė Kalpokaitė.
Argentina.

ARGENTINOS
„RAMBYNAS” VEIKIA
Myk. Sudniui išėjus kari

nės prievolės „Rambynas“ į 
naują valdybą išrinkti šiems 
1964 metams: Pirm. R. Par
šelis; vicep. H. Levanavičius, 
sekr. A. Deveikytė; ižd. Lu- 
cija Sudnius; nariai S. Vana
gaitė, V. Rukšėnaitė, V. Bar 
zdžius.

„Rambyno“ globėjas ir šo
kių mokytojas inž. A. Ras- 
tauskas.

Ši v-ba yra trečioji nuo 
„Rambyno“ įsikūrimo. Nau-

Tai yra Vytauto bažnyčia Ka une, bolševikų valdžios neva 
saugoma kaip architektūros paminklas, tačiau, turistų pasa

kojimu, esanti nepaprastai apleista ir nykstanti.

josios v-bos dabartinis užda
vinys yra surengti „Ramby
no“ tradicines „Jonines“ bir 
želio mėn. Taip pat „Ramby
nas“ yra užsibrėžęs dalyvau
ti III-me Pietų Amerikos 
Lietuvių kongrese Brazilijo
je 1965 m. vasario mėn. San 
Paulo mieste. Rambynas už
mezgė tamprius ryšius su 
Brazilijos, Urugvajaus jauni
mu ir bendradarbiauja, turė
jo bendras atostogas Cordo- 
bos kalnuose ir III-jo kongre 
so metu numato stovyklą tu
rėti Brazilijoje.
LIETUVIS ARGENTINIE
ČIŲ TEATRO VADOVAS

Barracas buvo vaidinamos 
Kristaus kančios, kurias per
davė per televiziją ir radio. 
Ši teatro grupė priklauso Bu 
enos Aires savivaldybei ir 
yra vadovaujama E. Rimavi- 
čiaus - Ryma, kuris yra mu
ziko V. Rimavičiaus sūnus. 
Nuo pat savo jaunų dienų 
yra įsijungęs į teatro darbą 
ir jau keletas metų kaip va
dovauja šiai teatro grupei. 
Yra pastatęs keletą veikalų 
įvairiuose Buenos Aires mies
to teatruose ir su šia grupe 
yra aplankęs daugelį Pietų 
Amerikos bei Europos kraš
tu.

Anglija.
KYLA LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Dr. K. Lederis gimęs 1920 
m. Noreikonių kaime, Pa- 
kruojaus vai., Šiaulių aps., 
1930 — 1937 m. mokėsi Lin
kuvos gimnazijoje, o 1939 m. 
baigė Šiaulių Pedagoginį Ins 
tltutą. 1939 m. buvo paskir
tas mokytoju į Keturakių kai 
mą, , Žarėnų v. ir ten išdirbo 
iki 1941 m. vasario 16 d. O 
vasario 17 d. išbėga į Vokie
tiją. 1943 m. jam pasiseka lai 
kinai įsitaisyti Giesseno un- 
versitete. Muensterio univer 
sitete tęsia medicinos studi
jas ir išdirba universitete iki 
1947 m. Tų metų gegužės 
mėn. atvyksta į Angliją.

1954 m. jam pasiseka įsi
taisyti Bristolio universiteto 
medicinos fakulteto farmako
logijos institute medicinos 
techniku. Čia nuo 1955 m. tę
sia pradėtąsias medicinos stu 
dijas. Studijuodamas ir atliki 
nedarnas techniko pareigai;, 
jis gauna progos pradėti rei
kštis ir tyrinėjimo darbe. 
1958 m. baigęs studijas, gau
na fiziologijos ir biochemijos 
srities specialybių diplomą, 
bet tais pat metais paskelbža-

Nukelta i 6-tą psl.

MŪSU^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SUDARYTA RINKTINĖ Į AUSTRALIJĄ
ŠALFASS-gos krepšinio 

komiteto galutinai sudarytas 
krepšinio rinktinės sąstatas 
yra šis: A. Adzima, V. Bazė- 
nas, E. Slomčinsikas (Water- 
burio Gintaras) ; E. Šilingas, 
A. Motiejūnas, E. Modesta- 
vičius (Clevelando Žaibas) ; 
W. Sedhckas, A. Jankauskas 
(Toronto Aušra) ; P. Čekaus- 
kas (Detroito Kovas); A. 
Varnas (Chicagos Neris) ; L. 
Jasevičius (Chicagos AS K Li 
tuanica). Rinktinė, vadovau
jama Grybausko, liepis 7 d. 
išvyksta į Australiją.

Tariantis dėl piniginio at
siskaitymo su Viktorijos vals 
tybės krepšinio sąjunga, iš 
australų pusės buvo parody
ta didelio nuoširdumo. Mel
bourne lietuvių sporto klu
bas Varpas sumoka tik salės 
nuomą ir už teisėjus, o visi 
kiti pinigai eina Š. Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės 
kelionės išlaidų padengimui. 
Taip pat australai atlieka vi
są propagandinį darbą. Jau 
susitarta su valstybine Tele
vizijos stotimi ABN 2. Ši 
stotis transliuos lietuvių rink 
tinės ir Viktorijos valstybi
nės rinktinės rungtynes. 
Rungtynės bus liepos 22 d.

Melbourne susirišta su J. 
A. V. konsulu, kuris mielai 
sutiko pas save priimti at
vykstančius krepšininkus. 
Konsulas iš viso parodė labai 
didelį susidomėjimą šiuo vi
zitu. Visos rungtynės Mel
bourne vyks puikiame Albert 
Park stadione.

Atvykstančių krepšininkų 
priėmimu ir visais kitais rei
kalais Melbourne rūpinasi 
specialiai sudarytas komite
tas : A. Bladzevičius pirm., 
V. Pumputis, V. Ališauskas, 
G. Žvinakis, O. Baltrušaitis, 
J. Jablonskis, P. Dranginis, 
J. Pelenauskas (LB Melbour 
no apyl. pirm.), A. Šimkus, 
J. Červinskas, V. Lazauskas 
ir R. Vaišutis. Komitetas 
glaudžiai bendradarbiauja su 
LSK Varpo valdyba.

Š. Amerikos lietuvių krep 
šinio rinktinės vadovui ir tre 
neriui yra Adelaidėje numa
tytas TV interview, rugpjū
čio 2 d., stoties NWS 9 spor
to programoje. Šioje progra
moje, kuri trunka 2 vai., yra 
išgvildenami visi savaitės 
sporto įvykiai.

Visos rungtynės Adelaidė 
ie vyks Forestville stadione. 
Šiuo metu specialiai pristato
mos tribūnos, kurios žymiai 
pakels sėdimų vietų skaičių. 
Taipogi remontuojami persi
rengimo kambariai, įėjimai ir 
t. t. Atrodo, kad Adelaidėje, 

kur vyks rungtynės su olim
pine rinktine, žiūrovų bus 
tiek, kad pritruks vietų.

Spaudos inform.
MARŠRUTAS 

AUSTRALIJOJ
Svečiai atvyksta į Sydnė- 

jų iš JAV — liepos 9 d., ket
virtadienį, 7.45 ryto.

Sydnėjuje: Nuo liepos 9 
d. iki liepos 17 d., su išvyka 
į Newcastle, liepos 15 d. Iš
vyksta iš Sydnėjaus į Canbcr 
rą (Flight 357) l.epos 17 d. 
9.35 vai. ryto. (Gali būti pa
keitimas išvykimui į Canber- 
rą liepos 16 d.).

Canberroje: Atvyksta į 
Canberrą liepos 17 d. 10.20 
vai. ryto. Išvyksta iš Canber- 
ros į Hobartą (iki Melbour
ne Flight 317) liepos 18 d. 8. 
50 vai. ryto. Atvyksta į Mel- 
bourną 10.20 vai. ryto ir iš
bus iki 1.45 vai. po pietų, 
kuomet išskris (Flight 153) 
toliau į Hobartą.

Hobarte: Atvyksta į Ho
bartą liepos 18 d. 3.15 vai. 
po pietų. Iš Hobarto išvyks
ta liepos 22 d. 4.20 vai. po 
pietų į Melbourną (FLght 
156).

Melbourne: Atvyksta į 
Melbourną liepos 22 d. 6 vai. 
vakaro. Išvyksta iš Melbour
ne į Adelaidę liepos 28 d. 1 
.v po pietų (Flight 216).

Adelaidėje: Atvyksta į 
Adelaidę liepos 28 d. 2.10 v. 
po pietų. Išvyksta iš Adelai
dės į Perthą rugpjūčio mėn. 
4 d. 3 vai. po pietų (Flight 
216).

Perthe: Atvyksta į Perthą 
rugpjūčio 4 d. 7.15 vai. vaka
ro. Išvyksta iš Pertho rug
pjūčio 8 d. 8 vai. ryto į Syd- 
nėjų (Flight 231) pakeliui 
sustodami Adelaidėje 25 mi
nutėms: nuo 2.15 iki 2,40 v. 
po pietų.

Sydnėjuje: Atvyksta į Syti 
nėjų rugppjūčio 8 d. 5.30 vai. 
vakaro.

Svečiai išvyksta atgal į J. 
A. V. iš Sydnėjaus rugpjūč. 
12 d. 5.30 vai. vakaro. Šio 
maršruto valandos ir skrido 
mų numeriai (Flight No.) 
yra ANA oro bendrovės.

ALFAS.
LIETUVA — PIETŲ AME 
RIKA — AUSTRALIJA

Burtai išmesti. Pirmosios 
rungtynės prieš „amžiną 
priešininką” Latviją. Tik ji 
gali nuimti Lietuvai Europos 
meisterio karūną. Susijaudi
nimas, tačiau kartu stipri ko
vos dvasia vyrauja Lietuvos 
komandoj.

Nukelta į 6-tą psl.

Pažinkime save ir kitus.

Rimšė
ŽIEMRYČIŲ LIETUVOJE 

PETRAS BŪTĖNAS
4.
Drūkšių 4, lenk. j. D r y s w i a t y, LE. 

V. 195 p. seniau D r i s v y t is, tik tokios ly
ties šaltinis nežinomas, (vietos gyventojai to
kio vardo nėra girdėję. NL red.) ežeras, yra 
netoli Latvijos valstybės sienos, dabar trijų 
„valstybių” ---  Lietuvos, Latvijos ir Gudijos.O
Drūkšiai 4, lenk. Dryswiaty, miestelis to 
ežero pietrytiniame šone jau velikorosų oku
puotas. Ties miesteliu, kuris yra pusiasalyje, 
ežere, nuo Pilies salos, yra pilta sala, Vytauto 
laikais turėjusi pilį, vad. Karališku dvaru.

Gaidės, lenk. j. Gajdy, ežeras prie Gai
dės bažnytkaimio.

G u 1 bi n i s ežeras (LE. V. 196 p.), lenk. j. 
Gulbinka, pietryčiau Vysagino ežero, o G u 1 - 
b ė (LE. V. 196 p. žml.), Gulbė 4, mo., įteka 
į Drūkšių ežero vakarinį šoną netoli, nuo Smal
vos upės žiočių.

(LE yra supainiotų vardų, ir Gulbinis pava
dintas Gulbino ežeru. NL red.).

Ilgiai 4, lenk. j. ilgio ežeras prie Rimšės 
miestelio. Prie Ilgių Antalgės kaimas „Trimi
to” red. Jono Kalnėno - Zagorskio tėviškė. 
Kalnėną okupantais Sibire nužudė, ir jo žmoną.

Juodė 3, mo., lenk. j. Jodynka, ežeras į 
rytus nuo Smalvų miestelio.

Juodynė 2, mo„ lenk. j. Jodynie, ežeras 
žiemvakariau Drūkšių ežero, apie Juodynė 
gyvenvietę (LE. V. 196 p. žml.). Juodė, 
Juodynė ir Jodai mstl. vardas, Jodą 
upėv. yra vetovardžiai nuo liet, žodžio juo
das, -a 3, kuris lat. m e 1 n s. -a ir prūsų kirs 

n a n neutrum, rs. č i o r n y j, lenk, c z a r n y. 
Ir šitie juodo vietovardžiai paliudija, kad vi 
sa Braslavo apskritis ir žemė nuo tos apskrities 
į rytus yra lietuvių sritis: Padauguvio Lietuva. 
Jodai mst. prie J o d o s upelės stovi 13 km 
į rytus nuo 1920 metų sienos, taigi gerokai ry
čiau Braslavo apskrities, tarp Braslavo aps. 
mst. ir Šarkauščinos prie Dysnos miestelio.

Karalinavos, lenk. j. Karolinowo, 
ežeras vakariau Drūkšių ežero.

Kimbariškių, gal mo., lenk. j. Kim- 
barciszki, ežeras pietryčiau Turmanto gst. 
Kim + bar-išk-ės iš pav. Kimbaras, Kim+bar- 
as.

K e m s i n ė s, (tarmiškai - Kimsinis), mo., 
lenk. j. Kimsinka, ežeras kaimynas Gulbinio 
ir Samanio ežerų.

L a š m u o, -ens 3b, upelė J. Andriaus 
Lietuvos žemėlapypje (ten vardyne jos nė
ra) parodyta tekanti iš Apardų ežero į Drūk
šių ežerą ir susisiekianti su Drūkšės - Drūkše- 
lės augštupiu, Gaidės bžk. apylinkėje, o Griū- 
tūnų gst. jau okupuota. Lašmens upelė Len
kijos štabo žemėlapyje parašyta O p i w a r - 
d a, taigi liet. Apvarda 3 b, ir nurodyta 
ištekanti iš Apardų - Apvardų ežero 
bei tekanti į Drūkšės - Drūkšelės augštupio 
dešinį - vakarinį šoną; žr. Apardų ežerą. Laš 
mens upelei iš arčiausiųjų tos pat šaknies vie
tovardžių bus lat. L aįš i, liet. Lašai 4, bžk. 
į rytus nuo lat. Eglaine --- liet. Eglutė gst.,
Alūkštos aps., Latvijos Šėloje, 55 km į žiem. 
vakarius nuo Lašmens upelės. Būtų daug ra
šymo. Užteks,kad paminėsiu, jog tos šaknies 
vietovardžių (in vandenvardžių plačiai yra 
baltų žemėje, pvz. dar: Biržų, Kauno, Pane
vėžio, Rokiškio, Ukmergės apskrityse, Latvi
joje, M. Lietuvoje - Karaliaučiaus srityje ir 
Dniepro augštupio baseine.

M a k š i ų 4, gal mo., lenk. j. Makszezyno- 
-Ildygo — Gilinis, ežeras į pietvakarius nuo 
Turmanto gst.

Mariūgas 2, Mar-iūg-as, mo., lenk. j. 
Maruga, ežeras prie pat Vidžių msto, piečiau 
didelio Sėklis.-io, lenk. j. Siekle, ežero, 
o tarp jų — Vidžių ežeras. Iš Mariūgo teka 
M a r i ū g ė 2, neilga upelė, paraleliai Rau- 
ketos (žr.) upelei ---- Dysnos upės kairys -
- šiaurinis įtakas. Nors Vidžiai iš Lietuvos val
stybės ir atimti Sov. Rusijos, bet jų apylinkės 
vandenvardžiai bei kiti vietovardžiai visiškai 
lietuviški. Mar-iūg-a šakns m a r - yra ta 
pati, kaip ir liet, marės, marios „jūra“.

Pasamanė 3 b, Pa-sam an-ė, mo., lenk, 
j. Posamonie, vienkiemis į žiemryčius nuo 
Rimšės mstl. Samanos 1 „augalai (bryo- 
phyta) LKV“.

Samanis - ežerėlis, prie kurio yra Pasa- 
manės vienkiemis.

Prutas 2, ežeras, padalytas pusiau tarp 
Lietuvos ir Gudijos, nes per jį eina siena, į 
pietryčius nuo Rimšės miestelio, apie 6 km.

Raukėta 3 b ---- prasideda Rimšės ruože,
bet daugiau į pietryčius jau teka per atimtąją 
Braslavo apskrities dalį, vakariau Vidžių 
mstl. ir Mariūgos upelės. Yra Dysnos upės 
kairys - šiaurinis įtakas šiauriau Tverečiaus 
mstl. Rauk-e t a turi priesagą - e t - balti’ką 
ir plačiai žinoma baltų žemės vandenvar
džiuose.

R ū ž a s ežeras siaurai susieina su Pruto 
ežeru, pietryčiau Rimšės miestelio, apie 8 km. 
Prie Prūtelės vienkiemio trumpu upeliu susi
siekia su Prutu, kuris pietinėje daly trumpu 
upeliu susisiekia su Gilūtu ežeru.

S k i r n a s 2, lenk. j. Skirno, ežeras šiau
riau Drūkšių ežero, ryčiau Turmanto gst. 
S k i r n .a, mo. iš to^ežero teka į vakarus Tur
manto gst. kryptimi ir yra pasieninė upelė. 
Prie Skirno ežero žiemvakarių šono jau Lat
vijoje stovi lat. S k i r i t e (Lenkijos štabo 
žml.) gyvenvietė, *S k i r - y t ė, kurios var
das rodo, kad S k i r - n - -a ir Skir-nas 

vandenvardžiai bus nuo vž. skirti, ski
ria, skyrė.

Smalvykštis 3a, Smal-v-ykšt-a, mo., 
lenk. j. Smolwikszta, ežeras piečiau Smalvų 
mstl., vakariau Smalvų (ne Smalvo, kaip L. 
E. rašoma. NL red.) ežero. Dėl priesagos 
- y k š t- žr. Dysnykštis ežeras, taip ir Smal
vykštis.

Smalvų 1. lenk. j. Smolwy, ežeras prie 
Smalvų mstl.., o iš jo Smalva 1, mo., upe
lė, tekanti į rytus, įteka į Drūkšių ežero va
karinį šoną.

Stačiūniškių 1, mo„ lenk. j. Staciu- 
n i s z k i, ežeras į pietus nuo Turmanto gst.

V e i k š a, Veik-s-a, bet gali būti ir V a i k- 
-š-a, nes Lietuvoje yra šaknies V a i k š - ir 
V e i k š - vietovardžių, mo., lenk. j. Wejks- 
za, ežeras į rytus nuo Smalvų miestelio.

Vincent.a v o, lenk. j1. Wincentowo, 
ežeras vakariau Drūkšių ežero.

W ysaginas 1, lenk. j. Wisaginia, eže
ras tarp Smalvų ir Rimšės miestelių. V y s - 
-ag-in-as (gal kirtis jam pailgino pirmą
jį i? r.) turi dvi priesagas - ag - ir - in-; dėl 
to plg. Taur-ag-n-ai 2 ir Taur-ag-in-ai 
1, Taur-ag-in-os 1, lenk. Tauroginie, mstl. 
(Anž.) Utenos aps., Lietuvos Šėloje. Lytis 
Taur-a g n - ai turi sudėtinę priesagą - a g n - 
iš priesagų - g - i n -.

V y š n i a v a, lenk. j. Wiszniowo, ežeras 
vakariau Drūkšių ežero.

Ž i 1 m a s, lenk. j. Žylma ir Žilmaitis, 
ežerai ryčiau Alksno ežero, pietryčiau, ap:e 
2 km nuo Rimšės mstl., o iš jo rytinio šono į 
rytus teka trumpa Žilma, lenk. Žylma, upelė 
į Apardų ežerą.

Tas viskas yra siaurame 40 km ilgio Rim
šės ruože). Ir Braslavo apskrities atimtosios 
dalies vandenys tiek pat baltiškų, lietuvišk.ų 
vardų.

Bus daugiau.
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KU LT Ū RlA/£įjKmVIKA ^Trejos
LEIDINYS APIE 

KRISTIJONĄ DONELAITĮ
Pedagoginis Lituanistikos 

Institutas Čikagoje. Donelai
čio metais išleido jam paskir 
tą gražų leidinį, tokio pat pa
vidalo, kaip leidinys apie M. 
Mažvydą ir M. Daukšą. Kaip 
ir apie Mažvydą bei Daukšą, 
jo tekstą paruošė Instituto 
studentai, šiuo atveju Myko
las Drunga. Leidinys pava
dintas „Kristijonas Doneiai- 
tis literatūrinio realizmo pra- 
uininkas jo gimimo 250 metų 
sukakčiai paminėti“. Leidi
nys didelio, 8,5 X 11 solių, for 
mato, gerame popieriuje, 
iliustruotas Donelaičio gy
vento ir klebonauto Tolmin
kiemio ir senojo Karaliau
čiaus universiteto, kur Do
nelaitis ėjo mokslus ir kur 
profesoriavo pirmasis Done
laičio raštų leidėjas ir vertė
jas į vokiečių kalbą Liudas 
Gediminas Rėza ir šiojo at
vaizdais.

Donelaitį budinamasis žo
dis susideda: 1. Įžanginės 
pastabos, 2. Donelaičio gyve
nimas ir mokslas, 3. Donelai
čio raštai, 4. Asmenybės 
bruožai.

Be to turinyje: Donelaičio 
rankraščio pavyzdys, „Me
tų“ vertimai vokiškai, latviš
kai, lenkiškai, rusiškai, če- 
chiškai ir angliškai ir „Szesz- 
es pasakas Kyžža Donely- 
czia Lituwynynka Prusa“. 
Gale leidinio—Pasakėčių žo
dynėlis.

Leidinys išleistas mažlie- 
tuvių lėšomis, kurias suaejo 
organizacijos ir pavieniai as
mens. Leidinio kaina 2 dole
riai. Adresas: 5620 S. Clare
mont Avenue, Chicago 36, 
Illinois, U. S. A.

Puikus leidinys, patarti
nas visiems, ypač mokslus ei
nančiam jaunimui. Galima 
gauti ir per NL redakciją.

SOLISTAS 
PAULIUS RŪTENIS

Australijoje dalyvauja ope
retėje, kuri važinėja per visą 
Australiją ir visose didesnė
se vietovėse duoda spektak
lius. Rūtenis ta proga nau
dojasi ir lanko tose vietose 
lietuvius, kuriu visur randa.

400 METŲ GALILEO 
GALILEI SUKAKTUVĖS

400 metų praėjo, kai gimė 
didelis mokslo vyras, astro
nomas, Galileo Galilei, parė
męs Koperniko mokslą, kad 
Saulė, o ne Žemė, yra cent
ras, aplink kurį sukasi Žemė 
ir kitos planetos su savo sa
telitais. Už tai jis Romos kar
dinolų inkvizicijos buvo tei
siamas, turėjo savo mokslą 
atšaukti, bet galų gale jo 
mokslas laimėjo. Jis buvo gi
męs 1564. II. 15.

KOMEDIJOS KONKURSĄ 
į LAIMĖJO J. KAIRYS

Praeitų metų gale Čikagos 
scenos darbuotojų sąjunga 
paskelbė konkursą komedijai 
parašyti, paskirdama $ 500 
premiją laimėjusiam veikalui. 
Konkursui buvo prisiųsti še
ši komedijinio žanro veika
lai: i. Vaitoko „Aukso gal
va“, 2. Ritos Kuosos „Looiai 
už debesų“, 3. Vambuto „Sau 
lėgrąžų sala“, 4. Aitvaro 
„jaunystės daina“, 5. P. Pa
varomo „Klevų alėja 669“ ir 
Ramunėlės „Viščiukų ūkis“.

Jury komisiją sudarė: pir
mininkas kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC, sekretonus rež. 
Zita Kevalaitytė - Visockie- 
nė ir nariai — akt. Marija Le 
mėsytė - Dikinienė, Balys 
Chomskis ir Kazys Oželis.

Jury Komisija, peržiūrėju
si gautus veikalus ir š. m. ge 
gūžės 5 d. susirinkusi baigia
mojo posėdžio, vienbalsiškai 
išrinko geriausiu Ramunėlės 
slapyvardžiu pasirašytą 3-jų 
veiksmų satyrinę komediją. 
Viščiukų Ūkis. Voką atida
rius, paaiškėjo, kad šio vei
kalo autorius yra Anatolijus 
Kairys. Dėl to jam skirta ko
medijinio žanro 500.00 dole
rių premija.

PROF. K. BARŠAUSKUI 
60 METŲ AMŽIAUS

Lietuvos spaudoje ir per 
radiją paminėta Kauno Poli
technikos instituto rekto
riaus K. Baršausko 60 m. gi
mimo sukaktis. Pripažįstama 
(plg. „Tiesą”, nr. 110, geg. 
13), kad K. Baršauskas 
mokslo srity subrendo nepr. 
Lietuvos laikmečiu. 1925 m. 
baigęs Marijampolės gimna
ziją jis universitete vykdė 
mokslinius tyrinėjimus kos
minių spindulių srityje. 
Anuomet jis buvo komandi
ruotas į Berlyną. Dar 1938 
m. K. Baršauskas buvo pa
skelbęs savo mokslinio - ti
riamojo darbo rezultatus. Po
kario metais, būdamas elekt 
rotechnikos fakulteto dekanu 
ir fizikos katedros vedėju, K. 
Baršauskas talkininkavo Lie
tuvos aukštųjų mokyklų at
statymo darbams. Vėliau pa
ruošė visą eilę gabių moksli
ninku. Baršauskas yra para
šęs 6 vadovėlius, paskelbė 
daugiau kaip 60 mokslinių 
darbų, dirba spaudoje. Pen- 
kius kartus buvo išrinktas į 
LKP CK narius, be to apdo
vanotas įvairiais bolševiki
niais ordinais bei medaliais. 
„Tiesa“ ta proga pasigyrė, 
kad Kauno Politechnikos ins
titutas esąs paruošęs 42 spe
cialybių 7,879 inžinierius. E.

The Telegram,

Vilnos drabužiai iš Romos yra parodomi princesės 
Marcella Borghese kaipo braižytojos. Ji yra pali
kuonis vienos Italijoj daugiausiai aristokratiškos gi
minės ir apie save sakosi „aš didžiuojuosi būdama 

pirmoji moteris Italijoj įėjusi į verslo pasaulį".

• Bukausko R. meno kūri
nių paroda gegužės 30 d. ati
daryta Čikagoje. Atidarymo 
žodį pasakė dr. H. Nagys.
© Remeikos V. meno kūrinių 
paroda vyksta Montrealy Ho
tel Sheraton, 1455 Peel St. 
Aplankykime tą parodą.
• Prof. Baršauskas Kazys, 
Politechnikos Instituto Kau
ne rektorius, gegužės 23 d. 
mirė netikėtai.
® Rašytojas Pulgis Andriu
šis buvo pakviestas ir daly
vavo Australijos meno festi
valyje Adelaidėje, kur buvo 
suvažiavę Australijos rašyto
jai.
© Genys Kęstutis, Vilniaus 
dramos aktorius, baigęs reži
sūros mokyklą Maskvoje, de
biutuoja kaip režisierius.

• Kanadietė Louise Marsh
all, sopranas, sėkmingai kon
certavo Vilniuje, — rašo „Li
teratūra ir Menas.“
© Japonų ansamblis „Dainuo 
jantys japonų balsai“ koncer
tavo Lietuvoje.
• Šikšniui Marcelinui, pasto
viam Vilniaus gyventojui, pe
dagogui, rašytojui - Šiaule- 
niškiui, Vytauto Did. gimna
zijos direktoriui sukako 90 
metų amžiaus. Tauriam lie
tuviui linktime ilgiausių m.
• Trakų pilies, kuri restau
ruota, nors už tai lietuviai 
Chruščiovo buvo išbarti, nuo
traukos buvo išstatytos So
vietų architektūros parodo
je Londone. Inž. arch. Krū- 
mino projektu restauravimas 
anglų esąs giriamas.

VEDA D R. GUMBAS

NELYGU ŽMOGAUS
BŪDAS

Vyras aiškinosi draugui: 
Pirmoji mano žmona didelių 
jausmų vengė, kaip stambių 
banknotų, kuriuos kartais 
sunkiau iškeisti, o antroji at
virkščiai — mėgsta didelius 
jausmus, nes ji galvoja: gei 
riau turėti stambų banknotą, 
nes jį nelengva iškeisti į smul 
kius. . .

MIRĖ ILGAMETIS VY- 
TAUTO D. UNIVERSITE
TO PROF. V. JUNGFERIS

Gegužės mė'n. 71 m. am
žiaus sukaktį atšventęs, Vak. 
Vokietijoje, Nurnberge mirė 
didelis lietuvių tautos drau
gas, ilgametis Lietuvos Uni
versiteto (vėliau Vytauto 
D.) profesorius, ekonomis
tas, rašytojas dr. Viktoras 
Jungferis. Naudodamasis 
Oginskių biblioteka Jungferis 
(1918 m.) parengė pirmąjį 
leidinį apie Lietuvą „Kultur- 
bilder aus Litauen“. 1919 m. 
išleistas jo romanas apie ka
ro žiaurumus „Das Gesicht 
der Etappe“.

Su prel. K. Jasėnu išvertė 
Daukanto „Būdą” („Altlitau- 
en“, išl. 1926), 1921 m. Frei- 
burge-Breisgau baigė studi
jas gavęs dr. laipsnį už diser
taciją apie Lietuvos medžio 
eksportą. Baigęs ekonomiką 
Freiburge dar metus stud ja
vo filosofiją. 1924 m. dr. J. 
Šaulys V. Jungferį pakvietė 
redaguoti ūkio skyrių „Me- 
melzeitung“ ir projektuoti 
Prekybos institutą. „Lietu
vos Ūkyje“ paskelbus jo dar
bą apie Klaipėdos kr. sociali
nį draudimą (1924 m.), jo 
studija buvo pripažinta habi
litacijos darbu ir 1925 m. jau
nas mokslininkas - ekonomis
tas buvo priimtas docentu į 
Lietuvos (vėliau Vytauto 
D.) Universiteto teisių sky
rių. Puikiai išmokęs lietuvių 
kalbą, ligi 1940 m., taigi 15 
metų Jungferis dėstė visuo
menės ūkio istoriją, ūkio dok
trinų istoriją, sociologiją ir 
bendrąją statistiką. 1941-44 
m. profesorius Poznanės uni
versitete, o nuo 1950 m. dės
tė Nurnbergo ekonominių ir 
socialinių mokslų aukšt. mo
kykloje. ir buvo profesorium 
Erlangeno universitete.

Lietuvių tautai, jos propa
gavimui užsienyje Jungferis 
ypatingai nusipelnė dviem 
veikalais: „Hinter den Seen,

Nukelta į 5-tą psi.

SOVIETIŠKA LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA

Nukryžiavimas — premi
jos nubraukimas už viišinin- 
ko kritikavimą.

Pamokslas — vietos komi
teto proisąjungos pirmin.uko 
kalba.

Kryžiaus keliai — atsargi 
nių dalių mašinoms jieškoji- 
mas tiekimo įstaigose.

Išvarymas iš rojaus -— at
sisveikinimas su namu, pasta 
tytu pagal neįrodytas paja
mas.

Velnio žabangos — jauna 
sekretorė pas seną viršinin
ką.

Artimo meilė — flirtas su 
pavaldinio žmona.

Pasninkas — kalėjimas uz 
„graibstymą visuomeninio 
turto“.

Erškėčių vainikas — san
dėlininko paskyrimas gamy
bos skyriaus viršinmku.

Uždraustas vaisius — pre
mija darbininkui didesnė už 
premiją viršininkui.

Atgaila — vyro pasiaiškini 
mas blonši.nei žmonai, radu
siai ant jo švarko juodą plau
ką.

NESUDERINTAS
ŽMOGUS

Didžiam humanistui „Pa
gyros žodžio kvailybei“ auto
riui, Erazmui Roterdamie
čiui, buvo priekaištaujama, 
kad jis nesilaikąs pasninko.

— Nieko negaliu padaryti! 
— jis teisinosi. — Aš pats 
esu geras katalikas, bet ne
galiu suvaldyti skrandžio, ku 
ris atrodo užsispyręs protes
tantas.

TRUMPOS MINTYS
Geriausias vaistas nuo pra 

žilimo — plikė.
* * *

Jis ima viskuo — protu, ta 
lentų ir geriausia, pinigais.

* * *
Gamtą jis mėgsta todlėl, 

kad ji nekenkia jo tarny
bai. . ,

* * *
Geras rašytojas bijo būti 

nesuprastas, o blogas rašyto
jas bijo, kad jį perpras. . .

* * *
Ji su juo sugyvena, kaip 

nuospauda su batu. . . .

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
31.
Praslinko kelios akimirkos. Be galo ilgos. Aldona ne

drįso pirmoji nuleisti akių. Mintys sustingo kažkokiame mir
tis taške, ir ji su baime laukė atomazgos. Dvikova buvo pra
laimėta. Į ją žiūrėjo ne smerkiančios ne kaltinančios akys, o 
vien reikalaujančios tiesos.

Tiesos pasakyti ji negalėjo.
— Taip. ---- be garso sujudėjo jos lūpos, ir Aldona raus

dama nuleido akis.
Laikrodis išmušė pusę dvyliktos.

Svečiai sujudo kilti į namus. Nebedraudė jų ir Aldona. Tik 
Karuža, pasivėdėjęs Paulių prie rašomojo stalo, dar spėjo jam 
j bloknotėlį užrašyti savo tarnybinį telefoną.

---- Ačiū, ---- atsisveikindama Elė stabtelėjo priešais Nor
kutę, paskutinę akimirką ištiesdama jai ranką. ---- Už vaišes ir
už. . .

— Gaila, labai buvo miela! — nutraukė Lauritėnienę 
šeimininkas. ---- Kitą kartą prašau pas mus apsilankyti visam
pusdieniui. Labai buvo malonu. . .

Išlydėjusi svečius iki laiptų aikštelės, Aldona grįžo į kam 
barį.

Reikėjo nedelsiant kraustyti stalą ir kristi į patalą. Ry
toj laukė sunki „Tykiojo Dono“ repeticija. Ji surinko kelias 
lėkštutes, buvo benešant! virtuvėn, tačiau ir vėl pastatė į vie
tą. Rankos atsisakė jos klausyti.

Sunkiai atsisėdo į fotelį. Atmetė galvą. Užsimerkė. To
kio alinančio nuovargio ir kraupios tuštumos savyje ji dar 
niekuomet nebuvo pergyvenusi.

5.
„Tykiojo Dono" premjeros afišas per vieną naktį gero

kai spėjo apdraskyti vėjas.
Norkutė pati matė, eidama į teatrą. Ant skelbimų len

tos kadaravo plevenančios skiautės. „TYKU S DO AS“, — 
perskaitė ji ir karčiai nusišypsojo.

Daug kas dabar — ir išgyvenimai, laukiant vaidmenų 
paskirstymo, ir daugybė ilgų repeticijų, ir meno tarybos per
žiūra — buvo jau praeity. Liko vien nusivylimo kartėlis ir 
nelaukto pralaimėjimo sukeltos drumzlės. Aksiniją premje
roje dainavo Genė Rūtėnaitė. Aldona ir pirma jautė, kad 

jos darbas nepatenkina režisieriaus, kad jos kuriama Aksiniją 
pernelyg šalta, nevientisa. Ir visgi, pasitikėdama savo jėgo
mis, visiškai nelaukė tokio tarybos sprendimo. Ją Aldoną 
Norkutę, palikti antrajame sąstate? Iš pradžių ji nenorėjo 
tikėti savo ausimis. Tik viešai iškabintas premjeros dalyvių 
sąrašas nebeginčijamai patvirtino liūdną tiesą. . .

Paskutinio veiksmo uždanga pakilo, atverdama plačią, 
neaprėpiamą žvilgsniu stepę.

Čia turi baigtis Aksinijos kelias. Pilki kazokų veidai. Ir 
daina ---- plati, bekraštė, ---- kaip pati stepė.

Aldona ir nepajuto, kada nustojo kritiškai sekti savo ant 
rininkę. Netvirtai paimtos gaidos, nepateisinti judesiai. Kaž
kaip savaime visai ta išgaravo iš atminties. Paveikslas stepėje 
privertė Aldoną susimąstyti. Ji dargi pamiršo, kad ten, sce
noje, ---  ambicinga ir nelengvai užleidžianti savo pozicijas
Rūtėnaitė. Ji gyveno vien Aksiniją. Tokia, kokią dabar 
ją matė savo vaizduotėje — baigiančią sudėtingą gyvenimo 
kelią bekraštėje stepėje, palaužtą ligos ir lemties smūgių. Ne 
taip, kaip pergyveno repeticijų metu, blaškoma dažnų režisie
riaus pastabų. Ir dargi visiškai kitaip, negu peržiūros metu.

Netrukus turėjo prasidėti kolektyvo pobūvis. Žadėjo 
Perėjusi užtemdytą fojė, ji pagaliau atsidūrė užkulisiuose. 
Grimo kambaryje, nors degė visos lempos prie vedrodžių, 
buvo tuščias,. Aldona įsikurdino butaforiniame fotelyje ir 
ėmė laukti spektaklio pabaigos.

Netrukus turėji prasidėti kolektyvo pobūvis. Žadėjo 
būti linksma, triukšminga, kaip paprastai, atžymint naują 
premjerą. Ji norėjo ateiti į banketą žvali ir pasitikinti savim. 
Koks Kieno reikalas, jeigu jai nepavyko, jeigu ji širdies gilu
moje ir pergyvena. Rodyti savo jausmus, matyti užuojautą 
reiškančius žvilgsnius — o ne, niekuomet! . .

Ir vis tik Aksiniją jai neišėjo iš galvos. Aldona tarsi iš 
naujo pamatė visą jos vingiuotą kelią, kupiną aistrų ir be
galinio veržimosi gyventi. Scena prie erškėtrožės krūmo. Su
sitikimas su Grigorijum Listnickio namuose. Traukimasis. . . 
Taškai, kurie iki šiol jai rodės mažiausiai įprasminti, — da
bar atsiskleidė vientisame pjūvyje. Su visa neišvengiama gy
venimo tiesos logika. Taip, be abejo, sudega ir mažytė žva
kė, taip, tur būt, išsenka ir liepsnojančios marios ugniakalniij 
krateriuose. O ji iki šiol širdyje graudžiai apverkdavo Aksi
nijos dalią, jos bejėgėje mirtyje matydama vien žiaurią nebū
ties tragediją. Dabar Aldona suprato, kad Aksiniją mirė ne 
stepėje, ne paskutinę gyvenimo akimirką, o žymiai anksčiau. 
Mirė iš lėto, atiduodama paskutinius jėgų likučius kovai už 
vis labjau nuo jos atitolstančią žmogišką laimę. Laimę to

kią, kokią ji suprato, vardan kurios gyveno ir sudegė. . .
---- Aldona, tu čia? ---- kyštelėjo galvą į grimo kambarį 

Rūta Juodėnaitė. ---- Sutikai Paulių?
— Kur? — Norkutė nustebusi pakėlė akis.
— Kaip tai kur? Foje. Aš iš scenos mačiau jį salėje. Ket

virtoje eilėje.
Rūta mostelėjo skarele ir išnyko.
„Keista, kodėl aš jo nesutikau? ---- Pagalvojo Aldona.

Prisiminė, kad pertraukų metu ji nebuvo išėjusi pasivaikščio
ti į fojė. ---- Tikriausiai laukė, tikėjosi susitikti“.

Ir pati sumetė: tai, kad galėjo pasimatyti su juo ir nepa- 
simatė — nėmaž jos nenuliūdino.

Į grimo kambarį grįžo vis daugiau solisčių. Skubus per
sirenginėjimas, pakili nuotaika, juokai, gyvos kalbos, ---- lyg
ir savotiška preliudija būsimam vakarui. Prasidėjo tualetų 
derinimas, ginčai dėl šukuosenų, batelių.

Pagaliau repeticijų salę, pristatytą stalų, užpildė teatra
lai. Vadovai ir solistai, choro dainininkai ir orkestrantai. 
Norkutė atsisėdo nesirinkdama vietos. Tik vėliau pastebėjo, 
kad kaimynas iš dešinės ---- Leonas Skabulis, kairėje ---- bale
to repetitorė Čivilienė.

Prasidėjo įprastinės kalbos, tostai, sveikinimai. Paskui 
oficiali atmosfera pasitraukė net ir nuo stalo salės gale, kur 
sėdėjo vadovai.

Vienur kitur jau suskambėjo daina, lik Aldonos kam
pas vis dar liko ramus, santūrus. Skabulis gurkšnojo boržo- 
mą, o Čivilienė, amžinai besiskundžianti sveikata, susilaikė 
net ir nuo mineralinio vandens.

Iš garsintuvų pasklido šokiu muzika.
„Negi teks pratūnoti visą vakarą kaip bedantei senei?” 

---- jau kelintą kartą grizino mintis Norkutę.
Jos nuotaika vis labjau krito. Retkarčiais kokią kasdie

nišką frazę ištardavo Skabulis. Prasmingai atsidusdavo Či- 
vilicnė. Ir vėl visi trys gindamiesi nuo nuobudulio, imdavo 
žvalgytis, kas dedasi prie kitų stalų.

Jau ne pirmą kartą šį vakarą Aldona susidūrė su nedrą
siu stažuotojo Algirdo Kirstuko žvilgsniu. Ketvirtojo konser
vatorijos kurso studentas, gavęs nedidelį vaidmenį naujaja
me pastatyme, pastaruoju metu dažnai buvodavo teatre. Dai
lus, bet beveik vaikišku veidu vaikinas ne kartą tapo diskusi
jų objektų moterų grimo kambariuose.

Aldona dar kartą pažiūrėjo į tą pusę, kur sėdėjo stažuo
tojas ir nustebo. Jo kėdė buvo tuščai. Nesifatė vaikino ir 
šokančiųjų tarpe.

Bus daugiau.
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BŪKIME SVEIKI
KOKLIUŠAS

Kokliušas yra užkrečiama 
liga. Ja gali sirgti įvairaus 
amžiaus žmonės, tačiau daž
niausiai serga vaikai. Apsi- 
krečiama tiesiogiai nuo ligo
nio, pastarajam kosint ar 
čiaudint.

Daugiausia kokliušu serga 
vaikai iki 5 metų amžiaus. 
Naujagimiai ir maži kūdikiai 
taip pat gali šia liga sirgti.

Nuo ąpsikrėtimo ligi ligos 
pradžios (inkubacinis perio
das) praeina 7 — 14 dienų. 
Kokliušo bakterijos sukelia 
kataralinį uždegiminį proce
są gerklės, trachėjos ir bron
chų gleivinėse. Pirmoji ligos 
stadija ir vadinama katarali- 
ne: ligonis kosti, neretai slo
guoja. Šis periodas trunka 1, 
5—2 savaites. Antroji ligos 
stadija — konvulsinė — trun 
ka 3 — 6 savaites. Kokliušo 
priepuoliai prasideda giliu 
įkvėpimu, po kurio seka košė 
jimas su garsiais įkvėpimais 
ir pasiekia momentą, kai iš
kvėpimo metu prasideda bal
so plyšio ir bronchų raume
nų konvulsijos. Ligonis pa
mėlynuoja ir apsunkintai 
įkvėpia orą. Priepuoliai gali 
kartotis ir baigtis vėmimu. 
Dažnai vaikai kosti nakties 
metu, rečiau dieną. Ligonio 
veidas paprastai būna pabur
kęs, išvargęs, vokai patinę, 
akys drėgnos. Esant sunkiai 
kokliušo eigai, gali išsilieti 
kraujas akių ir nosies gleivi
nėse bei odoje.

Po konvulsinės stadijos se
ka sveikimo periodas: ko
sėjimas silpnėja, retėja ir vė
liau visai išnyksta. Liga trun 
ka 6—8, o kartais net 12 sa
vaičių. 
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KULTŪRINĖ KRONIKA.. .
Atkelta iš 4-ro psl.

hinter den Waldern" (1932) 
ir „Litauen, Antlitz eines 
Volkes“ (1938). Šios knygos 
buvo paplitusios ne tik Vo
kietijoje. ir buvo pasiekusios 
100.000 egz. tiražą. Apie jas 
rašyta, kad jų autorius pasi
reiškęs ne tik kaip moksli
ninkas, bet ir kaip _ poetas, 
žvelgęs akimis ir širdimi. Dar 
jis buvo narenaec „Litau- 
ischer Liedersch-
i'schre'įn“ (1939, liet, liau
dies dainų vertimai, dalis jo- 
patiies atliktu). Šalia poezi
jos veikalų, išleista ir eilė

| M. MAČIUKAS I
J VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

| SIUVĖJAS i
$ i

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS $ 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

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

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

I SIUNTINIAI |
« visų rūsių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją v 

ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per &
| JANINĄ ADOMONIENĘ. |
s£ Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent, S 
$ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 |

Kokliušo ligos sunkumas 
priklauso nuo kosulio stipru
mo ir dažnumo. Nemalonios 
yra kokliušo ligos komplika
cijos. Juo vaiko amžius jau
nesnis, juo komplikacijos bū
na dažnesnės ir neretai gre
siančios gyvybei. Ypač kok
liušas yra pavojingas kūdi
kiams. Prie kokliušo gali pri
sidėti bronchitas, plaučių, vi
durinės ausies uždegimas, 
nervų sistemos sutrikimai ir 
paūmėti tuberkuliozė. Kok
liušo komplikacijos praside
da temperatūros pakilimu.

Sergant kokliušu, tempera 
tūra dažniausiai esti normali. 
Ligą nustatyti padeda būdin
gas kosulys, kraujo ir bakte- 
reologiniai tyrimai bei žino
jimas sąlyčio su sergančiu 
vaiku.

Kokliušą reikia gydyti 
kaip galima greičiau nuo ap- 
sikrėtimo. Kokliušo sukėlė
jus naikina antibiotikai, ku
rie duodami 7—10 dienų pa
gal gydytojo paskyrimą. Kū
dikiams rekomenduotina su
leisti gamaglobuliną. Jei kok
liušu apsikrečia 5—6 mėne
sių amžiaus kūdikiai, jie turi 
būti pagreitintai skiepijami 
prieš kokliušą. Labai didelę 
reikšmę turi grynas oras, vi- 
tamingas maistas, gera ligo
nio nuotaika.

Labai svarbu ligonį laiku 
izoliuoti, kad nebūtų apkrės
ti sveika vaikai.

Dabar visi kokliušu nesir- 
gę vaikai nuo 5 mėnesių iki 
5 metų amžiaus skiepijami. 
Tai žymiai sumažina vaikų 
sergamumą.

Gyd. O. Surpliėnė.

Jungferio romanų — kai ku
riuose jų vaizduojami lietu
viai, pvz. „Die fremde Gelieb 
te" (1920), „Der Weg der 
Skaringa“ (1940), „Irka” 
(1945) ir kt. Vėliau turėjo 
palinkimą į satyrą („Mautz“, 
1948).

Romane „Der Weg der 
Skaringa" Jungferis buvo 
pilnutiniai išreiškęs meilę 
Lietuvai — knygos tiražas 
buvo pasiekęs 45.000 egz. 
Lietuvoje yra rašęs ir perio
dinėje spaudoje, pvz. minėti
na jo studija „Pabaltijo ais

čių gintaro prekyba“ (1933, 
’.Vairas"),' rašė „Ekonomiko 
je” (1935-36), „Židinyje“ 
(1932, 1937-38) ir kt. Pasta
raisiais keleriais metais Jung 
feris dirbo Lietuvos vokiečių 
bendruomenėje ir kai kurio
mis progomis su paskaito
mis pasirodydavo lietuvių su
kakčių minėjimuose (Mun- 
chene ir kitur). Velionis pa
liko našlę, du sūnus ir duk
terį. E.

PEDAGOGINIO LITUA
NISTIKOS INSTITUTO 

LEIDINIAI
Dr. V. Daugirdaitė - Sruo

gienė, Lietuvos kultūros is
torijos bruožai. Veikale na
grinėjama lietuvių tautos kil
mė, proistorė, dvasinis mūsų 
protėvių gyvenimas, Lietu
vos istoriniai laikai, jos žydė
jimo ir smukimo laikotarpiai, 
švietimas ir kultūra, Mažo
sios Lietuvos kultūrinis gy
venimas ir kita. Kaina $2.

Domas Velička (red.), 
Bendrinės lietuvių kalbos 
kursas. Šio leidinio turinį su
daro dvi prof. dr. Pr. Skar
džiaus studijos ir D. Velič
kos speciali šiam kursui sin
taksinė santrauka. „Sakinio 
struktūra ir jo skyryba”. Pir
mojoj studijoj „Lietuvių kal
ba, jos susidarymas ir raida“ 
porf. Skardžius nagrinėja lie
tuvių kalbos senumą, jos san
tykius bei giminingumą su 
kitomis indoeuropiečių kalbo
mis (senovės indų, graikų, lo
tynų, slavų ir kt.). Antrojoj 
studijoj autorius nagrinėja 
dabartinės lietuvių kalbos po
būdį, rašomosios kalbos rai
dą, bendrinę kalbą ir jos var
toseną, bendrinę tartį, rašy
bą, normines lytis, žodyną, 
svetimybių rašymą, sintaksės 
dalykus ir kt. Kaina $2.

Leonardas Dambriūnas, 
Lietuvių kalbos sintaksė.

Kaina $2.50.
Vincentas Liulevičius, Lie

tuvos kaimyninių kraštų is
torijos bruožai. Nagrinėjama 
Rusijos, Lenkijos, Vokietijos 
ir Latvijos valstybių istorija 
ir tų kraštų santykiai su L.e 
tuva. Kaina $2.

Kan. Mikalojus Daukša, 
Prakalba. Daukšos gyvenimą 
ir jo veikalus aprašė stud. 
Dalia Indreikaitė. Sukaktu
vinis leidinys. M. Daukšos 
mirties 350 metų sukakčiai 

SIUNTINIAI LIETUVON I
per

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

Iš Čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

I
 JOE’S BUTCHERY & GROCERY I

J. LAURINAITIS |
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. &

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X 
DEŠRŲ GAMYBOJE. g

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. | 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO &

DALIS. |
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

paminėti. Leidinys iliustruo
tas. Kaina $1.

Domas Velička (red.), 
Martynas Mažvydas. Sukak
tuvinis leid. Mažvydo mir
ties 400 metų sukakčiai pami
nėti. Pagrindinį leidinio turi
nį sudaro pirmosios lietuviš
kos knygos fotokopija. Maž
vydo gyvenimą ir jo veika
lus aprašė stud. Martynas 
Lekšas, pirmosios lietuviškos 
knygos žodyną sudarė stud. 
Vacys Šaulys ir Aleksandras 
Dundulis. Leidinys iliustruo
tas. Kaina $3.

Leidiniai gaunami Ped. Li
tuanistikos Institute: 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago 36, 
Illinois.

Primindamas čia suminė
tus leidinius, Institutas norė
tų atkreipti lietuvių visuome 
nės dėmesį, jog šie leidiniai 
yra naudingi kiekvienam lie
tuviui.

PAMINĖTA Z. GĖLĖS 
70 METŲ SUKAKTIS 
Lietuvoje balandžio mėn. 

pabaigoje paminėta poeto Z. 
Gėlės (Gaidamavičiaus) 70 
m. gimimo sukaktis. Vos 18 
m. amžiaus jis mirė 1912 m. 
Kijeve. Kai Vakaruose gyve
ną lietuviai literatai Z. Gėlės 
kūrybai pripažįsta estetinius 
pradus ir autoriaus individua 
lybės išraišką, tai Vilniuje ei
nąs „Literatūros ir Meno” 
savaitraštis (nr. 18) K. Do
veikos apžvalginiame straips
nyje Gėlės poezijoje įžiūrėjo 
ir nemaža abstraktumo, kai 
kur ir primityvumo. Z. Gėlės 
pirmas kūrybos rinkinys 
„Gėlynas“ pasirodė 1948 m. 
1963 m. pasirodė papildytas 
„Gėlyno“ antrasis leidimas.

ATSIMINIMAI APIE 
A. VIENUOLĮ

Lietuvoje išėjo knyga „At
siminimai apie A. Vienuolį” 
— redakcinę komisiją sudarė 
A. Venclova (pirm.), M. 
Sluckis ir J. Stonys. Apie lie
tuvių įžymųjį rašytoją pasisa
ko įvairių profesijų asmens: 
rašytojai, farmacininkai, vi
suomenės veikėjai, profeso- 
riąi, kolchozininkai, teatralas 
inžinieriai, mokytojai, gimi
nės, kaimynai. Šią knygą ver
tindamas „Tiesoje” (nr. 
110, geg. 13) K. Ambrasas 
apgailestavo, kad esama per 
daug pasikartojimų, neapsi-
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Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti T 

gražiausioje ir geriausioje vietoje.
CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 

OSTERV1LLE MANOR 

savin. Juozas Kapočius 
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 

poilsiui sąlygas.
Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d. 

Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Inc. West Bay Rd., i 
Osterville, Cape Cod, Mass.

Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. So. Boston, Mass.
:: iNdrew 8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p p.) ir Dorcheste 

Mass. 282-2759 (bet kuriuo laiku), o po birželio 23 d. — 
vasarvietės telefonu — Osterville, Mass. GArden 8-6991. iii

žiūrėjimų (pvz. tvirtinama, 
kad Vienuolis dalyvavo 1954 
m. Maskvoje įvykusioje Lie
tuvių literatūros ir meno de
kadoje, kai tuo tarpu rašyto
jas joje nedalyvavo).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Mikuckis. DER

LIAUS VAINIKAS. Eilė
raščiai ; Didvyriai — sceninis 
fragmentas, ir Selima Chali- 
ja — legenda. Su autoriaus 
atvaizdu. Gale leidinio — at
siliepimai apie poeto poeziją. 
Nidos knygų klubo leidinys 
Nr. 47, 1964 m. 282 psl. Kai
na $ 3 ir $ 4.50 kietais virše
liais. Adresas: 1, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, Gr. 
Britain.

Aloyzas Baronas. SAU
LĖS GRĮŽIMAS. Novelės. 
Nidos knygų klubo leid.nys 
Nr. 48, 1964. 142 pusi. Kai
na 1 dol. minkštais ir 1.50 
dol. kietais viršeliais.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

Studien zur Geschichte dės 
Preusssenlandes. Fesicschrift 
fūr Erich Keyser zu seinem 
70. Geburstag dargebracht 
von Freuden und Schūlern. 
Herausgegeben von Ernst 
Bahr. N. G. Elwert Verlag 
Marburg 1963, 518 psl. Ilius 
truota. (Studijos Prūsų Že
mės Istorijai). Šiame stam
biame leidinyje paruoštame 
žymaus Dancigo istor. prof. 
E. Keyserio 70 metų gimimo 
dienos proga, paskelbtos 36 
studijos įvairiomis Rytų ir 
Vakarų Prūsijos istorijos te
momis, pateikta prof. Keyse
rio darbų bibliografija. Lietu 
va ir lietuviškieji vietovar
džiai rinkinyje minimi daž
nai. Lituanistams dėmesio 
vertos šios studijos: Rudolf 
Grenz: Dėl vikingų radinių 
išplitimo žemėlapio Rytprū
siuose (25—27 psl.) žemėla
pis pažymi išplitimą vad. „ak 
meninių bobų“, kurias auto
rius laiko senųjų „prūsų dva
sinės kultūros palikimu". 
Hans Koeppen. Derybos dėl 
Raigardo pilies nugriovimo ir 
jos sugriovimas .pateikia 
dar neskelbtus dokumentus, 
rastus Gottingene apie 1360 
Ordino derybas su lenkais

LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULO NEW

YORKE PRANEŠIMAS.
Yra prašomi atsiliepti lie

tuviai tremtiniai gyvcuusieji 
1946 - 19^7 m. laixocarpyje 
tremtinių stovyklose (DE ca
mps) Aschaitenourgo. Vvuer 
zburgo, ir btuttgarto apylin
kėse, Vokietijoje, bu jais no
rėtų susisiekti p. Boo Craig, 
buvęs amerikiečių kariuome
nės kar minkąs Vok-etijoje, 
susitikęs ten lietuvius tremti 
mus ir su jais dirbęs. Šiuo me 
tu jis yra laikraščio redakto
rius ir ruošia eilę straipsnių 
apie lietuvių tremtinių išgy
venimus aname pokario laiko 
tarpyje. Jis norėtų parimsti 
iš lietuvių medžiagos tiems 
straipsniams.

Atsiliepti prašoma, pasi
rinktinai, rašant tiesiai Mr. 
Bob Craig. Managing Edi
tor. The Spartanburg Herald 
and Journal, Post Otiice Dra 
vtfer 1657, Spartenburg, Sou
th Carolina, arba į Consulate 
General of Lithuania, 41 W. 
82 Street, New York, N. Y. 
10024.

^X^X^lt^X^X^X^X^'X^X^X^X^P ’

dėl Raigardo pilies sūduvių 
žemėje; mmimi „krikščionių 
priešai“ Kęstutis ir jo sūnus 
Patirgas. Raigardas Vytauto 
laikais grįžo Lietuvai (47 — 
57 psl.) — Reinhard Wens- 
kus: Apie Christburgo sutar
ties reikšmę dėl Prūsų Že
mės teisės ir konstitucinės is 
torijos nagrinėja šį seniausią 
prūsų teisės paminklą, ku
riuo dabar susidomėjo net so 
vietai, pvz. Pašuto (97—118 
psl.). — Senovės prūsų kul
tūros istorijai svarbus dar
bas: Hellmuth Weiss „Ma
gister Simon Wanradt" patei 
kia naujos medžiagos apie šį 
renesanso epochos liuteronų 
pamokslininką, kuris iš Tali
no aplankė daugelį Pabaltijo 
ir Prūsijos miestų, ir pamoks 
liniriku buvo ir Vilniuje 1561- 
62 m.
• Liaudies ansamblis, veda
mas VI. Bartusevičiaus (J. 
Švedas jau išmestas į pensi
ją), gastroliuoja Čekoslova
kijoje, R. Vokietijoje ir kt.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

| BALTIC WOODWORK CO. | 
| DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABĖTAI- ® 

$ IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. X
| K. KIAUŠAS ir J ŠIAUdULIS. |

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kanitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.
■■ n iw ii n —si i — n ■■ im—»n w

Tel. 525-8971

LTcvzu s <[J~>koho ^kitelio
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTOSPECI ^LIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

t A. iXORKELlUNAS i
is Commisioner of the Superior Court of Montreal a 
| MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

ME 7-6727 §

I DE LUXE CLEANERS
y Sav. P. RUTKAUSKAS j.
J 117—6th Avenue, Lachine.
umnsummunrarwiuinnnxtnutmmmmtmutttmmnummnnmmuum'

I BELL.AZZI - LAM Y, INC 1
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle x
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai- a 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieti*. S
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RINKLIAVŲ ATGARSIAI

TILLSONBURG-DELHI, Ont
LIKVIDUOTI LIETUVIŲ NAMAI

Lietuviu krepšinio išvykos 
į Australiją Kanados Komi
tetas skelbia Nr. 2 aukotojų 
sąrašą, ypatingai norėdamas 
atžymėti nedidelės St. Catha
rines lietuvių kolonijos įnašą, 
surenkant 179 dol. tarpe 
dviejų šimtų lietuvių! Be 
abejo čia didelė padėka pri
klauso ne tik visiems aukavu 
siems, bet taip pat p. Pr. 
Meškauskui, kuris tą rinklia
vą pravedė. Šiuo metu, pro
centiniai lietuvių skaičių, St. 
Catharines kolonija pasiekė 
Š. Amerikos kontinente rekor 
dą, kuris vargu ar bus su
muštas. Dar kartą, sportiš
kas ačiū p. Pr. Meškauskui 
ir aukotojams: 50 dol. J. 
Alonderis, 40 dol. J. Girevi- 
čius, po 10 dol. J, Šarapnic- 
kas, J. Kalainis, A. Visockas, 
Pr. Meškauskas, po 5 dol. 
kleb. T. B. Nikalauskas OF 
M, J. Dilys, Pr. Dauginas, P.

SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio pusi.

Ir štai, aikštėje, Lietuvos 
ir Latvijos rinktinės. Pasku
tinės žaidimo minutės. Mū
sų kaimynai veda 36:35,. Mili
jonui prie radijo aparatų (ir 
rašančiam šias eilutes, teko 
klausytis per radiją rungty
nių dar okupuotam Vilniu
je), tūkstančiui Kauno halė
je, smarkiai plaka širdys. Ne
jaugi. . . nejaugi pralaimėsi
me pirmas rungtynes ir jose 
neteksime meisterio vardo?.. 
Nesinori tikėti. Pergalė ir 
Europos meisterio vardas tu
ri vėl atitekti Lietuvai! Pas
kutinės žaidimo sekundės. 
Kamuolį gauna Lubinas, me
ta. . . yra! Neišpasakytas 
džiaugsmas, gėlės ir iš tūks
tančių krūtinių išsiveržia 
„Lietuva, Tėvynė, mūsų. . . 
Lietuva, laimėjo 37:36!

* * SĮ»
Tas buvo prieš dvide

šimt penkerius metus, kada 
Lietuva, įveikusi vėliau kitas 
Europos valstybes, antrą kar
tą laimėjo Europos krepšinio 
meisterio vardą.

Deja. Iš Europos žemėla
pio liko ištrintas mūsų Tėvy
nės vardas, tačiau nieks ne
gali iš Lietuvos atimti Euro
pos krepšinio meisterio var
do, kadangi tą titulą, nebuvo 
leista mūsų krepšininkamsvėl 
apginti sekančiose pirmeny
bėse. Tokiu būdu, Lietuvą ir 
toliau reikia laikyti nenuga
lėtu Europos meisteriu, at
imant jai tą vardą tik pačiose 
pirmenybėse,dalyvaujant Lie 
tuvos rinktinei ir tiktai jai 
pralaimint. O pokarinės Eu
ropos krepšinio pirmenybes, 
reikia laikyti neoficialiom, ly
giai kaip ir šių pirmenybių 
meisterius — Sov. Sąjungą, 
Vengriją ir kt. valstybes.

* * jjs
Savo pranešimą šioje

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

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

330 Bay Street.

I TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už depozitus „Parama" moka 4 % % vieton 4%% *r 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J^%. 

Už paskolas ir — morgičius — 6J4%.
Paskolos mirties ir invalidumo atve'ru apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

Jienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais -r penktadieniais.

Polgrimas, po 2 dol. V. Šat- 
kus, A. Klimavičus, J. Kavo- 
lėlis, L. Puslys, S. Gudaitis, 
M. S. Šetkus, J. Mackevičius, 
J. Žemaitis ir devyni asme
nys po vieną dol.

Iš Montrealio atėjo pirmoji 
auka 50 dol. Lietuvių Kredi
to U-jos Litas. Š. m. gegužės 
mėn. 25 d. Kanados krepši
nio komiteto kasoje buvo 
846,18 dol.

Malonus tautieti! Tik ke
lios savaitės likusios iki mū
sų rinkliavos užbaigimo. Jei
gu dar neprisidėjai kad ir kuk 
liu įnašu prie mūsų Tėvynės 
reprezentacijos Australijoj — 
padaryk tai dar šiandien, 
siųsdamas auką k-to ižd. L. 
Rickevičienei, 4 Avon Av. 
Toronto 1. Hamiltoniečių pa 
togumui, aukas toje kolonijo
je priima p. p. K. Stanaitis ir 
J. Svilas.

Spaudos inform.

sporto šakoje, parodėme po
kariniais metais Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Austrijoj ir kt. 
valstybėse, kur lietuvio krep
šininko vardas, buvo mini
mas su pagarba, kur lietuvį 
krepšininką „viliojo“ eilė klu 
bų į savo eiles, pavesdami 
net vadovų (V. Grybauskas) 
pareigas, stiprioje krepšinio 
tvirtovėje, kokia buvo Pran
cūzija. Negana to: 1959 m. 
nutarta išvykti į pietinę Ame 
riką ne tik mūsų krepšinio re 
prezentacijai, bet taip pat, 
sustiprinimui tenykščių lietu
viškų kolonijų tautiniu atžvil
giu, atkreipiant dėmesį Brazi 
lijoj, Argentinoj ar Urugva
juj užaugusiam atžalynui, 
kad lietuvis nėra vien tik fab
riko darbininkas, bet jis yra 
ir geras sportininkas, neįvei
kiamas sporto aikštėje. O 
pergalės tai patvirtino. Spau
dos puslapiuose mirgėjo ,,li- 
tuanos vardas, radijo apara
tuose skambėjo gražūs žo
džiai mūsų tautai. Sportu, 
mes įgijome daugelį draugų, 
per sportą, mes supažindino
me ispanišką ir portugališką 
pasaulį apie mūsų Tėvynę, 
sustiprinom lietuviškus ry
šius su vietos tautiečiais.

* ••!= *

Ir vėl mūsų krepšininkai 
kelia saprnus į tolimą Aust
raliją. Ir išvyka yra taip pat 
neeilinė. Ir tautiniu ir spor
tiniu atžvilgiu. Kodėl? — 
šaukia daugelis balsų. Kam 
turime išleisti 18 tūkst. dol. 
paprastam „vaikų žaidimui” 
(daugelio akyse sportas toks 
ir paliko!), kada turime svar 
besnių reikalų, nesurasdami 
jiems moralinės ir materijali- 
nės paramos. O dabar... mes

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-950'. 
Res. BE 3-09 78
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Gegužės 10 d. gavau iš Til 
Isonburg Lietuvių Namų v- 
bos $109.18 čekį ir trumpą 
pranešimą:

„Lietuvių Namų b-vės Til 
Isonburge š. m. Kovo mėn. 
14 d. visuotinam narių susi
rinkime nutarta b-vę likvi
duoti.
Grąžiname Jūsų šėrą $101.00 
Priaugusių %% . . . .„ 8.18

Viso . ., .$109.18
Be abejo, gauti pinigų ne

tikėtai kiekvienam malonu, 
bet kada pagalvoji lietuvišku 
protu ir vai.a, kad dar vienas 
didelis tautinis darbas griu
vo, pasidaro nyku. Juk kiek 
metų Tillsonfcurgo rajono lie 
tuviai dirbo, kad įsigytų savo 
lietuvišką bendruomeninę su 
eigų vietą, o dabar viskas vie 
nu rankų pakėlimu taip leng
vapėdiškai sugriauta!

Be abejo, mirusių nieks ne 
prikels, bet šia proga noriu 
bent viešai konstatuoti, kad 
tai padarytas didelis nuosto-

SIMCOE, Ont.
„NAUJA ŠLUOTA

Arlington viešbučio naujie 
ji savininkai B. Šeduikis ir J. 
Kežinaitis džiaugiasi, kad 
jiems puikiai einasi. Per
ėmus viešbutį, jie labai nuste
bo, kad jis buvęs taip labai 
apleistas. Jauni vyrai, padir
bėję 4 savaites „iš peties”, 

ti sportui 18 tukst. dol. . . 
Kaip į balą!

Fanatikas yra nepakeičia
mas, tad sunku bus įrodyti 
„užkietėjusiam“ antisporti- 
ninkui paties sporto reikšmę 
šiandieniniam gyvenime. Tuo 
klausimu esu rašęs tremties 
spaudos puslapiuose, visuo
met pažymėdamas, kad jis— 
sportas — kiekvienoj civili
zuotoj ir kultūringoj tautoj 
(neimu dėmesin Sov. S-gos, 
kur sportas tarnauja kitai pa
skirčiai) ar valstybėj, yra ne
daloma kasdieninio gyveni
mo dalis, dažnai permetama 
net į politinį lauką. Juo lab- 
jau šiemet, olimpiniais me
tais ir dar švenčiant 25 m. 
Europos krepšinio meisterio 
jubiliejų, mes turime atkreip
ti pasaulio akis, kad dar yra 
viena gyva, senos kultūros ir 
civilizacijos tauta, kuri dėl 
okupacijos, negali dalyvauti 
viso pasaulio tautų sportinė
se žaidynėse Japonijos sosti
nėje, nors savo pajėgumu 
sportinėj arenoj, ji gali lygiai 
rungtyniauti su kitom lais
vom tautom, skinti laimėji
mus, garsinti savo valstybės 
vardą. O tokią gražią progą 
mums suteiks Australija, kur 
visas propagandinis aparatas 
yra pilnai užsuktas, prade
dant spauda, radiju ir televi
zija, baigiant net komersinėm 
„Coca-cola” reklamom.

O kaip su 10 tūkst. lietu
vių, išsiilgusių savo brolių iš

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054 

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont. 

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

R. R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
Parduodami: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, 
COR V AIR, CORVETTE (sportinis) ir OLDSMOBILE 

automobiliai bei CHEVROLET sunkvežimiai.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir 

priimami kaip trade-in.
Visais automobilių reikalais kreiptis:

Atstovybė yra prie plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi 
didelį parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių san

dėlį. Taip pat atliekami mechaniški pataisymai.
JUOZAS STALIORAITIS G. MC CALLEN
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1030
Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami Albion Motors 

Ltd. pasakius „collect charge“.
Montrealio ir kitų tolimesnių vietovių pirkėjams kainas duodame 
paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš sa

vo prekybos.
Mūsų kainos žemiausios: naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevrolet, 

tik $ 2298.85. Įmokėjus $ 298.85, balansas išsimokėjimui 
tik $ 18.72 į sav. 2 metų — 2400 mylių garantija.

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

lis visam lietuviškam judėji
mui, turės įtakos ir kitoms 
kolonijoms. Gal gražiausiai 
šį įvykį trumpai, bet labai 
vaizdžiai, nusakė J. Bersė- 
nas iš Mt. Brydges, Ont. Ha
miltono LN narių susirinki
me š. m. kovo 25 d.: „Tabo- 
kinmkai nutarė LN likviduo
ti ir pinigus (pragerti; bent 
jūs, hamiltoniečiai, taip ne
padarykite !“ Aišku, kad pra 
gerti jie nenutarė, bet ši stip
ri donelaitiška hiperbolė iš
reiškia gilią J. Bersėno lietu 
višką mintį — gavę šimtą ki
tą, juo nesusikursime, o jie, 
būdami kartu, galėjo atlikti 
milžinišką lietuvišką darbą.

Linkiu tad tabako auginto 
tojams, kad vėl atsirastų nau 
in ir energingų jėgų paban
dyti LN organizuoti dar kar 
tą. Dideli darbai ne iškarto 
pavyksta, ką puikiai paliudi
ja ir kaimyninio Hamiltono 
LN įsigijimo istorija.

Sk. St.

GRAŽIAI ŠLUOJA”,
jau visiškai baigia privesti jį 
iki normalaus ir pudeaus sto
vio. Manau neklysiu, kad po 
įtemptų dienos darbų, vaka
rais ar savaitgaliais tautiečiai 
ras maloniausią atvangos va
landėlę Arlingtone.

Sk. St.

Š. Amerikos kontinento ir 
laukiančių jų daugiau kaip 
balzamo, (taip rašoma viena
me laiške iš Australijos) su
stiprinimui tautinės dvasios 
jaunimo tarpe ir įrodymui, 
kad lietuvių tauta dar gyvuo
ja ir nugali sportiniam ko
vos lauke.

Taigi, šiai išvykai, prie
šingų balsų neturėtų būti. Vi 
si vieningai turime krepšinin
kus remti, tvirtai tikėdami, 
kad liepos - rugpjūčio mėn. 
stovės Lietuvos pergalių že
nkle.
•Tad mūsų krepšininkams ir 
jų vadovams linkime gero vė 
jo!

K. Baronas.
P. S. N. Lietuvos skaitytojai 
apie rungtynes ir mūsų krep
šininkų viešnagę Australijoj, 
bus informuojami specialaus 
mūsų laikraščio koresponden 
to, Krepšinio komiteto nario, 
Hamiltono LSK Kovo trene
rio Jono Bulionio, vykstančio 
kartu su komanda. Redakcija 
ir šio sk. vedėjas jam iš anks 
to reiškia nuoširdžią padėką!

* * #
Mielas Kanados tautieti! 

Daugelis lietuvių prisijungė 
prie mūsų krepšininkų išvy
kimo į Australiją, paaukoda
mi valandinį savo atlyginimą. 
O tu, ar atlikai savo tautinę 
pareigą? Jeigu ne — nelauk, 
nes liko tik dvi savaitės. Sių
sk savo įnašą p. L. Rickevi
čienei, 4 Avon Av. Toronto 
9, o Hamiltone įteikdami p.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams;

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

,T‘....JI"" 1 ..... ................................................................................... x —

Geriausiai pailsėsi t per atostogas garsiame
CAPE COD — OSTERVILLE KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. Osterville Cape Cod Mass 02655 USA. 

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsiiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir įreng

ta daugiau žaidimų aikštelių ir kt.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą 

Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.
IŠ ANKSTO KREIPTIS:

Ed. Jansonas, 15 Rosedale St., Boston Mass. 02-124 USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai j vilą 
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.

as. ,.. . ■•m, ... ----->« ..... ir------- ■ ■■>»... --------

LIETUVIAI VEIKIA VI...
Atkelta iš 3-čio psl.

mas jau ir pirmasis jo moks
linis tyrinėjimų darbas apie 
naująjį chromotografijos me
todą hormonams valyti ir at
skirti iš paprastų neurohypo- 
phyzės ekstraktų. Dar tais 
pat metais paskiriamas aka
deminiu farmakologijos pro
fesoriaus asistentu ir prade
da vykdyti tyrinėjimo dar
bus disertacijai daktaro laips 
niui gauti.

1961 m. jis įsigyja dakta
ro laipsnį, pakeliamas docen
tu ir metams gauna atostogų 
gilinti savo darbo metodams, 
ypač elektronų mikroskopi
jos srityje.

Elektronų mikroskopija, pa 
lyginti, naujas mokslas kūno 
organų ir apskritai biologijos 
tyrinėjimuose. Pavyzdžiui, 
optiniai mikroskopai did na 
ne daugiau kaip tūkstantį 
kartų, o elektroniniu mikros- 

_ —

p. J. Svilui arba K. Stanai
čiui.

* * *

IŠ LIETUVOS
— Irklavimo rungtynės 

tarp Lietuvos ir Lenkijos 
rinktinių, baigėsi mūsiškių 
pergale 12:8. Lietuviai len
kus nugalėjo penkiuose plau
kimuose iš septynių. Rungty
nės prie Poznanės, Maltos 
ežere.

— Ir krepšinio išvyka bai
gėsi sėkmingai. Lietuvos 
meisteris, Kauno Žalgiris, 
Vroclave nugalėjo Lenkijos 
vicemeisterį „Sliąsk,“ koman
dą 78:69 ir Varšuvoj Lenki
jos meisterį Legiją 66:61. Rei 
kia pažymėti, kad Lenkija 
yra šiemetinis Europos vice- 
meisteris, o Legijos koman
doj žaidžia Lenkijos rinkti
nės žaidėjai, kaip Olejnik, 
Pavlak, Arend ir kt.

— Trakai — Vilnius bėgi
mą laimėjo iš Krasnojarsko 
N. Rakštin, prieš Trusikovą 
(Volgogradas), Orlovą (Ba
tor.). Tik dešimtą vietą už
ėmė vilnietis Selenis. Nugalė 
tojas 30 km nubėgo per 1 
vai. 35 min. 33 sek.

— Geriausių Sov. Sąjun
gos lengvosios atletikos var
žybose, dalyvavo ir kiti lietu 
viai. Disko metime A. Baltuš 
nikas buvo antras — 53,88 
m, lygiai kaip ir A. Vaupšas 
šuolyje į tolį — 7.41 m. Jie- 
ties metime lietuvės užėmė 
antrą - trečią vietą: B. Kalė- 
dienė 51,64 m ir A. Stančiū- 
tė 51,52 m.

— Sov. Sąjungos futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgi
ris Novosibirske pralaimėjo 
vietos ASK net 0:3.

— Studentų pirmenybėje, 
R. Plungė nustūmė rutulį 17, 
24 m.

— Gudijos ėjimo pirmeny 
bėse, dvi pirmas vietos užė
mė šeimininkai, trečioje vie
toje palikdami klaipėdietį 
Salmanavičių. 20 km nuotolį 
visi trys nuėjo šiam sezone, 
geriausiu pasaulyje laiku.

— Lietuvos futbolo meis
teris Panevėžio statyba prie 
7 tūkst. žiūrovų (I!) sužaidė 
lygiomis — 1:1 su Kretin
gos Minija. Kitos pasekmės: 
Plungė — Kauno Inkaras 2: 
0 (žiūrovų 2 tūkst.), Mažei
kiai — Tauragė 4:2 (žiūro
vų 2,5 tūkst.), Šiaulių Elnias 
— Klaipėdos Granitas 1:0, 
Kauno Audiniai — Vilkaviš
kis 1 :0. 

kopų galima padidinti iki 
dviejų milijonų kartų. Du mi 
lijonus kartų padidintas vie
no milimetro ilgumo daiktas 
bus jau dviejų kilometrų il
gumo.

1962 m. Dr. K. Lederis dir 
ba Kielio universitete, tyri
nėdamas hypofyzės hormo
nus ir struktūrą (hypoiyzė 
yra hormonus gaminanti l.au 
ka, kuri yra galvos smegenų 
apačioje; ji gamina ir at.duo 
da kraujui harmonus, kurie, 
reguliuoja kūno vandenį, cuk 
rų, druskas, augimą, lyt.es 
funkcijas ir t. t.).

Grįžęs į Bristolį, jis gauna 
grupę asistentų, sudaro elekt 
ronų mikroskopijos skyrių 
platesniam hypofizės hormo
nų ir ulttastruktūros tyrinė
jimui. Darbo sritis išplečia
ma : tyrinėjamos krūtinės ir 
prostatos vėžio ligos ir tų li
gų ryšys su hipofyzės ir ly
ties harmonais.

1963 m. nuo akademinių 
metų pradžios pakeltas į far
makologijos instituto vyres
niuosius docentus. Paskelbta 
daug darbų .skaityta daug 
paskaitų.

Šių metų rugpjūčio mėn., . 
kaip vienintelis savo srities 
specialistas iš Anglijos, kvies 
tas skaityti paskaitos II Pa
saulinio Endokrinologijos 
konferencijoje Londone.
STEIGIAMAS ANGLIJOS 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
SKYRIUS

Londono lietuvių namų ak 
cine b-vė yra vienas aktyviau 
siu organizacijų; remiančių 
kultūrinę ir visuomeninę vei
klą ne tik Anglijos ribose, 
bet ir daugelyje kitų pasau
lio kraštų.

Tačiau Londono Lietuvių 
Namų b-vės veikla nesiriboja 
vien tik kultūrine ir visuome 
nine veikla. Lietuvių Namai 
yra pasiryžę plėsti ir komer
cinę veiklą, ir tam tikslui 
steigiamas Prekybos Skyrius.

Steigiant šį skyrių, pirmoj 
eilėj norima padėti mūsų kli 
jentams įsigyti geros koky
bės prekių prieinamom kai
nom. Ypač kviečiame mūsų 
patarnavimais pasinaudoti 
tuos tautiečius, kurie remia 
siuntiniais savo artimuosius 
Lietuvoje.

Prekybos skyrius yra pasi 
ruošęs Jums patarnauti ir lau 
kia Jūsų pageidavimų bei pa
siteiravimų.

Londono lietuvių namų b- 
vė yra D. Britanijos lietuvių 
b-nės nuosavybė, ir jos pa
skirtis yra tarnauti lietuviš
kiems reikalams. Todėl gali
me užtikrinti gerą ir sąžinin
gą patarnavimą.

Malonėkite pasiteiravir. us 
siųsti šiuo adresu : Lithuanian 
House Ltd., 2, Ledbroke Gar 
dens, London, W. 11, Eng
land.
J. Amerikos V.

LIETUVIŲ DIENA 
LOS ANGELES

bus birželio mėn. 21 dieną.
Breakfast Klubo patalpose, 

3201 Los Feliz Bvld. D :J. 
Jurgis Sapkus turės savo dar 
bų parodą. Dalyvaus ir buv 
Metropolitan operos .daininin 
kas A. Brazis, mūsų sol. Flo
rence ir Šv. Kazimiero para
pijos choras, vedamas komo. 
Br. Budriūno. Pirmą kartą 
choras išpildys naują Br. Bu- 
driūno sukurtą kantatą.
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LN HAMILTONE
reikalai po didžiųjų audrų ir 
įtampos pereina vėl į norma
lų veikimą ir augimą, tik šį 
kartą jie veržiasi, didesnę de 
lį jėgos gaudami patys iš sa
vęs ir jau žymiai mažiau gau 
na finansinės pagalbos iš tau 
tiečių. Vis dėlto atrodo, kad 
iki liepos 1 d. pavyks gauti 
keliolika tautiečių, kurie at
pirks šėrus tų LN narių, ku
rie prašo juos parduoti no
minaline verte, t. y. $100.

Miesto v-ba leidimo davi
mo Delta Ikiną perdirbti į šo
kių sales, svarstymą nukėlė į 
birželio mėn. pradžią.

Pasikalbant šiuo reikalu 
su paskirais LN nariais, ryš
kėja nemaža nuomonių, ku
rie pataria su Deltos remon
tu neskubėti, ypač jeigu pas 
lietuvius ir toliau bus toks di 
delis pasyvumas telkiant LN 
lėšas. Kad ir būtų, gautas lei
dimas. Pirmiausia, jų nuo
mone, reiktų surinkti iš tau 
tiečių lėšas, gauti mergišiams 
komitmentus, o tik tada pra 
dėti perdirbimo darbus. Iš 
pasisakiusiųjų savo nuomo
nes dėl LN sklypo, absoliuti 
dauguma jų — sklypą laiky
ti.

J. Valevičius, turįs savo ne 
kilnojamojo turto pardavimo 
įstaigą, 1051 Main St. E. ir 
šiuo metu studijuojąs savo 
prekybinę šaką universitete, 
tvirtai patikino, kad juo il
giau sklypą palaikysime, juo 
daugiau šioje vietoje už jį 
gausime.

Kas liečia LN sklypo pa
vertimą į parkinimą — maši
nų statymo aikštę — didesnė 
dalis nuomonių už tai, kad 
reiktu pabandyti tai įvykdyti.

Sk. St.

LIGOS IR
NELAIMĖS

didelis būrys jų draugų geg. 
23 d. padarė įkurtuvių staig
meną, kurią suorganizavo K. 
ir J. Januškevičiai, G. ir VI. 
Stabingiai ir St. šukaitienė. 
Dalyviai, kurių buvo apie 40, 
su savo vaišėmis ir puikia do 
vana tikrai labai nuoširdžiai 
ir gražiai atžymėjo šį įvykį 
ir kartu pagerbė p. p. Savic
kus. P. Savickas šiuo metu 
yra LN v-bos iždininkas - bu 
halteris ir mūsų kolonijoje ži 
nomas, kaip pareigingas tau
tietis. St. Bakšys visų susirin 
kusiųjų vardu savo žodyje 
plačiau išryškino Povilo pra
eitį ir jų abiejų nuoširdumą 
ir palinkėjo ilgiausių ir gra
žiausių metų. Pov. Savickas 
savo ir žmonos vardu atsakė 
nuoširdžiu padėkos žodžiu.

Sk. St.
PROF. ST. KAIRIO 
„TAU LIETUVA” 

HAMILTONE
Nauja atsiminimų knyga 

apima Lietuvos kovų už lais
vę laikotarpį nuo 1905 metų 
iki nepriklausomybės atstaty 
mo.

„Tau, Lietuva“, 480 psl., 
kaina 6 dol. Atsiminimų kny 
gą galima gauti pas platinto
ją K. Lukoševičių, gyv. 30 
Ontario Ave., Oamiltone. Ten 
pat dar galima gauti K .Bie
linio atsiminimų knygas. 
„Dienojant”, „Penktieji me
tai“ ir „Teroro ir vergijos im 
perija — Sovietų Rusija“.

Perkantieji „Tau, Lietuvą” 
gauna Kipro Bielinio knygas 
su nuolaida. Paskambinus te
lefonu JA 2-5827, knygos 
bus atneštos į namus.

Tautiečiams, gyvenantie
ms provincijoje, nurodžius 
gyvenamą vietą, knygos bus 
atsiųstos paštu.

K. Lukoševičius.

10 METŲ EDMONTONO LIETUVIŲ NAMAMS
11629—83 St.

Š. m. birželio 27 — 28 dienomis Albertos lietuviai švenčia 
savo namų Edmontone 10 metų sukaktuves.

PROGRAMA
Birželio 27 d. (šeštadienį).

Oficialioji dalis. Pradžia 7 vai. vak.
1. Minėjimo atidarymas >.................................Dr. J. Pilipavičius.
2. Garbės svečio žodis .......................................Kun. B. Jurkšas.
3. Parapijos klebono žodis ............................ Kun. I. Grigaitis.
4. Atstovų sveikinimai.

Meninė dalis. Pradžia 7.30 vai. vak.
1. Dainos solo . .'................. O. Šmidtienė, akomp. J. Baronas.
2. Kupletai — Lietuviškos nuotrupos ...............J. Popikaitis.
3. Tautiniai šolldai — Edmontono Atžalynas.

vad. E. Karosienė.
4. Montažas — Tėviškės darželis —

Dainų mėgėjos moterys ....................... Vad. A. Dudonienė.
5. Humoristinis dialogas ... .J. Popikaitis ir T. Uogintas.
6. Lietuviškos dainos . . dalyvauja visi—vad. A. Kantautas.

Po meninės djilies šokiai, grojant geram orkestrui. 
Veiks bufetas su įvairiais užkandžiais ir gėrimais.

Birželio 28 d. (sekmadienį).
Iškilmingos pamaldos: 11 vai. Lietuvių Namų Koplyčioje 

už gyvus ir mirusius Edmontono ir Albertos lietuv.us. 
Pamaldas atlaikys iš Toronto atvykęs Kun. B. Jurkšas.

Pamaldų metu giedos sol. O. Šmidtienė, akomp. J. Baronas. 
Gegužinė - Picnic. Tuojau po pamaldų visi vyksta į p. p. 
Vengei - Vengeliauskų - J. Buhler ūkį, kur įvyks linksma 
gegužinė. Bendri suneštiniai pietūs, Joninių laužas, dainos, 
šokiai — grojant gerai muzikai, žaidimai ir kita programa.

Veiks bufetas.
Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų pažįstamus būtinai dalyvauti.

Edmontono Lietuvių Namų Direktoriai.
The Canadian Lithuanian Home in Edmonton is celebrating 
its 10th anniversary on twenty seventh and twenty eight 

of June.
You are cordially invited to attend the celebration at the 
Lithuanian Home, 11629 — 83 St., on twenty seventh of 

June at seven o’ clock.
An interesting program has been prepared for this special 

occasion.
For your added pleasure a dance will follow accompanied by 

good orchestra.
A variety of refreshments and food will be available.

Sunday, twenty eigth of June.
Eleven o’clock Mass at Lithuanian Home Chapel — 

Rev. B. Jurksas from Toronto, Ont.
One o’clock — Picnic at Vengei - Vengeliauskas - J .Buhler
Farm by Ellerslie Alberta. (6 miles south from Edmonton).

Your presence will be appreciated.
Directors of Canadian Lithuanian 

Home in 'Edmonton, Alberta.

Moterims ir Vyrams
GALVOS ODOS IR PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

Speciali formula 1-25849. 
JIB išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, 

plaukų slinkimą;
GRĄŽINA NATŪRALIĄ PLAUKŲ SPALVĄ.

J IB vartodamas nenupliksi ir nepražilsi — 
100% garantija.

JIB. 8. uncijų skystis, 16 savaičių naudojimui.
PPD — $5.50. Į Canadą paštas 80 et. Viso $6.20. 

Pinigais arba Čėke-Money Order.
Siunčiama paštu į visus laisvus kraštus. 

Reikalaukite tuojaus.
JIB. LABORATORY, 1437 So. 49th Ave. 

Cicero, Ill. 60650. U. S. A.

VANCOUVER, B.C.
SU LIET. NAMŲ ĮSIGIJI
MU NEPAJUDINAMA

Išjudintas prieš kiek laiko 
liet, namų įsigijimo klausi
mas, vėl liko atidėtas tolimes 
niam laikui. Kiek B. C. Lie 
tuvio korespondentui teko pa 
justi, kad tas „atidėjimas” 
bus amžinas, jei į to darbo 
akciją neįsijugs energinges
nės jėgos.

Nors tai apgailėtina, bet 
tiesa ir šitokia Vanc. lietuvių 
laikysena susilauks labai liū 
dnų pasekmių ateityje.

Todėl, kol dar yra bent 
kiek noro nors pas kelis ar 
kelioliką lietuvių, reiktų dar 
kartą sueiti ir pradėti tą svar 
biausią visų veikimo ir lietu
vybės išlaikymo postą pasta
tyti. kor. 
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LANKĖSI 
VANCOUVERYJE

Kai kurie iš jų, kaip pav. 
pp. Jankauskas, Vyšniaus
kas ir Krivickas mano net 
persikelti čia nuolatiniam ap 
sigyvenimui. Dabar čia visa 
provincija ir pats Vancouve- 
ris pasipuošė nepaprasto gro 
žio žiedais, o ypač stebina tu 
ristus tos žydinčios vyšnios, 
kurios kai kurias Vancouve- 
rio gatves padaro baltas. Ko 
nkuruoti su žydinčiu Vancou 
veriu galėtų tik Japonija ar
ba mūsų „Žagarė” Lietuvoje.

Todėl nenuostabu, kad tie 
žiedais nukloti kalnai ir pa
kalnės; parkai ir gatvės, kiek 
vieną Vancouverin užklydu
sį turistą verčia pagalvoti 
apie nuolatinį čia įsikūrimą.
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GERIAUSIA DOVANA

Liucija Skripkutė, nuoširdi 
ir aktyvi mūsų b-nės veikėja, 
darbovietėje kryptelėjo koją 
ir sulaužė pėdos kaulą. Nėju 
si į darbą 2 savaites, šiuo me
tu jau į jį grįžo'. L. Skripku
tė dirba Stelco raštinėje ir 
prieš pat šią nelaimę, gavo 
darbovietėje aukštesnes parei 
gas su žymiu atlyginimo pa
kėlimu.

Vincas Ikasala, išgulėjęs Ii 
gon nėję ilgesnį laiką ir turė
jęs operaciją, geg. 21 d. iš 
jos grįžo ir sveiksta namie.

Pr. Vizbaras dvi savaites 
sirgo namie, gaudamas kam- 
pensaciją. Buvo atsinaujinę 
nugaros skausmai, turį ryšį 
su anksčiau turėta darbovie
tėje nelaime. Šiuo metu vėl 
pradėjo dirbti.

Linkime mūsų mieliems 
tautiečiams greitai pasveik
ti!

ONUTEI IR POVILUI 
SAVICKAMS, 

persikėlus į naujai įsigytą ir 
gražų vienos šeimos namą 
ant kalno, 103 West 23rd St.,

LIETUVOS GENERALI
NIO KONSULO TORONTE 
pajieškomas Juozas Kasperai- 
tis, g. Jurbarko valsčiuje, į 
Kanadą atvykęs apie 1926-27 
metus.

Jieškomasis arba apie jį ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti :

į Consulate General of 
Lithuania 1 Trillium Terrace 

Toronto 18, Ont.

PASAKIŠKA
TAMA KWA

VASARVIETĖS: 
elektrinis šildymas, 2 miega
mieji, moderniški įrengimai, 
laivai, vandens slidės, saugu, 

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. 
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

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

Redaguoja E. BORE ISA. 
Eina dešimti metai.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Brazilija.
PAREMKIME LIETUVOS 
REIKALĄ BRAZILIJOJE

Brazilijos valdžia 1961 m. 
kovo mėn. 11d. uždarė Lie
tuvos Konsulatą Sao Paūlyje 
ir Lietuvos Pasiuntinybę Rio 
de Janeiro, ir nežiūrint žygių 
suminėtų Lietuvos įstaigų 
veikimą atstatyti, iki šiolei 
nepavyko. Tačiau šiandien 
patogiausias tam laikas, nes 
Brazilijoje įvyko kovo 31 d. 
perversmas - revoliucija ir į 
valdžią atėjo visai kiti asme
nys, ir naujuoju Brazilijos 
prezidentu balandžio 11 d. ta 
po išrinktas Maršalas Hum
berto de Alencar Castelo Bra 
nco, kuris įžanginėje kalboje 
pareiškė1, kad jis laikysis pil- 
niausio teisėtumo ir visuo
met bus palankus pavergtoms 
ir siekiančioms atstatyti savo 
teises tautoms.

Turint aukščiau pasakyta 
galvoje, lietuviai sujudo: su
sirinkimuose nagrinėjamos ir 
priemonės, kurių reikia im
tis, kad būtų grąžintos pil
nos teisės Lietuvos Konsula
tui Sao Paulyje ir Lietuvos 
Pasiuntinybei Rio de Janeire. 
Nutarta kreiptis į Brazilijos 
prezidentą su prašymu, rūpi
mu mums reikalu ir, kadangi, 
tai bendras visų lietuvių rei
kalas, tai ii- visi lietuviai, 
kaip gyvenantieji Brazilijoje, 
taip ir kitur, kviečiami į tal
ką. Gyvenantieji svetur, pra
šomi per spaudą paremti šį 
reikalą, siunčiant tiesiog Bra 
zilijos Prezidentui prašymus, 
prašant atstatyti Lietuvos 
Konsulato Sao Paulyje ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Rio 
de Janeire veikimą. A. P.
LIETUVIŲ S-GOS BRAZI

LIJOS VADOVYBĖ
Brazilijos Lietuvių s jun 

gos vadovybę sudaro: Jonas 
Jodelis — pirm., Balys Tube 
lis — vicepirm., Nijolė Pupie 
nytė — sekr., Ant. Švedas 
— 2 sekr., Ant. Kučinskas— 
iždin., Emilija Pupienienė 
knyg. ir J. Buragas — turto 
globėjas. Revizijos 'komisiją 
sudaro mokyt. St. Jurevičius, 
mokyt. St. Kubiliūnas ir Nor 
bertas Stasiulionis.

Šveicarija.
PLEL. K. ŠAULIO 

LAIDOTUVĖS LUGANO
Gegužės 9 d. miręs prel. K. 

Šaulys, Lietuvos Nepriklau
somybės akto signataras, ge
gužės 12 d. iškilmingai palai
dotas Lugano m., Šveicarijo
je. Gedulingas pamaldas lai
kė Lugano vyskupas asistuo
jamas magr. Ignatavičiaus ir 
Msgr. Razmino. Prie kapo at 
sisveikinimo pamokslą pasa
kė Msgr. Ignatavičius. Lietu 
vos diplomatų vardu atsisvei 
kinimo žodį lietuvių ir italų 
kalbomis tarė min. St. Lozo- 
•_>its. Lietuvos laisvinimo ins 
titucijų vardu velionį pager
bė VLIKo Vykd. Tarybos 
užsienio reikalų tarnybos vai 
dytojos dr. P. Karvelis, dar 
kalbėjo prof. V. Juodeika ir 
Šveicarijos leituvių vardu P. 
L. B. Šveicarijos Kr. V-bos 
pirm. dr. Kušlys. Jis padėko
jo Šv. Brigitos vienuolyno se 
serims už ilgametę veliones 
globą.

Laidotuvėse dalyvavo P. 
L. B. Vokietijos Kr. V-bos 
pirm. dr. kun. J. Aviža, Liet. 
Sielovados Vokietijoje dir. 
Tėvas A. Bernatonis. Paskuti 
nę pagarbą velioniui atiduoti 
dar buvo atvykęs būrys lietu 
vių iš Vokietijos, Italijos ir 
Šveicarijos. E.

LITUANISTIKOS INSTI
TUTO SUVAŽIAVIMAS 

VAŠINGTONE
priėmė naują statutą ir įstei
gė tris naujus skyrius: 1. Lie 
tuvių spaudos istorijos ir bi
bliografijos, 2. Lietuvių išei
vijos istorijos ir 3. Lietuvos 
teisės ir socialinių mokslų. Iš 
rinkti 9 nauji tikrieji Institu
to nariai: St. Barzdukas, Alf. 
Čipkus, J. Dainauskas, K. S. 
Karpius, dr. D. Krivickas, 
Br. Kviklys, V. Liulevičius, 
kun. J. Prunskis ir Aleks. Ru 
žancovas.

• S. Pargauskienė kurį laiką 
sirgo ir gydėsi London, Ont. 
ligoninėje. Gegužės 17 d. grį 
žo ir gerėja namuose. Linki
me greitai pasveikti.

St Kairys. TAU, LIETUVA .................................   6.00
St. Kairys. LIETUVA BUDO........................    4.00
K Bielinis. DIENOJANT....................................................................... 4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI........................................................... 4.00
K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA............................. 1.80
Iff. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI. ..........................  5.00
P. Galaunė. SKULPTŪRA, iŠ serijos lietuvių liaudies menas .... 8.00 
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t. .......................................... 2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS..................................................... 7.00
J. Krūminas. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. .........................  3.50
V. Biržiška. ALEKSANDRYNAS I ir II t. po.................................. 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI.......................   1.50
J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas..............................................   3.00
P. Andriušis. DYKADUONIO PASAKOJIMAI................................. 1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS...................  5.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS................................................. 1.50
J.Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas................................... 2.50
M. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ................................................... 1.50
J. Gliaudo. IKARO SONATA. Romanas............................................. 1.50
P. Pleskevičius. MES NEŠĖME LAISVĘ........................................... 2.00
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS .......................................................... 25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................ 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI............... ....................................... 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ................................................ 0.75
VARPAS 1963 METŲ ............................................................................ 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI................................................. 4.00
A. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS........... 2.00
JETUVOS ŽEMĖLAPIS ...................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas............. ............................   1-75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS......................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS......................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................................. 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ........... ............................. 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS..................................................... 150
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA. .................................. 0,25
K. Pažėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................................... 2.00
Z. Batelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE. .......................................... 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS....................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU..................................................... 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS..................................................... 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID..................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS H D............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS....................................................................... 180
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA'. .................................. 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS.......................................................... 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ................................................. 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS............................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS....................... 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS.................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................................................. 1.00
P. Orintaitė. MARTI Iš MIESTO......................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................................... 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. .......................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE............................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS......................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ............................................. 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS ĮSTATYMAI............  1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS...................................................... 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS................................................ 2.50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ.......................................................... 2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS...................................................... 1.50
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI ...................................... 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS.................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA.................................................................... 1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS.............................................. 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA................................................................ 3 50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS.............................................. 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po .................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY.......................................................... 4.50
B Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.............................................................. 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai......................................................  10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS.......................................... 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖM S. .............................................. 1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George SL, LaSalle, P. Q.
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MONTREALIO Lietuvių 

STOVYKLOS VAJUS
Praeitą savaitę prasidėjo 

lėšų telkimo vajus KLB Mon 
trealio lietuvių stovyklai prie 
Lac Sylvere Įrengti. Pirmo
sios savaitės rezultatai labai 
padrąsinanti. Labai palankiai 
buvo sutiktas antrojo sklypo 
Įgijimas maudykloms įrengti, 
kuris ežero pakraštį stovyk
los reikalui padidina beveik 
iki 300 pėdų. Antrojo sklypo 
Įgijimui ir maudyklių įrengi
mui Įmokėjo:

Po $zu.uu: Pr. Rudinskas, 
J. Bernotas, D. Jurkus, P. 
Lukoševičius, P. Adamonis, 
D. Baltrukonis, J. Skučas, J. 
Jocas, St. Morkūnas, A. Nor- 
keliunas, P. Jokubauskas, 
Dr. J. Mališka, Dr. V. Giriū- 
niene, S. Naginionis, Jonas 
Lukoševičius, P. Žukauskas,
D. Workeliunas, Dr. J. Šemo- 
gas, V. Zubas. Viso $380.

bendriesiems stovyalos
reikalams po $5.00: K. Smil
gevičius, C. Januškevičius, M. 
Jakūbaitis, J. Gražys, J. Šal
tenis, A. Jonelis, J. Lukoševi 
čius, Br. Mozūras, Dr. V. Pa 
vilams, A. Kudžma, J. Zabie- 
liauskas. Viso 55 dol.

$7.00: J. Petrulis. Po $ 2:
E. Mačiomenė, K. Mickus. 
Po $1 : J. Mačionienė, J. Bra 
knys. Viso $133.

Anksčiau gauta parama:
Neringos Skaučių Tuntas $10 
„Litas“ Montrealio Liet.
Kredito Unija...................$800
KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas $50
KLB Krašto V-ba $100 
Stovyklos lėšos savaitės 
gale $1,408.

Labai palankiomis sąlygo
mis šalia jau turimo sklypo 
(No. 84) perimtas ir greti
mas sklypas (No. 85), kuria
me jau yra kelias ir beveik 
įruoštos maudyklės. Įgijimą 
finansavo jau paskelbti rėmė 
jai, kurių laukiama daugiau. 
Visiems jiems priklauso dide 
lė Stovyklos Valdybos padė
ka.

Stovyklos Valdybos posė
dis 'kviečiamas sekantį antra
dienį, birželio 9 d. 7 vai. v. 
„Lito” patalpose, 1465 De 
Seve St.

Stovyklos Valdybas, orga
nizacijų atstovų ir visų vajaus 
talkininkų bei lėšų rinkėjų 
pasitarimas kviečiamas „Li
to“ patalpose sekantį antra
dienį birželio 9 d. 8 vai. vak., 
tuojau po Stovyklos V-bos 
posėdžio. Kviečiami dalyvau
ti visi stovykla suinteresuoti 
Montrealio lietuviai. Pr. R.

DAUGIAU BAIGUSIŲ 
AUGŠTUOSIUS 

MOKSLUS
Verduniečių pp. Kinų sūnus 

pabaigė inžinieriaus mokslus 
ir gavo specialią paskirtį siek
ti tolimesnio mokslo. E. Matu
levičius baigė inžineriją su pa
sižymėjimu ir 3000 dol. tęsti 
mokslus. Iš 1,363 baigusių 
Montrealio universitetą (pran 

cūzų), odontologiją baigė 
Juozas Ambrozaitis, gavęs 
Daktaro laipsnį. Farmaciją 
baigė Giedrė Masevičiūtė - 
Ambrozaitienė. Danutė Ane- 
liūnaitė baigė Schoool of Fi
ne Art ir tapo diplomuota 
menininke. Gal yra daugiau 
baigusiųjų? Algis Rudinskas 
trečiais farmacijos mokslų 
metai sgavo pasižymėjimą.

DR. J. ŠEMOGAS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir „
ketvirtadienį 
■antradienį ir 
penktadienį m’

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E; ANDRUKAITTS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
•> '• v fc.ii

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Birželio 20 d. šv. Kazimie
ro par. jaunimo mokslo me
tų užbaigimo šventė 8 vai. v.

Birželio 27 d. 7 vai. vak. 
A. V. salėje E. Kardelienės 
Muzikos studijos koncertas.

Birželio 28 d. Šv. Kazimie
ro parap. jaunimo išvyka už 
miesto.

Liepos 5 d. Šaulių kuopos 
iškyla į pp. Skruibių ūkį.

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

IŠRAIŠKOS ŠOKIO 
ŠOKĖJA IR MOKYTOJA

Birutė Vaitkūnaitė - Nagienė 
pranešė per radio, kad visą 
mėnesį „Theatre de la Place“, 
pradedant birželio 9 d., kas
dien vyks, jai dalyvaujant su 
eile kitų šokėjų, spektakliai, 
išskyrus tiktai pirmadienius. 
Tautiečiai kviečiami apsilan
kyti.

SVEČIAI Iš 
AUSTRALIJOS

Jonas Vosylius su Ponia, 
turį automobilių pardavimo 
biznį Adelaidės mieste, Pie
tų Australijoje, jau keli mė
nesiai kai važinėja po Euro
pą, dabar Kanadą. Pp. Vosy
liai, atvykę į Europą, kur po 
karo gyveno, nusipirko maši
ną ir ja aplankė visas Euro
pos valstybes, o dabar lanko 
Kanadą. Iš Amerikos jie grįš 
į Australiją veždamiesi naują 
mašiną.

Pp. Vosyliai, kelionėje pa
tyrę daug nauja, žada savo 
žiniomis pasidalyti su NL 
skaitytojais.
• P. Kenigsbergas, senas 
kaunietis, keliolika metų gy
venęs Afrikos Rodezijoje, at
sikėlė į Kanadą ir apsigyve
no Montrealyje.
• Iš Čikagos atvykę vieši 
pas pp. Šipelius giminės, p. 
Kaminskienė ir p. Brakaus- 
kas.
• Broliai Gudai, Alfonsas ir 
Jurgis, kiekvienas skyrium, 
nusipirko naujus namus ir 
persikėlė į juos gyventi. Lin
kime sėkmės nuosavybėje.
• Ponai Čepuliai Iš gijo nau
jai pastatytus namus naujai 
vedamoje LaSalle gatvėje ir 
dabar užsiėmę persikrausty
mu.
• Tuokiasi Gražina Malaiš- 
kaitė su J. W. Me. Laughlin. 
Edger Leboeuf su Terese 
Liepinaityte.
• St. Jaspelkis keliasi į mo
derniškai pastatytus naujus 
namus. Taipgi ir pp. Pažėros. 
Namus statė kontraktorius J. 
Petrulis.
• Burbaitės Aldonos, dabar 
p. Ottienės pavardė buvo pra 
leista suminint baigusius Li
tuanistikos Kursus. Atsipra
šome.

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb. 

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS 

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

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

861-8479

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Pakrikštytas Juozo ir G. 
Ambrozaičių sūnus Gied
riaus, Juozo, Raimundo var
dais.

Palaidota Marija Kaspa- 
rienė 86 m. amž. Mirė po sun 
kios ir ilgos ligos.

Palaidotas, staiga miręs 
Mečislovas Ratavičius 51 m. 
Giminėms ir pažįstamiems 
nuoširdi užuojauta!

Sekmadienį po sumos bus 
Gyv. Rožančiaus dr. susirin
kimas.

Birželio 2 d., 7 vai. vak. 
klebonijoje bus parapijos ko
miteto posėdis.

Praėjusio sekmadienio rink 
liava — 333.50 dol.

Draugijos, kurios naudoja
si parapijos sale ir posėdžių 
kambariais, yra prašomos pri 
sidėti prie naujų indų ir kitų 
salės bei virtuvės reikmenų 
įsigijimo išlaidų padengimo. 
Draugijos, kurios aukos bent 
100 dol., galės naudotis in
dais be nuomos mokesčio.

Montrealyje lankosi Tėvų 
Jėzuitų Vyresnysis G. T. B. 
Markaitis, S. J.

Birželio mėn. 3 d., 7.30 v. 
vak. klebonijoje bus visų pa
rapijos organizacijų pirminiu 
kų arba jų atstovų susirinki
mas. Tėvų Jėzuitų Vyresny
sis G. T. B. Markaitis, S. J., 
norėtų su visų organizacijų 
atstovais susitikti ir pasikal 
bėti Įvairiais rūpimais k. aus - 
mais.

KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO MONTREALIO 

ĮNAŠŲ TELKIMO 
KOMITETO POSĖDIS 
Norėdami pagyvinti Lietu 

vių Fondui Įnašų telkimą 
Montrealio lietuvių tarpe, 
praėjusi ketvirtadienį komite 
to nariai buvo susirinkę Auš
ros Vartų klebonijoje aptarti 
ateities veikimo planų.

Konstatuota, kad šiuo lai
ku vykdant vasaros stovyklai 
ir Vasario 16-tos gimnazijai 
rinkliavas Lietuvių Fondui 
Įnašų telkimas yra pristabdy
tas, bet daromos visos pastan 
gos jų' pagyvinimui.

Nutarta išvystyti platesnę 
propagandą per spaudą, lie
tuvišką radio pusvalandį bei 
laiškais. Be to, numatyta į 
Įnašų telkimo Komitetą 
įtraukti daugiau asmenų, nes 
čia didelis ir svarbus darbas, 
o esantieji komiteto nariai 
yra perkrauti kitais visuome
niniais darbais. Taip pat pra
šyti abiejų parapijų, visų lie
tuviškųjų organizacijų ir Lie 
tuvių B-nės padėti Fondui 
Įnašus telkti.

Negalintieji iš karto Įmo
kėti viso 100 dol., Įnašus ga
li mokėti ir dalimis Lito abie 
juose skyriuose Fondo s-ton 
Nr. -889. J. L.
DLK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI
Pašalpinės dr-jos susirin

kimas šį penktadienį 8 vai. 
vakaro. Be pašalpinės dr-jos 
reikalų, prašome kreiptis ir 
kitais reikalais, bus išmoka
mi dividendai ir galimybė Įsi
gyti šėrų.

PARDUODAMAS 
BIZNIS

Mašinų plovimas, pilnai auto
matinis su moderniškiausiais 
įrengimais. Fantastiškas pel-

nas, ideali vieta.
Telefonas: 688-2111.

I.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi gi A\ " 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE |į= |l
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 1030 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

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

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS 

šv. Jėzaus širdies šventė ir 
pirmasis penktadienis — at
einantį penktadienį. Išpažin
tys ketvirtad.. vakare nuo 7 
vai., mišios 8 vai.

Jaunųjų choristų šventė 
sekmadienį: 10 vai. mišios, o 
po jų vaišės.

Jaunimas, parapijos, ruo
šia mokslo metų užbaigimo 
vakarą birž. 20 d., 8 vai. va 
karo.

Pakrikštytas Alberto ir Jo 
anos Dasių sūnus Adolfo ir 
Andriaus vardais.

Rinkliava 141.91 dol.
• Maisto siuntinių po birže
lio 15 d. į Lietuvą negalima 
bus siųsti. Kas norės ką pa
remti maistu, čia turės Įmo
kėti pinigus.
• L. Gureckas šį pavasarį 
pradėjęs dirbti Keating Ford 
Ltd. Verdune automašinų par 
davėju ir šioji Co. davusi skel 
bimą „N. L-je“ sudarė sąly
gas, kad p. Gureckas šiame se 
zone išėjęs pirmuoju iš 12 ki
tų pardavėjų. Keating Ford 
Co. pranešdama šį pasisekimą 
kartu dėkoja ir „N. L-vai“.

KITOS NAUJIENOS
— Kanados parlamentas 

atmetė dešimtą vyriausybės 
nepasitikėjimo pasiūlymą.

— Min. pirm. L. Pearson 
pasiūlymą priimti Kanados 
vėliavą ir himnus paremia vi 
si liberalai, naujademokračiai 
ir Social Credit, tiktai konser 
vatoriai priešinasi.

— Peru sostinėje, Limoje, 
futbolo metu įvyko ginčas 
tarp Peru ir Argentinos ko
mandų. Į ginčą įsimaišė pub
lika ir, kadangi rungtynių 
žiūrėti buvo susirinkę per 40 
tūkst. žmonių, tai minią su
valdyti buvo sunku, policija 
panaudojo ginklus, rezultate 
žuvo apie 400 asmenų. Kraš
te įvesta išimties būsena.

— Kinai žiauriai apkaltino 
Chruščiovą revizionizmu.

— JAV ir SSSR pasirašė 
konsuliarinę sutartį, pagal 
kurią Rusijoje ir Amerikoje 
bus Įsteigta eilė naujų kon
sulatų.

— JAV pasitarimai su Ru 
munija pasibaigė. Sutarta: 
atstovybes pakelti į ambasa
dų rangą, bendradarbiauti 
ūkinėje srityje, praplėsti pre
kybą.

— JAV sėkmingai palei
do didžiulį Saturno - Apolo
no satelitą, kokiu numato 
skristi į Mėnulį

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

Esant dideliam pareikalavi
mui lietuviškų dainų ci« no
riu pranešti, jog dabar leng
vai galima įsigyti Lionės Juo
dytės plokšteles Kanadoie.

Lionės Juodytės yra išleis- 
mai — 14 lietuviškų dainų.

1. Mano Lietuvos prisimim-
2. Lionė Jodis at Town Hall 

—14 songs in 5 languages.
3. Dainuojame su Lione — 16 

lietuviškų dainų.
Visos plokštelės yra „High 

Fidelity, Long Play, (33*/3 
RPM)” greitas pristatymas 
ile kur Kanadoje. Kaina $ 6 
viena. Užsakymus prašoma 
siųsti kartu su čekiu šiuo ad
resu: F. R. Kušleika: 1837 
Emard Ave., Montreal 20, 

telef. 769-6107 (vak.q.

ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Estate Board 
Nariai.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957
J. Skučas RA 2-6152

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

IŠLEISTUVĖS ŠIEMET 
BAIGUSIEMS 

augštąsias mokyklas (univer 
sitetą, Ryerson institutą, mo
kytojų seminarijas ir t. t.) 
ruošiamos birželio 12 d., p 
nktadienį, 8 v. v. Pris. par. 
muzikos studijoje. Baigusieji 
minėtas mokyklas vaišėse 
kviečiami dalyvauti su savo 
tėveliais ir svečiais. Taip pat 
vaišėse dalyvauja visi kiti lie 
tuviai studentai. Yra taip pat 
pakviesta garbės svečių. Bus 
teikiamos dovanos. Bus gal 
ina pasišokti. Informacijų rei 
kalu skambintis Stud, valdy
bos vicep. R. Staškevičių, po 
7 vai. vak. RO 9-4642.

Reikalinga mote. is na n . 
priežiūrai lietuvių šeimoje 
maždaug 2—3—4 dienas sa
vaitėje. Duodamas maistas. 
Prašom skambinti: RO 6-7 i 
32.

AUŠROS ŽINIOS
Lengvosios atletikos treni

ruotės vyksta kiekvieną ant
radienį ir ketvirtadienį nuo 
6.30 v. v. Swansea Parke. C 
AA s-gos organizuojamos le 
ngvosios atletikos pirmeny
bės jaunučių klasėms (12—3 
m.) bus pravestos šį šeštadie
nį Toronte Lawrence parko 
stadijone.
• Tuokiasi Albinas Beresne
vičius su Danute Peseckaite.

— Airijos prez. de Valera 
viešėjo Vašingtone ir Ottawo 
je. JAV jis pasisakė už airių 
vienybę.

— „Le Figaro“ praneša, 
kad rusai Alžyre Įrengia sa
vo bazes, dominuojančias Vi 
duržemio jūrą.

— Gvianos sostinėje Geor- 
getowne kilo rasinės kovos.

Kaufmanns Woollens & Textiles
3997 St. Lawrence Blvd., Montreal!. Tel.: VI 2-5319.

PRANEŠA SAVO KLIENTAMS IR TAUTIEČIAMS, KAD METŲ 
SEZONUI GAUTAS DIDELIS ANGLIŠKŲ VILNONIŲ MEDŽIA
GŲ PASIRINKIMAS IR SPECIALIAI KOSTIUMAMS TROPI
CAL — TERILYN DĖL MADE TO MEASURE — PASIUVIMAS

SU PRIMIERAVIMU. VYR. KOŠT. $50, KELNĖSJ 10.
Užeikite, pasižiūrėkite, Įsitikinkite, kad viskas čia yra 

prieinamiausiomis kainomis ir geriausia.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBTRI
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate
Brokers Inc. i
MONTREAL REAL ESTATE j 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos- 1 

A. Gražys — 739-9328 
P- Jasutis — LA 2-7879
M. Roth — RE 7-9353 i

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 1 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC. 
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas.
Sąskaitos Lite No. D-752

į Dr. P. MORKIS
| DANTŲ GYDYTOJAS

? Vakarais ir šeštadieniais 
y pagal susitarimą.
x (1082 Bloor W., Toronto) 
£ (į rytus nuo Dufferin Str ) 
£ Raštinė: LE 4-4451.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS ŽL.IOS

Metinis parapijiečių an‘ y- 
mas vis dar tęsiamas, pir
ma iš anlk'sto susitarus dėl 
T'nos ir valandos.

I iržollo . ė uc- a ę i' 
Švcnč. Jėzaus Š.rdle^ g r ei 
Tokiu būdu — per visą b rž. 
lio mėn., rytais, po 8 vai. M - 
šių bus trumpos Jėzau Š 
dies pamaldos. Bet pen t d 
niais tos pamaldos bus ne ry 
tais, bet vakarais 8 vai.

Pirmas mėnesio penktadie
nis. Mišios 7, 7.30 ir 8 v. ry
to ir, be to, 8 vai. vak.

Biblioteka veiks iki b’r'e- 
lio 14 d. Prašom iš anksto pa 
sikeisti knygomis vasaros 
atostogoms. Biblioteka v i 
kia sekm. po 9, 10 ir 11 v. m 
šių.

Abiejų par. chorų — jau
nimo ir suaugusių — repeti
cijos iki rudens nutraukia
mos, nors chorai pagal gali
mybes dar kurį laiką giedos 
bažnyčioje per mišias 10 ir 
11 vai.

Vaikų kongresą suruošti 
Kunigų Vienybė yra pavedu
si šv. Jono parapijai Toronte. 
Jau pranešta, kada tas kong
resas bus (birželio 27 d.).

Keating Ford bales c,td 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

>©©©©©©©©©©©©©©©©©©•©©©©«

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS. 
*©©©©$©©©©$©©©©©©«©©©©©©»

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert,
netoli St. Helen salos 

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

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

■ • <■
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