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Lietuviai atstato vienybę Iš lietuvių sričių
Spaudos ir radio darbuoto

jų suvažiavime PLB V-bos 
pirm. J. Bachuno farmoje Ta 
bor, birželio 6 d. PLB V-bos

Lietuvių Fronto Bičiulių ats- ninku Partija, Valstiečių Lia 
udininkų S-ga ir Vienybės 
Sąjūdis.

Vlikas veikia kaip seimas,

tovų pasitarimas Lietuvos 
laisvės kovos vieningai vado 
vybei sudaryti išskyrė komi-

svinimo darbą įtraukti naujai 
iškilusias ir Lietuvos laisvės 
kovoje pozityviai pasireišku
sias organizacijas.

vicepirm. Dr. Nasvytis, vyk
dęs PLB antrojo Seimo įpa
reigojimą — daryti žygių, 
kad' visi lietuviai apsijungtų 
VLIKe ir atstatytų kovos 
vieningumą už Lietuvos lais
vę ir nepriklausopaybę, —

siją iš J. Audėno, M. Brako, 
S. Lūšio, B. Nemickio, J. Pu 
žino ir V. Vaitiekūno apsi- 
jungimo konkrečiai bazei ir 
apsijungusio organo sąran
gai sutarti.

Komisija 22. V. apsvarsčiu-

taryba ir valdyba. Vliko sei
mą sudaro Vliko narių - or
ganizacijų po tris atstovus, 
kurie renkasi kartą per me
tus ir taria Lietuvos laisvini
mo problemas bei nustato 
laisvinimo politikos pagrin-

Su apsijungusiu Vliku PL 
B Valdyba numato bendra
darbiauti per prie Vliko akre 
dituotą savo ryšininką, neat- 
mesdama ir kitokių bendra
darbiavimo formų, galinčių 
kati iš laiko reikalavimų.

pranešė, kad tokios pastan
gos davė gerų vaisių ir vieny 
bė jau sutarta.

Nors tas sutarimas dar 
laukia srovių ratifikavimo, 
jis, įvykęs 1964 m. gegužės 
22 d., dar nepaskelbtas, bet 
kadangi srovės susitarimo 
tekstą yra gavusios ir kai ku 
rios jau viešai apsvarsčiu- 
sios, tai šis susitarimas 
jau nesudaro paslapties, to
dėl jis pacitavo susitarimo 
principinius sutarimus:

PLB V-bos iniciatyva su
kviestas Vliką sudarančių or 
ganizacijų, Nepriklausomy
bės „Talkos“ organizacijų ir

si apsijungimo prielaidas ir 
galimybes, sutarė:

Lietuvos laisvės kovos vie 
ninga vadovybė laisvajame 
pasaulyje yra apsijungęs Vy 
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas — Vlikas, ku
rį sudaro: Atgimimo Sąjūdis, 
Darbo Federacija, Krikščio
nių Darbininkų S-ga, Krikš
čionių Demokratų S-ga, Lais 
vės Kovotojų S-ga, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai, Mažosios 
Lietuvos Rezistencinis Sąjū
dis, Rezistencinė Santarvė, 
Rytų Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis, Socialdemokratų Pa 
rtija, Tautinis Sąjūdis, Ūki-

dines gaires.
Vliko tarybą sudaro jo na

rių - organizacijų po vieną 
atstovą, kurie renkasi posė
džio kartą per du mėnesiu. 
Taryba: planuoja Lietuvos 
laisvinimo uždavinius, suda
ro Vliko valdybą.

Komisija prašo Lietuvos 
Laisvės Komitetą ištirti ga
limybes savo įsijungimui į 
Vliką ir kaip tada tęstų sa
vo bendradarbiavimą su Vli
ku.

Vlikas jieškos galimybių 
giminingoms organizacijoms 
ir jas skatins jungtis tarpusa 
vyje. Jis stengsis į bendrą lai

Vliko, seimo, tarybos ir 
valdybos vidaus tvarkos sta
tutą pagal šio protokolo susi 
tarimus ir demokratinio pro
ceso bendruosius dėsnius pri 
ima Vliko seimas.

Šio protokolo susitarimai 
įgyja galios, Vlikui, Talkai ir 
LFB juos patvirtinus.

Sveikiname vienybės susi
tarimą ir pasitikime, kad sro 
vės jį ratifikuos, ko joms 
nuoširdžiai linkime.

Tegyvuoja visų lietuvių 
vienyoė ir bendras darbas bei 
pastangos!

— Inž. Adamkavičiui ne
galint pasitraukti iš pareigų, 
Amerikos krepšinio koman
dą į Australiją lydės Jaunu
tis Nasvytis. Komandos vieš
nagė Australijoje gerai pa
ruošta. Susitarta su 6 radio ir 
televizijos stotimis ir sutar
tas komandos vadovo pasikal 
bėjimas per radio ir televiziją.

— Tabor farmoje, Sodus 
Mich., JAV, pasibaigė PLB 
Valdybos sušauktasis ir BLB 
pirm. J. Bachuno globoje vy
kęs spaudos ir radio suvažia 
vimas, trukęs birž. 6 ir 7 
dienas, dalyvaujant 110 asm.

— Žurnalistą Piežą pri
ėmė Vatikane Popiežius.

— JAV mirė kanauninkas 
Ant. Steponavičius.

— Du JAV kongresmanai, 
Samuel Stratton ir Del Claw 
son, Kongresan įnešė rezo
liucijas, kuriomis reikalauja
ma Lietuvai ir kt. laisvės.

— Lietuvos moksleivija va 
saros „poilsius“ praleis ver
gų darbuose kolūkiuose, iš 
kurių darbininkai išbėgioja.

— Vilniečių sąjūdžio šuva 
žiavimas Detroite S. Narke- 
liūnaitę pašalino iš susirinki
mo.
• Po sunkios operacijos Bro 
ckvilės, Šv. Vincento Paulie 
čio ligoninėje sveiksta p. Jo- 
gaudas — buv. Telšių gimna 
zijos direktorius, 84 metų am 
žiaus. Linkime greit pasveik 
ti ir sutvirtėti.

Savaitinė įvykių apžvalga

Lietuvių spaudos ir radio 
suvaliavimas

SVARSTĖ GYVYBINES LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
PROBLEMAS

Po daugelio metų pirmas 
atvejis, kad galėtų susirink
ti laikraščių redaktoriai, lei
dėjai, radio valandėlių vedė
jai ir kaikurie spaudos bend
radarbiai — PLB V-bos ini 
ciatyva PLB pirmininko J. 
Bacinino vasarvietėje — So
dus Mich., Tabor farmoje. 
Visi suvažiavusieji, kai kurie 
ir su žmonomis, buvo vaišin
go šeimininko svečiai, turėję 
visus svečių patogumus ir 
respektą, už ką p. Bacuunui 
priklauso aukštas pripažini
mas, įvertinimas ir padėka.

Šis suvažiavimas buvo la
bai skirtingo pobūdžio, negu 
kiti. Jis vyko PlB V-bos ini 
ciatyva, jos programa ir jos 
vadovavimu, kuriam buvo pa 
skirtas v-bos vicep. Vyt. Ky
mantas. Kiekvienam dienot
varkės punktui prie išan'ksto 
numatyto pranešėjo jis kvie
tė moderatorių, to dienotvar
kės punkto pirmininką.

Po sveikinimų, kurių bu
vo daug ir iš įvairių kontinen 
tų, gen. kons. Dr. Daužvar- 
džiui pasisakius ir pačiam šei 
mininkui pareiškus vilčių, kad 
lietuvių nuomonės formuoto
jai pasinaudos galimybe išsi
aiškinti rūpimus klausimus, 
kad ir susiras tobulesnes prie 
mones geriau formuoti lietu
vių visuomenės nuomones, 
pradėta svarstyti dienotvar 
kė, dalyvaujant 110 asmenų.
Lietuvos gyvenimo pristaty
mą lietuvių išeivijos spaudoje
padarė Naujienų red. Dr. P. 
Grigaitis moderuojant V. 
Rasteniui.

Dr. P. Grigaitis sako, kad 
lietuvių spauda yra kovos 
spauda už teises, laisvę, sava 
rankiškumą, už tiesą. Tiems, 
kurie nėra pergyvenę kovos 
už laisvę, sunku vesti kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą. Pas 
mus po Vengrijos sukilimo 
sutrypimo pradeda reikštis 
tūlas orientacijos pakriki
mas. Dr. Grigaitis duoda pa
vyzdžių iš „Tėvynės Balso“ 
ir „Vienybės“ ir juos greti
na. T. B. skleidžia, o Vieny

bė užgiria Morkaus melus ir 
šmeižtus. Kaip kovoti su ne
gerovėmis? Atgaivinkime ko
vos už laisvę tradiciją, kovos 
už teises ir tiesą. Tai mūsų 
pareiga. Lietuvių spauda vi
są gi laiką yra už Lietuvos 
ribų, išskyrus trumpą nepri
klausomybės laikotarpį. Va
karų politikai mus apvylė, 
mums patiems reikia už tai 
kovoti.

Bendruomenė kaip lietuvių 
išeivijos susiorganizavimo 

forma
aptarta PLB V-bos vyk. pir
mininko St. Barzduko, mode 
ruojant Dr. P. Lukoševičiui.

St. Barzdukas sako, kad 
civilizacijos sąlygose reikia 
nuo prigimtinės bendruome
nės eiti prie organizuotos b- 
nės, nes tautinis solidarumas 
Įtaigoja bendruomeniškumą, 
be kurio vyksta išsisklaidy
mas, netekimas ryšio ir pakri 
kimas.

Diskusijose įvairiai pasisa 
kyta, net dalinai ir kontrover 
siškai. Tačiau dauguma pasi
sakė už bendruomenės stipri 
nimą, telkimą į ją gyvųjų jė
gų ir b-nės plitimą pasauli
niu mastu. (Bus plačiau). 
Dr. Nasvytis pranešė apie po 
litinę vienybę (apie tai sky
rium).

Lietuvių radio valandėlių 
paskirtis ir programų 

organizavimas 
išsamiai ir vaizdžiai referuo
tas J. Stempužio, moderuo
jant J. R. Simanavičiui.

J. Stempužis pirmiausia su 
skaičiavo lietuviškąsias va
landėles: Baltimorėj 1, Bos
tone 3, Čikagoj 2, Clevelan- 
de 2, Detroite 2, Harforde 7, 
N. Yorke, Filadelfijoj, Ro- 
chestery, Waterbury, Washi 
ngtone, Toronte, Montrealy, 
Montevideo, Madride, Romo
je, Vatikane po vieną, Pietų 
Amerikoje 3, viso apie 35, iš 
kurių trys kasdieninės ir ki
tos savaitinės. Pranešėjas pa 
stebi, kad radio tarnauja 
tiems patiems tikslams, ku

riems tarnauja spauda ir bend 
ruomenė. Bet jos paliktos pa 
čios sau ir dažnu atveju už
mirštamos.

P. Stempužis pailiustravo 
kelias programas. Vakare gi 
radio valandėlių vedėjai ture 
jo pasitarimą ir apsijungė į 
organizaciją.

Jaunimo keliai į organizuotą, 
išeivijos lietuvių gyvenimą 

labai įdomiai buvo aptarti or
ganizuotu būdu R. Mieželio, 
V. Germanto ir Stud. S-gos 
pirm. Zaparecko, moderuo
jant p. Jogai. Šis pranešimas 
buvo labai gyvai, įdomiai ir įs 
pudingai vaizdžiai padarytas, 
kad jis teks aprašyti plačiau 
skyrium sekančiuose NL nu
meriuose, gavus jį ištisą.

Kiti pranešimai.
Čia buvo: Lietuvių spauda 
dvasinių ir moralinių verty
bių sargyboje (bus plačiau) 
pasiūlymai, sumanymai, pata 
rimai.

Šeštadienio vakare dar bu
vo

JAV ir Kanados bendruome
nių valdybų su PLB Valdy

ba pasitarimas, 
kuriame buvo aptarta:

1. Vliką sudarančių gru
pių susitarimas su iš jo pasi
traukusiomis ir naujai įeinan 
čiomis grupėmis, pasisakant 
daugumai už vieningos ko
vos už Lietuvos nepriklauso
mybės centrinės organizaci
jos sudarymą. 2. Mokytojų, 
JAV ir Kanados suvažiavi

mo, kuris PLB V-bės projek
tuojamas, bet jieškoma prak
tiškesni© būdo prieiti prie 

;. lo'Sytojų visumos.
3. PLB-nės mėnesio ir 

šventės vyKdymo, mėnesį ski 
riant B-nėš propagandai.

4. PLB biure temo leidimo 
ir pobūdžio reikalas. Kai kie
no suabejota dėl dažnumo, 
pasisakyta už jo linijos objek 
tyvumą, vengiant poiemmos, 
už bendruomenę ugdantį įtai 
gojimą ir tt.

5. Jaunimo Kongreso Pa
saulio Liet. Bn-ės mastu or
ganizavimą 1966 m. rudenį. 
Projektuojama taip dennti 
rei kalus, kad jaunimas į kon 
gresą suvažiuotų iš stovyklų, 
o iš kitų kontinentų, kad ga
lėtų čia ir Kanadoje dar pa
viešėti šeimose.

Baigiant pasitarimą, KLB 
V-bos pirm. Dr. P. Lukoševi 
čius padėkojo PLB V-bai už 
suorganizavimą suvažiavimo 
ir jos pirm. J. Bachunui už 
puikią viešnagę ir didelį nuo 
širdų vaišingumą.

Sekmadienį, birž. 7 d. T. 
J. Borevičius, SJ, laikė šuva 
žiavimui pamaldas ir pasakė 
pamokslą apie gerąją lietuvio 
savybę — lietuvio meilę žmo 
gui.

Komisija, susidedanti iš p. 
p. Kaulėno, V. Rastenio, Sta 
mpužio, Matusevičiūtės, Pru- 
nskio, Mieželio, Zaparacko ir 
Kardelio, paruošė spaudos ir 
radio suvažiavimo aptarimų 
pranešimą, konstatuojantį fak 
tus, kurie suminėti šiame re
portaže.

Praėjusi savaitė nepasižy
mėjo tarptautinės politikos 
įvykių gausumu. Įvykių ce
ntru, kaip ir ankstyvesnėmis 
savaitėmis, buvo ir toliau pa 
silieka

KOMUNISTINĖS AGRE
SIJOS ĮVYKIAI INDOKI- 

NIJOS PUSIASALYJE, 
kur komunistai kinai eina pir 
myn. Praėjusią savaitę jie pa 
šovė du JAV žvalgybinius lė 
ktuvus, paprašytus Laoso vy 
riausybės. Kovos tebevyksta.

DB darbiečių vadai, dėda
miesi demokratais,

MASKVOJE VISAI NU
SMUKO NUO DEMOKRA

TIJOS PRINCIPŲ.
Wilsonas su Gordon - Wai 

ker Chruščiovui pasiūlė labai 
jo laukiamą kasmetinę „4 di
džiųjų viršūnių’ ’ konferekci
ją - DB, SSSR. JAV ir Pra 
ncūzijos-, kuri visam pasau
liui diktuotų. Taį diktatūra, 
ne demokratija. Demokratai 
taip lengvai pamina demokra 
tijos principus. . .

KITOS ŽINIOS
— Chruščiovas panoro su

sitikti su Titu, kuris todėl, iš 
Suomijos nuvyko į Leningra 
dą tartis dėl komunistų vie
nybės.

— Kinai su rusais pešasi, 
jau dabar ir dėl Sibiro, ne tik 
tai dėl komunizmo kovos me 
todų ir pirmavimo.

— V. V. kancleris Erhafd 
pasisakė sutinkąs tartis su 
ryt. Vokietijos marionetine 
valdžia, jeigu tai vestų prie 
Vokietijos susijungimo.

— Pietų Korėjoje vyksta 
riaušės — žmonės nepaten
kinti diktatūra.

— Londone pasirašyta 
prekybos nutartis su Lenkija.

— Goldwater Kalifornijo
je laimėjo paruošiamuosius 
rinkimus.

— JTO Saugumo taryba 
priėmė nutarimą siųsti į In- 
dokinijos pusiasalį stebėtojų 
bei tyrinėtojų komisiją.

— Kilo nesusipratimų 
tarp Maskvos ir Rumunijos, 
kuri bando atgauti daugiau 
laisvės.

— Stockholme Etiopijos 
ambasadorių peršovė jo šofe
ris lenkas. Peršautojo būse
na sunki.

ĮSIRUOŠKIM BENDRUOMENĖS STOVYKLAVIETĘ

KAS NAUJA KANADOJE
MIN. PIRM. L. PEARSON PASIMETĖ

L. Pearson, iškėlęs Kana
dos vėliavos, o vėliau ir him
no klausimus, labai rimtai Pa 
sisakė Winnipege: Kanada pa 
laipsniui eina į savarankišku
mą ir jai reilkia ir vėliavos ir 
himno. Tas buvo daugumos 
sutikta entuziastingai.

Bet Pearson, tur būt pa
veiktas kurių jėgų, susipai
niojo ir prie Kanados vėlia
vos ir himno prikergė ir kaja 
lienės vėliavą ir himną, kurie 
ligšiol dar nebuvo įstatymu 
priimti ir reikalą sugadino.

Iš padėties išeiti buvo rim 
tas pasiūlymas; šiuos du rei
kalus balsuoti atskirai. Bet, 
matydamas, kad tokiu atve
ju bus priimta tiktai Kanados

vėliava ir himnas, Pearsonas 
su tuo nesutiko, pastatęs ant 
šios kortos parlamento rinai- 
mų klausimą... Gali dėl to 
pralaimėti rinkimus ir pasun
kinti Quebec© separatizmo 
klausimą.

KANADA NEPALAIKĖ 
GENEVOS DAUGUMOS 

SUSITARIMO
Prekybinė konferencija, 

vykstanti Genevoji, dauguma 
balsų nutarė įsteigti naują 
tarptautinę prekybos reika
lams organizaciją. Kelios Va 
karų valstybės, o jų tarpe ir 
Kanada, pasisakė prieš nau
jos organizacijos steigimą, 
nes tokių organizacijų jau 
yra.

1964 m. sausio 12 d. Mon 
trealio KLB seimelio I-ji se
sija vienbalsiškai pritarė su
manymui įsigyti tinkamoje 
vietoje žemės plotą, kuriame 
galėtų vasaros metu visi Mb- 
ntrealio lietuviai, o ypatin
gai jaunimas, ruošti geguži
nes, stovyklauti, ruošti spor
to šventes, skautų sąskry
džius iš Kanados ir Ameri
kos miestų.

Tam tikslui buvo sukvies
tos visos organizacijos suda
ryti stovyklos komitetą. Sau
sio 26 d. buvo išrinktas KLB 
Stovyklos Komitetas, į kurį 
be kitų, įėjo 3 seimelio prezi
diumo nariai. Komitetas, va
dovaujant p. Pr. Rudinskui 
intensyviai dirba. Iš provin
cinės valdžios gauta 25 akr. 
žemės, dapirkta iš privačių 
žmonių ir tokiu būdu sudary 
rytas žemės plotas su dido
ku vandens pakraščiu, tinka
mas numatytam tikslui. Pla
navimo darbai baigti, reikia 
pradėti stovyklos įrengimo

darbus: Būtiniausi šiemet dar 
bai būtų : pastogė virtuvei ir 
valgyklai, šulinys, sporto- ai 
kštė, mašinoms pastatyti ai
kštė, pliažas, stalai ir suolai, 
keliai ir patogumai.

Kaip visur ir visada, vel
tui niekas nesidaro. Reikia lė 
šų, kurias mes patys turim 
sudėti. Jau daug tautiečių su 
prato reikalo svarbumą ir pa 
aukojo stambesnes pinigų su 
mas. Ypatingai skubiai su 
stambiu įnašu atėjo mūsų ba 
nkas „Litas“. Dėkojame vi
siems prisidėjusiems. Bet dar 
toli gražu negana.

Seimelio Prezidiumas pra
šo visus Montrealio lietuvius 
ateiti su įnašu. Negi mes, 
montrealiečiai, nepajėgsim 
įruošti gražią vasarvietę?

Yra pradėta plačiu mastu 
rinkliava. Rinkėjai stengsis 
aplankyti visus. Nuo jūsų pri 
klausys, ar mes turėsim Mon 
trealyje Jaunimo Centrą!

Seimelio Prezidiumas.

Mirus mylimam broliui,
A. A. MEČISLAVUI RATAVIČIUI, 

reiškiame užuojautą seseriai
p. ALDONAI MORKŪNIENEI su ŠEIMA

ir artimiesiems
I. K. Rimkevičiaj ir
J. B. Niedvarai.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

Didelis vertingų dovanų
paskirstymas!

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.

D£L KO MES DAROME
BIRŽELIO MĖN. 14—15 D. MINĖJIMUS?

Lietuva ir kitos Pabaltijo 
valstybės atsiskyrė po pirmo 
jo Pasaulinio karo nuo Rusi
jos, su Sovietų Sąjunga su
darė taikos ir vėliau nepuoli
mo ir draugingumo sutartis, 
kad būtų visapusiškai užti'k- 
rinktas jų laisvas bei ramus 
gyvenimas. Atsistojus ant 
savų kojų, tų kraštų vyriau
sybės ir piliečiai darė viską, 
kas galima, išgydyti buvusio 
karo žaizdas ir pasiekti augš- 
čiau išsivysčiusių pasaulio 
valstybių lygį.

Neį hitlerizmas ir nei ko
munizmas negalėjo pakęsti, 
kad jų kaimynystėje egzista
vo kelios gerai tvarkomos ku 
klios nepriklausomos valsty
bės. Įvairiais pretekstais bu
vo reiškiama pretenzijų į jų 
kraštus. Vieni šaukė, jog 
jiems reikia erdvės Europoje, 
be kurios jie užslėpsią, o ki
ti rėkė, jog jie esą paskirti iš 
ganyti pasaulį rusiško tipo 
Komunizmu. Senoms karo 
žaizdoms dar neužgijus, bu
vo einama prie naujo karo. 
Hitleris ir Stalinas, dviejų pa 
našių režimų eksponentai, 
1939 m. rugpjūčio m. gale 
slaptai sudarė nelemtą su
sitarimą pasidalinti Pabaltijį 
ir kitus rytų Europos kraš
tus interesų sferomis. Tuo 
buvo plačiai atidarytos du
rys naujam karui.

Klasta, melu, grasinimais 
ir smurtu buvo atplėšti kraš
tai ir įvedamos svetimos įgu
los, kurios greitai sugriovė 
senąją demokratišką tvarką, 
įvedė kruviną diktatūrą, nu
savino turtus ir paėmė visie
ms pabaltiečiams per šimtme 
čius prai'kaitu laistytą pas
kutinį gabalą žemės, tuo pa
darydami gyventojus visiš
kais ubagais.

To dar negana. Reikėjo su 
laužyti likusį moralinį bei fi
zinį atsparumą. 1941 m. bir
želio m. 14—15 d. tūkstan
čiai lietuvių, latvių ir estų bu

OTTAWA, Ont.
OTTAWOS LIETUVIAI 

į gamtą, organizuotai, aplan
kydami atokiau nuo miesto 
gyvenančius tautiečius.

Gegužės antroj pusėj — 
Dainos mėgėjų grupė su šei
momis aplankė p. Tamošai
čius (RR 1 Kingston), kur 
be smagiai praleisto laiko ga 
mtoje, turėta progos pasigro 
žėti abiejų dailininkų kūry
ba.

Gegužės paskutinį sekma
dienį bendra lietuvių išvyka 
įvyko pas p. Pavilonius (R 
R 1 Richmond). Oras pasi
taikė tikrai puikus: saulėta, 
bet nekaršta, visi buvo paten 
kinti.

Iškylų dalyviai yra didžiai 
dėkingi šeimininkams už ga
limybę pabendrauti gamtoje, 
savoje lietuviškoje aplinkoje, 
už jų triūsą ir lietuvišką vai 
šingumą.

Birželio 28 d. sekmadienį 
numatyta iškyla Dr. A. Šid
lauskaitės ūky (RR 3 CAR 
P), o liepos 26 dieną — pas 
pp. Leverius (RR 2 Camp
bell’s Bay, Que.).
• Kun. St. Kulbis, S. J. šio
mis dienomis lankėsi Ottawo

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

vo areštuoti ir gyvulių vago
nuose deportuoti į tolimą Si
birą. Areštai įvyko naktį, di
deliu žiaurumu ir lietė netik 
inteligentus, bet ir darbinin
kus bei mažažemius.

Masiniai deportavimai vy
ko Sovietų Sąjungos vyriau
sybės ir komunistų partijos 
parėdymu. Buvo deportuoja
mi vyrai, moterys, vaikai, ne 
žiūrint kurio amžiaus. Šei
mos buvo išardytos. Išvežtie
ji buvo patalpinti įvairiose 
koncentracijos ir darbo sto
vyklose, net pačios šiaurės 
tundrose, kur didžiausia da
lis, ypatingai mažamečiai, 
jau pirmą žiemą dėl maisto 
nedatekliaus, šalčio ir ligų 
mirė, nesulaukdami iš niekur 
paramos ir pagalbos.

Mes, trys tautos, turime 
bent vieną kartą per metus 
susirinkti, susimąstyti ir at
siminti kankinius; kurie bai
sių agresorių buvo nuvaryti 
mirtin.

Mes turime viešai protes
tuodami pasauliui priminti, 
kad šitie genocidiški žiauru
mai įvyko 20-me šimtmetyje, 
žmogaus teisių laikotarpyje, 
Sovietų Sąjungos iniciatyva, 
kuri be pertraukos šaukia 
ginanti žmogaus teises bei 
laisvę, bet tuo pačiu momen
tu sulaužo sutartis ir pamina 
kiekvieną žmogaus laisvę po 
kojų. Protestuodami, mes tu
rime pasauliui parodyti, kad 
anomis birželio mėnesio die
nomis ir dar vėliau Sovietų 
Sąjunga padarė didžiausį nu 
sikaltimą šitame šimtmetyje, 
kad ji neigia kiekvieną susi
tarimą ir kad kiekviena tau
ta ir valstybė žūs, kuri pra
dės paktuoti su komunizmu.

Mūsų visų laisvame pašau 
lyje esančių pareiga yra pri
sidėti prie šitų viešų demons 
stracijų ir niekas neturėtų 
likti namuose.
Baltų Federacija Kanadoje.

PADARO IŠVYKŲ
je; buvo apsistojęs pas kun. 
V. Skilandžiūną — Fitzroy 
Harbour klebonijoj ir ta pro 
ga aplankė kelis savo pažįsta 
mus Ottawos mieste ir jo 
apylinkėse.

MOTINOS DIENA
Birželio 14 dienos sekma

dienį Ottawos lietuviai turės 
dvigubą minėjimą: prisimins 
tragiškuosius birželinius trė
mimus ir pradžiugins nors 
kiek pavėluotai Motinas sper 
cialiai paruošta programa. 
Minėjimas — Motinos Die
na — ruošiama pavėluotai to 
dėl, kad laiku nebuvo galima 
gauti patalpų.

Sueiga prasidės 12 vai. pa 
maldomis, Arkivyskupijos pa 
talpų koplyčioje. Šv. mišias 
laikys ir pamokslą sakys ku
nigas Garbukas, specialiai at 
vykęs į OttawU iš Montrea- 
lio.

Po pamaldų, tų pačių pa
talpų iškilmių salėje bus at
likta programa ir po jos — 
suneštinės vaišės - kavutė.

Visi yra kviečiami šiose 
dvigubo pobūdžio iškilmėse 
dalyvauti. Kor.

„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, kiekviena'- kuponas po 35 dol.

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 
laiškiais 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”.

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

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

Kanada i Lietuvių FondasEDMON1CN. Altą.
RUOŠIAMOS 10 METŲ LIETUVIŲ NAMŲ 

SUKAKTUVĖS EDMONTONE
Minėjimas su menine pro

grama, šokiais įvyks birželio 
27 dieną. Sekančią dieną, 
birželio 28 dieną (sekmadie
nį) 11 vai., iškilmingos pa
maldos po kurių visi vyks į 
ruošiamą gegužinę p. p. Ven 
gel - Venegliauskų — J. Buh 
ler ūkyje 6 mylios nuo Ed- 
montono. Gegužinės progra
ma: bendri pietūs, dainos ir 
šokiai. Iš Toronto pažadėjo 
atvykti Albertos lietuvių 
draugas ir lietuvių namų ini
ciatorius Kun. B. Jurkšas, ku 
ris turės progos pamatyti vi
sus pažįstamus. Lietuvių Na
mų direktoriai rag.na visus 
vietoje, apylinkėje, Albertos 
provincijoje, vakarų Kanado
je ir tuos, kurie žada iš rytų 
Alberton važiuoti, užsukti į 
Edmontoną ir lietuviškoje 
dvasioje praleisti laiką savų
jų tarpe. Programa ruošdama 
Edmontono lietuvių namuo
se, 11629-83 St., birželio 27 
d. vakare. (Tiksli programos 
pradžia bus pranešta vėliau).

Edmontono lietuvių namai 
tarnauja religiniams ir tauti
niams lietuvių reikalams. Šv. 
mišios laikomos kas sekma
dienis Kun. I. Grigaičio. Pa
rengimai, minėjimai ir subu
vimai ruošiami dviejų organi 
zacijų, lietuvių namų šėri- 
ninkų išrinktos valdybos ir B 
-nės valdybos.

Lietuvių namų Edmonto- 
ne pastatymas prieš dešimt 
metų pareikalavo netik daug 
pasiaukojimo vietos ir apy
linkės lietuvių', bet ir organi
zacinio sugėbėjimo-, kurį tuo 
metu davė neseniai atvykęs 
kun. B. Jurkšas. Jis savo dar
bu įrodė, kad vieningai dir
bant su nedidelėm jėgom, 
bet su entuziazmu, tikslas ga 
Įima atsiekti.

Po namų pastatymo, jų ad 
ministracija ir išlaikymo iš

ST. CATHARINES, ONTARIO
ŽIAURIŲJŲ BIRŽELIO TRĖMIMO MINĖJIMAS,

rengiamas KLB St. Cathari
nes Valdybos, įvyks birželio 
mėn. 14 d., sekmadienį Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje, 75 
Rolls Avė.

10 vai. ryto gedulingos pa 
maldos už ištremtus ir tre
miamus, žuvusius ir kenčian
čius, mūsų brolius mieloje Tė 
vynėje ir Sibire. Tuoj po pa
maldų toj pačioj salėje, trum 
pas minėjimas.

Paskaitą mielai sutiko skai 
tyti Baltų Federacijos veikė
jas, vienas iš daugiausia dir
bančiųjų visuomeninį darbą, 
torontietis Jonas R. Simana
vičius.

Apyl. visuomenė prašoma 
pašvęsti porą valandų šiam 
svarbiam susikaupimui ir at 
silankyti tiek pamaldose, tiek 
minėjime.

WINDSOR, Ont
VASAROS STOVYKLOS

labai reikšmingos mūsų jau
niesiems. Susirūpinkime ir 
planuokime iš anksto kur jau 
nuosius atostogų metu pasių
sime. Windsorieciams pato
giausia netoliese esanti „Dai 
navos“ stovyklavietė, tik 60 
mylių atstume, kas sudaro' pa 
togumą tėvams savaitgaliais 
aplankyti atostogaujančius. 
„Dainavoje” stovyklaujama: 
birželio 21 — liepos 4 d. vy

laidų padengimas yra nuola
tinis rūpestis šėrininkų iš
rinktos 5 žmonių valdybos, 
kuriai šiais metais priklauso: 
Dr. J. Pilipavičius — Pirmi 
ninkas, J. Petruškevičius — 
Vicep., J. Karosas — Iždinin 
kas, K. Zolpis sekretorius, V. 
Kasperavičius — ūkio ved.

Reikia pasidžiaugti, kad šį 
palyginus nedėkingą daj-bą 
iš metų į metus atlieka, su
rasdami laiko didžiausia da
lis beveik tų pačių žmonių. 
Kaip ir visur, kritikų būna 
daug, bet darbininkų maža. 
Dėka šių žmonių ir susiklau
siusios nors ir mažos grupės 
Lietuvių Namai yra virtę Al
bertoje gyvenantiems lietu

viams simboliu ir lietuviško dar 
bštumo, sugebėjimo, dvasinio 
tvirtumo, idealizmo’, susiklau 
symo ir neužgęstančios tėvy
nės meilės. Jie taip pat tar
nauja kaipo paminklas pri
mindamas Kanados vietos vi
suomenei Lietuvos reikalą.

Iš toliau į Albertą norin
tiems vykti lietuviams atosto 
gų ir biznio reikalais norė
čiau priminti, kad užsukant 
į Edmontone lietuvių šventę 
galima būtų papildyti vizitą 
aplankymu 12 mylių nuo Ed
montono miesto esantį, ant 
1000 akrų natūralioj aplin
koj neseniai įtaisytą, zoolo
gijos sodą (Alberta Game 
Farm), kuriame yra 1800 
įvairių rūšių paukščių ir iš 
tolimiausių kraštų atgabentų 
laukinių gyvulių.

Taip pat pačiame mieste 
pastatytas „Story land Val
ley“ vaikų pasakų slėnis yra 
įdomus dideliems ir mažiems. 
Šiuo metu vykstančios arklių 
lenktynės.

Taigi iki pasimatymo bir
želio 27 ir 28 dienomis Ed
montone.

Korespondentas.

Eilę metų buvo musų tra
dicija išvežtųjų minėjimus 
rengti bendrus lietuvių, lat
vių ir estų kartu su bendra 
menine programa, bet šiais 
metais nepasisekė tokį suor
ganizuoti, kadangi estų neli
ko jokio organizuoto vieneto. 
Latviai irgi tesiryžta paminė 
ti tik savo bažnyčioje.

Todėl visuomenė prašoma 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti šiame minėjime.

Esame liudininkai tų žiau
rumų, 1940 m. pradėtų ir da
bar tebevykdomų. Šaukime 
visam pasauliui: Norime lais 
vės ir nepriklausomybės! 
Tad nenurimkime, kol ją at
gausime !

KLB Apyl. Vba.

resnieji moksleiviai; liepos 5 
—18 d. jaun. moksleiviai ir 
rugp. 17 — rugs. 7 d. stu
dentai. Be to galima stovyk
lauti Kanadoje — ateitinin
kų stovykloje, Wasaga Be
ach, liepos 18 — rugpjūčio 1 
d. jaun. moksleiviams nuo 12 
metų iki 18-kos ar skautų 
„Romuvos" stovykloje įvai
raus amžiaus nuo 18 liepos 
iki rugpjūčio 2 d. Norintieji

Be jau skelbtų pavardžių, 
gegužės mėn. į Fondą įstojo 
nariais su įnašais:
E. Miklovaitis .......... $100.00
Dr. M. Arštikaitytė -

- Ulickienė .............$100.00
Naujiems nariams valdyba 

nuoširdžiai dėkoja. Viso ge
gužės mėn. gauta $700.00 įna 
šų. Tikimės, kad ir birželio 
mėn. bus nemažiau. Tuo tiks 
lu Valdyba išsiuntinėjo įvai
riems asmenims ir organiza
cijoms priminimus.

Iš Montrealio ir Hamilto
no dar negauti pranešimai 
apie naujus įnašus „Lite“ ir 
„Talkoje“.

KLF Valdyba.
LAIŠKAS LIETUVIAMS IR 

LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOMS

_ _ Apie Kanados Lietuvių 
Fondo veikimą plačiau yra 
informuojama per spaudą. 
Šiuo laišku norime tik pri
minti Jums, kad laikas jau 
pribrendo veikti skubiai ir 
neatidėliojant.

Matome pavyzdį iš Ameri
kos Lietuvių Fondo, kuris 
jau surinko $ 150.000, o iki 
metų galo numato surinkti $ 
300,000.

Kanados Lietuvių Fondas 
yra dar silpnas, šiuo metu ja

JUOKDARfAl
TAI SOVIETINĖS 

PROFSĄJUNGOS...
K. Patiejūnas „Tieses“ 

111(6464) nr. rašo: „Profsą 
jungos narys privalo tvarkin
gai mokėti nario mokestį. Bet 
šioje srityje daug netvarkos. 
Neretai tenka prpf-goms daug 
plušti, maldauti, prakaituoti, 
kad vienas ar kitas s-gos na
rys teiktųsi užmokėti nario 
mokestį". . .

Nemoka, nes profsąjunga- 
-ne profsąjunga, o partijos 
botagas, pavarovas, kad dar
bininkas daugiau dirbtų ir 
mažiau už darbą gautų. . . Ir 
todėl, — toliau rašo Patiejū
nas, — „Labai bloga padėtis 
su nario bilietų saugojimu. 
Kur tik jų nepamatysi — ir 
ant darbo stalų tarp gausy
bės popierių, ir stalčiuose, ir 
pas profgruporgus. Ir niekas 
jų nepasigenda". . .

Kis gi niekam verto daik- 
,to gali pasigesti?. . .

ALBINAS MORKUS 
APIE SAVE

„Tėvynės Balse“ jis pats 
rašo: „Kas gi aš galų gale 
buvau? Bevalis prisitaikėlis, 
nedrįstantis pažvelgti tiesiai 
į akis, nei gyventi pagal sa
vo įsitikinimus?". . .

Matyti, Morkus bent kiek 
save suvokia, bet nepasako vi 
sos teisybės, nes A. Morkus 
buvo ne tiktai „prisitaikėlis“, 
bet ir pastumdėlis - šnipas, 
kuris turėjo nešti kudašių iš 
Amerikos, kol nepakliuvo į 
kalėjimą.

stovyklauti jau dabar kreipia 
si į stovyklų vadovybes tie
siogiai ar vietoje pas Vyt.. Ba 
risą. 

me yra vos apie $7,000, to
dėl mums reikia darbą pa
spartinti.

Kaip jau žinoma, Lietuvių 
Fondo kapitalas yra neliečia
mas — jis skiriamas laisvai 
Lietuvai, tik jo procentai bus 
naudojami lietuvybės stipri
nimui. Mes manome, kad Jūs 
ar Jūsų organizacija esate pa 
jėgūs prisidėti savo įnašu 
prieš šio Fondo sustiprinimo. 
Pilnu Fondo nariu tampa 
kiekvienas asmuo ar organi
zacija, įnešęs $100. Ameri
kos Lietuvių Fondo didžiau
sias vieno' asmens įnašas yra 
$10,000; daugelis yra įneš? 
po 1,000. Mūsų Fondui di
džiausią auką — $1,000 da
vė neseniai miręs Juozas P, t 
ravičius, kurio vardas pasi
liks kaip šviesus pavyzdys. 
Tad kviečiame ir prašome 
Jus ar Jūsų organizaciją pri
sidėti savo įnašu ir tapti K 
LF nariu.

Įnašus 'į Fondo s: s’.aitas 
priima lietuvių bankeliai: To 
ronte — „Parama“ ir „Prisi
kėlimas“, Montrealyje—„Li
tas” ir Hamiltone —„Tal
ka”, o taip pat Fondo v-bos 
nariai ir įgaliotiniai.

Su gilia pagarba
Kanados Lietuvių Fondo 

Valdyba.

KAIP APTARNAUJAMI 
PIRKĖJAI?

V. Butilkinas „Tiesos“ 
Nr. 118 (6471) suminėti ant 
rašte rašo: Kontrolės grupė 
kontroliavo, „kaip laikomasi 
tarybinės prekybos taisyk
lių".

„Ką jie parodė? Štai 12-je 
parduotuvėje, kurios vedėja 
yra B. Bulotaitė, liaudies ko 
ntrolės aktyvistai išaiš-.ino, 
kad dviejų rūšių vynas par
davinėjamas neteisinga kai
na, o 84-oje parduotuvėje, ku 
rios vedėja K. Šarkova. buvo 
prekiaujama praskiestomis 
sultimis. Dar rimtesnį tary
binės prekybos taisyklių pa
žeidimai buvo išaiškinti 61^e 
parduotuvėje. Pats vedėjas 
M. Girtautas palikinėjo po 
prekystaliu deficitines mėsos 
prekes. Rėmimo grupė taip 
pat išaiškino ir visą eilę kitų 
trūkumų". . . Panevėžyje.

O ŠTAI DARBELIAI 
KOLŪKIUOSE.. .

A. Marcinkevičius, rašyda
mas „Adomynės kolūkio kla 
usimais“, rašo: „Pirmininką 
(Julius Nakas) apsupo patai 
kūnai, kurie sulindo į vado
vaujančius postus, girtuok
liavo, vogė, apleido darbą. . . 
Kolūkio partinė organizacija 
irgi taikstėsi su tokia padėti
mi“. . .

Kai kontrolė pasiūlė sušau 
kti kolūkiečių susirinkimą, 
jai buvo atsakyta:

— Kolūkiečiai nieko nepa 
sakys. Jie bijo Nako. . .

Bet teisme paaiškėjo, kad 
ir kontrolierių „snukeliai ir
gi pūkais suteršti“, dėl as
meniškų išskaičiavimų.

Tai tokios sovietinės toke
lės. „Nelinksmas buvo pokal
bis“, — rašo A. Marcinkevi
čius. . . Net ir juokas neima...

Mandrapypkis.
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Baltų dienos Šveicarijoje
CIURICHE.

AR LIETUVIŲ ENCIKLO PEDIJA SUKLYDO?

Gegužės 8, 9, 10, 11 d. įvy 
ko Baltų dienos Ciuriche. 
Tai buvo savotiška baltų tau 
tų: latvių, lietuvių ir estų 
kultūrinė demonstracija. Bu
vo parodyta šveicarams tų 
trijų tautų kultūrinė veikla. 
Ypač džiugu, kad veik visa 
šveicarų spauda ta proga vėl 
priminė savo tautiečiams tą 
didelę skriaudą, kurią pada
rė rusų okupacija tų trijų eu 
ropietiškų valstybių nenau
dai. Tautiškai gyvybingos, 
darbščios, turėdamos sveiką 
ūkišką instinktą, jos ir eko
nominėj srityje labai gražiai 
buvo susitvarkiusios ir savo 
pažanga stebino jau senas 
Europos valstybes. Kultūriš
kai jos taip pat toli prieky 
už savo okupantą stovėjo. 
Tik prisiminkime Vilniaus, 
Rygos ir Dorpato universite 
tus, kuriuos ir patys rusai 
kaip pavyzdingus laikė ir te
belaiko.

Baltų dienų rengėjai bu
vo lietuvių, latvių, estų dr- 
jos Šveicarijoj ir baltų drau
gija Vokietijoj. Jos iniciato
riumi ir vyriausiu vykdytoju 
buvo pasiuntinybės patarė
jas Dr. Gerutis. Paroda įvy
ko Kongresshaus salėje. Ge
gužės 8 d. buvo meno paro
dos atidarymas. Parodoje da 
lyvavo trys menininkai, bū
tent: Juzė Katiliūtė - Staniu
lienė (Ženeva), Vytautas Ka
siulis (Paryžius) ir Juris Soi 
kins (MunsĮter - Westflaen). 
Parodą atidarė Dr. Gerutis ir 
Ciuricho miesto prezidentas 
Dr. Landoltas. Parodos ati
daryme ir šventėje dalyvavo 
Dipl. šefas p. S. Lozoraitis 
Ypatingą pasisekimą meno 
parodoj turėjo V. Kasiulis, 
kurio didesnė pusė išstatytų 
paveikslų buvo parduota. Po 
vieną paveikslą iš visų meni
ninkų nupirko Ciurich mies
tas.

Toje pat parodoje buvo iš 
statyti Baltijos žemėlapiai iš 
penkių paskutiniųjų šimtme
čių. Daugelis šveicarų stebė
josi, kad Baltijos tautos jau 
net 15 šimtmety turėjo savo 
žemėlapius. Be žemėlapių čia 
pat buvo išstatyti ir vaizdai 
iš Baltijos kraštų. Tą skyrių 
tvarkė p. Bong ir Dr. Rėk
laitis.

Gegužės 9 dieną buvo švei 
carų rašytojo E. Saperio pa- 
sikaita, tema „Baltijos valsty
bės Eupopos dvasiniam spekt 
re“. Paskaitos pasiklausyti 
be miesto prezidento Dr. Lan 
dolto buvo dar šveicarų šiau
rinės dalies karo vadas Ober 
Korp. komendantas p. Ul
man. Buvo matyti daug švei
carų intelektualų. Prieš pa
skaitą Ciuricho Tonhalle - 
- Quartett pagriežė keletą da 

lykėlių iš lietuvių muzikų 
kompozicijų.

Ponas E. Saper dabar yra 
Šveicarijos pilietis, tačiau 
prieš rusų okupaciją buvo es 
tijos pilietis. Savo ilgoj ir tu 
ciningoj paskaitoj jis atpasa
kojo Baltijos trijų tautų isto 
rinę raidą, nurodydamas tuos 
sunkumus, kuriuos turėjo pa 
kelti tos trys tautos, kol jos 
pagaliau 1918 metais vėl at
gavo savo nepriklausomybę. 
Savo paskaitoj jis pažymėjo, 
kad estai ir latviai buvo vo
kiečių ordino kolonizuoti, 
tuo tarpu, kai Lietuva viena 
sugebėjo kryžiuočių spaudi
mui atsilaikyti ir net tapti 
tuo laiku viena didžiausių 
valstybių, kurios sienos tada 
siekė nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų. Lietuvai priskyrė ir 
vokiečių kryžiuočių ordeno 
sumušimą prie Žalgirio.

Tą pačią dieną vakare bu
vo Baltijos tautų muzikos 
koncertas, kuriame dalyvavo 
Paula Brivkalnė, sopranas, 
p. Citvaras, bosas ir Tonhal
le — Auortett orkestras. Pro 
gramoj buvo išpildyti trijų 
Baltijos tautų kompozitorių 
kūriniai.

Gegužės 10 dieną prof. 
Dr. Eretas skaitė paskaitą 
apie šveicarų - baltų kultūri
nius santykius. Pirmieji san
tykiai buvo religinio pobū
džio. Tai buvo tada, kada 
Lietuvos didieji kunigaikš
čiai į Konstancą ir Baselį 
siuntė savo delegatus į tuo
met įvykstantį konsiliumą. 
Toliau reformacijos laikais 
šveicarų įtaka Lietuvos didi
kų šeimoms, platinant Lietu
voje Kalvino ir Liuterio mo
kslą. Didžiausias Europos 
laisvės kovotojas Tadas tvos 
ciuška nusivylęs Vienos kon
greso nutarimais taip pat ap
sigyveno Šveicarijoj, Solotur 
ne. Toliau suminimas Merke 
lis, kaip Sousso ir Montesqui 
eu pasekėjas. Adomas Mic
kevičius, gyvenęs prie Žene
vos ežero Lozanoj ir svajojo 
apie laisvę savo pavergtai tė
vynei. Šitie kultūriniai ry
šiai visą laiką tęsėsi tarp švei 
carų ir baltų tautų. Jie gal 
dėl to buvo tokie tamprūs, 
kad baltams šveicarai atrodė 
kaip švyturys jūroj, kuris ro 
dė kelią iš jūros vergovės. 
Bendrai profesorius labai 
vaizdžiai iškėlė šveicaru - bal 
tų kultūrinių santykių raidą 
ir tą rolę, kurią vaidino toje 
raidoje lietuviai.

Tą pačią dieną, vakare bu 
vo visų trijų tautų tarpusa
vis susipažinimo subuvimas, 
kuris labai jaukiai praėjo.

Ponia Stasiulienė su savo 
šokių grupe pašoko lietuvių 
tautinių šokių. Gegužės 11

„N. L.” 1964. L 15 d. nu
meryje tilpo J. Pyragiaus, K. 
Šimkaus ir I. Taunio pasira
šytas laiškas, užsipuolęs „L. 
E.“, kad ji XXIX tome netei 
singai aprašiusi 1941. VII. 
23-24 d. Kaune voldemarinin 
kų įvykdytą perversmą.

Į tą laišką „N. L.” 1964. 
II. 12 d. tinkamai atsakė Dr. 
Kazys Bobelis. Kadangi anie 
nieko nebeatsakė, reiškia, tei 
sybė. Čia prisimintina, kad ir 
tarptautiniame Nurenbergo 
teisme iškilo dokumentai, 
kad voldemarininkai gavę iš 
vokiečių Geštapo pinigų dar 
Smetonos laikais, valdžiai nu 
versti.

Nebūčiau anų įvykių prisi 
minęs, bet jų organas „Lais
voji Lietuva“ ėmė iš esmės 
pulti Lietuvių Enciklopediją 
(žiūrėk straipsnis „Ar Enci
klopedija tikrai lietuviška“, 
„L. L.“ 1964. IV. 30 d.), tą 
taip didelį ir brangų lietuviš
kosios kultūros darjbą, o 1964 
V. 28 d. straipsnyje „Kodėl 
slepiama tiesa“ ir mirusį pul 
kimnką J. Bobelį.

Grįškime į įvykius prieš 
23 metus. 1941 m. liepos m. 
naktį iš 23 į 24 d. voldemari
ninkai Kaune įvykdė pervers 
mą. Nušalino pulkininkus 
Bobelį ir Butkevičių. Į pir
mo vietą — Kauno karo ko
mendantu, pasodino kpt. 
Kviecinską, o į antro — ba- 
talijono vadu, majorą Šimkų.

Man teko būti arti anų 
įvykių, tai norinsi šis tas pa
stebėti.

1941. VI. 22 d. kilęs karas 
užtiko mane Kauno SD kalė 
jime. VI. 23 d. ryte iš jo išsi
laužėme, bet daugumoje bu
vome sutarę palaikyti ryšius. 
Nuvykęs pas vieną prie ce
lių apsitvarkyti, per radio iš
girdau Lietuvos Himno gar- 
sus^ paskelbiant Lietuvos Ne 
priklausomybės atstatymą 
ir laikinąją Lietuvos vyriau
sybę.

Apsirūpinęs ginklu, nuvy
kau į partizanų štabą kur bu 
vau paskirtas — Lietuvos 
Valstybės tautos milicijos 
Kauno miesto apsaugai šta
bo komendantu. Mes užėmė
me Kaune, Miško gatvėje, 
tuo metu buvusius tuščius, 
Kauno Valstybinės lenkų 
gimnazijos rūmus. Tą pačią 
dieną stojo partizanais apie 

dieną buvo tęsiama didelė pa 
veikslų ir žemėlapių paroda.

Propagandiniu atžvilgiu 
reikia laikyti Baltų dienas 
Ciuriche gerai pavykusias, 
nes per tris dienas tiek spau 
da, tiek radijas visą laiką kai 
bėjo apie tris Baltijos tautas, 
kurios anksčiau buvo ir da
bar tebesančios vakarų kultu 
ros užtvara prieš azijatišką 
barbariškumą. Gegas.

120 vyrų, veik visi buvę Kau 
no SD kalėjimo politiniai ka
liniai. Mes sudarėme ryšius 
su partizanais, veikiančiais 
prie policijų nuovadų, iš 
kurių vėliau ir buvo sudary
ta Kauno miesto policija, ir 
buvusių šaulių vienetų. Vo
kiečiams neleidus atgaivinti 
šaulių sąjungos, pastarieji Ii 
kvidavosi.

Mes birželio mėn. 29 d. 
12 vai. persitvarkėme ir pasi
vadinome Tautinio Darbo Ap 
saugos kuopa. Aš buvau pa
skirtas kuopos vadu. Kuopo
je buvo apie 300 vyrų, bet jų 
skaičius vis didėjo, tad už po 
ros dienų padarėme dvi kuo
pas. Antros kuopos vadu bu
vo paskirtas Itn. Jonas Rama 
nauskas. Daugiau karininkų 
dar nebuvo prisistatę ir visi 
būrių vadai buvo paskirti iš 
puskarininkių. Palaikėme ry 
šius su Kauno karo komen
dantūra. Liepos pradžioje iš 
komendantūros ėmė pas mus 
registruotis daugiau karinin
kų ir vyrų. Sudarėme trečią 
kuopą ir visas tris apjungė
me į batalioną.

Liepos mėn. 23 į 24 naktį, 
naujai paskirtas antros kuo
pos vadas kav. kpt. G. (neži
nau jo likimo, tad ir pavar
dėm nerašau), pilnoje kauty
nių aprangoje, išvedė savo 
kuopos vyrus ir įvykdė jau 
minėtą perversmą. Kadangi 
kpt. G. visi tos nakties slap
tažodžiai buvo žinomi, tai 
perversmas vyko tvarkingai, 
visos sargybos buvo pakeis
tos be pasipriešinimo ir kjau 
jo praliejimo. Kad pervers
mas buvo politinis, matosi ir 
iš to, jog oatahono vyrų ant 
rankovės nešiotas baltas raiš 
tis su TDA (Tautinio Darbo 
Apsauga), buvo pakeistas 
geltonu su LNP (Lietuvių 
Nacionalistų Partija). Tad, 
kam dabar už teisybę kabin
tis prie „L. E.” ir grąsyti 
„imtis bent kokių priemonių 
prieš LE“.

Laiško autoriai rašo: „Pul 
kininkas J. Bobelis buvo pa
keistas kpt. Kviecinsku ir 
pulk. Butkevičius majoru K. 
Šimkum už anų nerūpestin
gumą ir apsileidimą. . .“

Man yra labai keista, kaip 
laišką pasirašiusieji Lietuvos 
kariuomenės karininkai, vie
ną jau mirusį aukštesn o lai
psnio savo kolegą viešai ga
li vadinti, kad jis buvo nerū
pestingas ir apsileidęs. Mano 
išmanymu abu pulkininkai 
Bobelis ir Butkevičius buvo 
labai dideli Lietuvos patrio
tai ir jai labai daug gero yra 
padarę. Kuriantis Lietuvai ka 
ro laukuose gynė Lietuvos 
laisvę ir paskui visą nepri
klausomybės laikotarpį iš- 
širdies dirbo Lietuvai. Pulk. 
Bobelio šeimoje išaugintais 
vaikais, o šiandieną ir jų vai-

MŪS V ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIŲ KREPŠINIO RINKTINĖS
išvykos į Australiją Kanados 
Komitetas skelbia aukotojų 
sąrašą Nr. 3. Aukojo po 10 
dol. V. Narkevičius, po 5 dol. 
M. Raupėnienė, V. Mačionis, 
A. Krakaitis, L. Bacevičius, 
po 3 dol. P. Latauskas, po 2 
dol. V. Svilas, A. Paukštys, 
E. Galinienė, E. Kybartienė, 
S. Kalvaitienė, M. Repčytė, 
V. Pašilys ir po 1 dol. K. 
Dervaitfene1, St. Pyragienė, 
A. Repčytė, A. Maksimavi
čius, M. Stasevičius. Birže
lio mėn. 1 d. Kanados Komi
teto kasoje buvo 898,85 dol.

Primename, mūsų ižd. ant
rašą : L. Rickevičienė, 4 
Avon Av. Toronto 9. Už au- 
-kas visiems sportiškas ačiū.

KARTU SU 
KREPŠININKAIS

į Australiją vyksta ir daug 
ekskursantų, norėdami aplan 
kyti šia proga savo gimines 
ar pažįstamus. Dar yra lais
vų vietų. Užsirašyti galima 
pas V. Adamkavičių, Sodus, 
Tabor Farm, Michigan, U. S. 
A.

Visų ekskursantų dėme
siui : už 1 svarą Australijoj 
teks mokėti 2.43 dol. Tuo 

kų vaikais, mes galime di
džiuotis.

Pulk. Bobelis buvo baigęs 
Lietuvos universiteto ekono
minį ir teisių skyrius, aukš
tuosius karininkų kursus. 
Lektoriavo karo ir policijos 
mokyklose ir aukštuosiuose 
karininkų kursuose. Mūsų ka 
riuomenės savanoris kūrėjas. 
Kunantis Lietuvai, Kaune su 
rado dokumentus apie ruošia 
mą lenkų perversmą — Lie
tuvos likvidaciją.

Esu visai tikras, kad pulki 
ninkai Bobelis ir Butkevičius 
buvo pašalinti grynai politi
niais tikslais, kad vokiečiams 
padėjus likviduoti laikinąją 
Lietuvos vyriausybę. Tad L. 
E. čia visai nėra suklydusi.

Šia proga norisi pastebėti, 
kad Lietuvos Atgimimo Sąjū 
dis, pereitais metais įsitiki
nęs, kad pasitraukusios iš 
VLIKo grupės, tikrai ar
do Lietuvos vadavimo dar
bą, įstojo į VLIKą. LAS or
ganas „Laisvoji Lietuva“, 
Chicagoj veda aktyviausią 
kovą su raudonaisiais Lietu
vos okupantais. Ir aplamai, ši 
grupė dabar yra vadovauja
ma labai puikių vyrų, kurie
ms tenka reikšti pagarbą ir 
padėką. Kam jie leidžia ne
teisingai rašyti?

Stepas Paulauskas. 

tarpu labai geri marškiniai 
kainuoja nuo 214 iki 4 svarų.

Kaip privačiai laiške rašo
ma, Melbourne ir Tasmani- 
joj liepos mėn. bus gana šal
toka, nes nakties metu, tem
peratūra krenta iki 30°.

Dideliu pasisekimu praėjo 
krepšininkų susipažinimo va 
karienė Jaunimo Centre.

Dviejų savaičių bėgyje, 
Clevelande suaukota beveik 
2 tūkst. dol. išvykai.

Inform.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Dviračių lenktynėse ap 
link Pabaltįjį pagrindinė ko
va vyksta tarp Estijos ir 
Latvijos dviratininkų. Nuva
žiavus 825 km individualiai 
pirmauja estas, komandiniai 
latviai, o tautiniai ir vėl es
tai.

— Sov. Sąjungos futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgi
ris mūsų sostinėje pralaimė
jo Kalinino Volgai 1:2.

— Buv. Lietuvos sunkaus 
svorio bokso meisteriui Anta 
nuį Zaborui suėjo 50 m. am
žiaus.

— Į Sov. Sąjungos baigmi 
nius bokso susitikimus (jie 
bus Chajbarovske) pateko R. 
Tamulis, V. Bingelis, D. Poz 
niak ir J. Čepulis.

— Naują Lietuvos jaunių 
rekordą šuolyje į aukštį atsie 
kė septyniolikametė Z. Ūse
ly tė, iššokdama 1,60 m.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybėse po penkių rungtynių, 
pirmoje grupėje pirmauja 
Kretingos Minija, o antroje 
Vilniaus Saliutas.

— Kauno Žalgirio žaidėjas 
M. Paulauskas buvo išvykęs 
su Sov. Sąjungos krepšinio 
rinktine į Prancūziją.

IŠ VISUR
— Futbolo rungtynėse An 

glija pralaimėjo Brazilijai 1: 
5.

— Krokuvos universiteto 
600 metų sukakties proga 
įvykusiose lengvosios atleti
kos rungtynėse lenkas E. Če 
rnik iššoko 2,10 m.

— Prie 10 tūkst. žiūrovų 
Europos krepšinio rinktinė 
(be Sov. Sąj. Čekosl.) nuga
lėjo Madride Real penkctuKą 
91:87. Europos rinktinėj ge
riausiai sužaidė žydas Cohen, 
jugoslavas Korač ir lenkai 
Vishovski ir Pstromski. Mad 
rido Real yra komandinis Eu 
ropos meisteris.

— Inter Milano laimėjo 
neoficialų Europos meisterio 
vardą, baigmėje įveikdamas 
Real Madridą Vienoje 3:1.

E5BSEJ

Pažinkime save ir kitus.

Rimšė
ŽIEMRYČIŲ LIETUVOJE

PETRAS BŪTĖNAS
5.
12. Šį straipsnį baigsiu dviem lyg ir pašali

niais priedais — 12 ir 13 nr.
Jeį anuo metu nepriklausoma Lietuvos vals 

tybė. Švietimo Ministerija} ir augštoji Mo
kykla, turėdamos lėšų ir žmonių, būtų buvu
sios suorganizavusios ne tik Lietuvos valsty
bės, bet ir okupuotųjų lietuvių žemių kiek 
begalint visų smulkiųjų vietovardžių (miškų, 
miškelių, laukų ir galulaukių, upelių ir balų, 
dirvų ir pievų, ežerėlių ir paežerių, kelių ir ta
kų ir kt.) rinkimą ir paskui techninį jų apdo
rojimą, — lyg šiandie jau daug kas būtų ant 
kojų buvę. Pvz. jau neabejojami ir ligi smulk
menų galėtumėm žinoti, kad Padauguvio Lie
tuva, M. Lietuva ---  Karaliaučiaus sritis Prū
sų ežerynas, Suvalkų trikampis, plačioji Vil
nija, Gardino sritis, Zietelos žemelė ir kt. vi
saip yra mūsų žemė, net ligi šios baltos die
nos išlikusi. Netikintieji ar 'abejojautieji bū
tų buvę dar ryškiau įtikinti. To nepadaryta, 
nors ir gerokai daryta. Ir. tebereikia daryti. 
Pavergtosios Lietuvos mūsų žmonės, ten pro
tinės pajėgos, to jau nebegali ir nebegalės tuo 
tarpu padaryti nes nuo Lietuvos valstybės vi
sos atplėštosios žemės ir prie Sov. Rusijos ar 
Lenkijos „tautiškai“ prijungtosios jiems, lie
tuviams, buvo ir yra griežtai uždraustos lan
kyti ypač šiokio darbo ar panašių lietuviškų 
darbų reikalu. Ten visur vyksta baisiai sku
binamas baltų ir jų pėdsakų naikinimo pro
cesas be jokios atom, bombės ir hidrogenbom 
bės. Rytiniai (rusai - velikorosai) ir vakari

niai (lenkai) slavai yra užsimoję baltus su
naikinti, o jų žemės baltiškuosius (prūsų, lie
tuvių, latvių) vietovardžius siavisKaioiais pa
keisti, nelyginant Washington’ą pakeistų į 
Chuščevton’ą, Lincoln’ą į Vladimirgorsk’ą ar 
Montreal’į į Jasnaja Polianą, Torontą į So- 
vetsk'ą.

P. S. M. Lietuvos Trakėnai dabar pava
dinti Jasnaja Poliana, taigi grafo Lev Tolstoj’ 
aus dvaro majorato Tūlos apyg. vardu, o Til
žė praminta Sovetsk; M. Lietuvos ---- Kara
liaučiaus srities visus lietuviškus vietovar
džius Sov. Rusija okupavusi tuoj surusino ca
riškais ir bolševikiškais pavadinimais.

Smulkieji vietovardžiai nuostabiai išduoda 
kad jie ne tik gajūs, bet vietinių gyventojų 
tebėra ir vartojami, nors ir kuri tokia apylin
kė būtų i seniau okupuota. Okupantas pasi
stengia pakeisti tik stambesnius baltų vieto
vardžius savo kalbos pavadinimais ar keisto
mis vietovardinėmis formomis, ir tai dažniau
siai šabloniniais, pasikartojančiais, ne ; > s-
kais savais pavadinimais, kad, mat, šurum-bu- 
rum bent iš paviršiaus, sakant, iš paradinės, 
arba frontinės, pusės ir pats galėtų apsilaižy
damas nors tam kartui pasiguosti, ir lengva
pėdiškiems „užsieniams“ pademonstruoti vie- 
našališkiausiais „kultūriniais mainais“, jog tai 
esąs jo, o ne pvz. baltų ar ukrainiečių kraš
tas. O smulkieji vietovardžiai okupantui ne
siduoda pakeičiami, nes mat, pvz. rusai - 
- velikorosai perdaug yra okupavę estų, Gu
dų, Karelų, Kaukazo tautų, pinų, Latvių, Lie
tuvių, M. Lietuvos — Karaliaučiaus srities, 
Mongoloidų, Suomių - ugrų, Ukrainiečių ir kt. 
(Agresijomis nėra atsilikusi ir Lenkija!) sri
čių ir apylinkių, ir todėl nebeįstengia visko 
apžergti ir bent apvirškinti. Dėl to, kaip vaiz 
džiai ir taikliai žmonių yra sakoma, išsižergė 
pvz. carinė Rusija, keizarinė ir hitlerinė Vo
kietija, taip jau taisosi išsižergti ir nekitokio 

likimo Sov. Rusijos kolonizacinė imperija, 
gi ir pačiai Lenkijai čia ne pyragais kvepiant.

Smulkiųjų vietovardžių gajumo pavyzdys 
tebūnie tuo tarpu šitoks. Na, jau daug kas 
šiandien ir, plačiau nepasidairydamas, tvirti
na, kad pvz. tokia Lydos apskritis esanti Gu
dija. Kad Gudijos - Bielorusijos dabar yra 
dvi išgalvotos (nors nesako, kad jos dvi), tai 
žr. „Padauguvio Lietuva” straipsnį, ir tai la
bai griežtai ir aiškiai reikia išskirti, prieš tai 
vyriškai įsisąmoninus. Bet kad Vilniaus, 
Švenčionių, Ašmenos, Lydos ir kt. plačiosios 
augštumos kaip lietuvių žemė dominavo sen. 
Lietuvos valstybėje ir turėjo didelės reikš
mės priešmindauginei, mindauginei ir vėles
nei Lietuvos valstybei, — tai tas mūsų už
mirštama, o mūsų priešų nutylima. Su Mins
ko augštumomis baigiasi Gudija vakaruose, o 
jos visas plotas ir galybė eina į rytus Dniep
ro link ir vietomis per tą upę.

Lydos apskrities vidurio Žirmūnų vals
čių kaikas tik jau norėtų matyti gudišką, o 
tuo tarpu jo visi ir smulkieji vietovardžiai lig 
šiol tebėra lietuviški. Religija (antmestoji pra- 
voslavija iš Maskvos) lietuvio dar nepadarė 
gudo. Žirmūnų valsčius yra tolimas, bet vis- 
tiek tebelietuviškas. Todėl jis toks tolimas 
čia tyčia ir pavyzdžiu yrą paimtas. Visokiai 
orientacijai pasižiūrėkime Žirmūnų miestelio 
kaip to valsčiaus centro nuotolių kilometrais 
nuo: tikrosios Gudijos sostinės Minsko į va
karus 155;

Lithuania Propria ribos į vakarus 120, 
Nemuno vidurupio į rytus 77, 
Vilniaus į pietus 75, 
1920 metų sienos į vakarus 75, 
Zietelos lietuviško valsčiaus Naugarduko 

aps. į šiaurę 65,
Nemuno augštupio ties Gaujos žiotimis į 

žiemvakarius 35,
Sov. Rusijos dabartinės sienos, jai sulau

žius 1920 metų sutartinę sieną, į rytus 27,
Eišiškių aps. mst. ir dabartinės sienos į 

pietryčius 22 ir
Lydos aps. mst. į šiaurę 15 km.
Šitą žirmūninį smulkiųjų vietovardmių pa

vyzdį galima perkelti ir į betkurį kitą „gudiš
ką”, „lenkišką“ ar „vokišką“ valsčių lietuvių 
žemėje. Tiktų!

Toliau, jaučiu reikiant bent kiek pasiteisin
ti šit kuriuo reikalu.

Taigi, kai kam nepatinka kam distancijas 
ir kryptis vis smulkiai rodau šiame ar kuriuo
se kituose savo straipsniuose. /Xtsiprasau! 
Kur tu visiems įtikai ir įtiksi. Pagaliau, šian
die įtiksi, o rytoj dėl to paties dalyko jau gali 
nebeįtikti net tam pačiam individui. Prisipa- 
žinsu, kitkart ir man vietovardžių „metrikos” 
(Ir vietovardžiai savo gyvenimą gyvena ir 
atatinkamą (tiesą skelbia!*, nepatikdavo, ir, 
kad žinotumėt, „tiek viskas būdavo aišku“, 
kaip dabar kitam kaimynėliui „aišku“ ir iš 
nieko. Betgi ilgainiui įsitikinau, kad ne tik 
„ne viskas aišku“, bet ir daug ko nežinai, ir 
todėl turi susirasti. Tai kaip gi ir kaimynui 
galėtų būti iš nieko aišku?

Be vietovardinės smulkesnės metrikos pats 
vietovardis gali nieko neprabilti apie save ir 
savo apylinkę nei istiriškai, nei etniškai, nei 
kaip. Ir tokia kokia tau rūpimoji apylinkė 
kaip per miglą tedūli. Patikrinkime Žirmūnų 
distancijas ir kryptis su apytikriais kilomet
rais, žvelgdami į J. Andriaus Lietuvos žemė
lapį, o toliau apie kitus ten ar kur valsčius 
jau ir patys imsime teisingų išvadų darytis. 
Arba palyginkime nors ir tai, kas čia buvo ra
šyta apie Rimšę ir apie Rimšės ruožą, Brasla- 
vo apskritį ir Padauguvio Lietuvą. Kas nei 
man, nei jums nebuvo aišku, ėmė aiškėti. O 
vis dėlto nevienas lietuvis manė ir tebemano, 
kad Lietuva tik apie Vilnių, Kauną ir Klai
pėdą. . . Bus daugiau.
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TRYS PABALTIEČIŲ 

DAILININKAI CIURICHE 
ŠVEICARIJOJ

Ciuricho dienraštis „Tages 
-Anzeiger“ tokia antrašte ge
gužės 11d. išspausdino strai
psnį apie meno ir žemėlapių 
parodas, įvykusias Ciuricho 
Kongresshaus, kurias suruo
šė pabaltiečių komitetai Šve. 
carijoje. talkininkaujant Pa
baltiečių Dr-jai Vokietijoje 
„Baltų Kultūros Dienų Ciu
riche” proga.

„Visi trys tapytojai yra gi
mę tarp 1916 ir 1920 Lietu
voje arba Latvijoje“, rašo lai
kraštis. „Juzė Katiliūtė - Sta
niulienė lankė meno mokyklą 
Kaune ir akademiją Vilniuje, 
nuo 1945 m. ji gyvena Žene
voje, kur ji studijavo Ecole 
des Beaux - Arts. Gerai pasi
ruošusi ir gabiai vaizduoja 
realistinį peizažą ir jis per
teikiamas plačiu, dažnai ški- 
ciniu teptuko brūkšniu ir 
stipriais spalvų tonais. —Vy
tautas Kasiulis dėstė meną 
Kaune ir Freiburge i. Br., 
nuo 1948 m. gyvena Paryžiu
je. Jo miestovaizdžiai, inter
jerai ir natiurmortai apspręs
ti stipriu spalvos pajutimu ir 
piešybiniu gabumu, ir tai jį 
nuvedė į savitą, linksmą ir 
dekoratyvinį tapymą su or- 
namentališkais įpiešimais į 
plokštumą“.

Pažymėtina, kad Ciuricho 
miesto valdyba kiekvieno pa
baltiečių dailininko įsigijo po 
vieną paveikslą už 600 fran
kų. Ypatingai didelį pasiseki
mą turėjo Vyt. Kasiulis, jo 
darbų šveicariečiai svečiai 
nupirko daugiau kaip 10 pas
telių ir litografijų.

AKIPLĖŠIŠKAS MELAS.ė
„Literatūra ir Menas“ pir

moje vietoje užrašė „Azerbai 
džano šventė’’ ir po tokia ant 
rašte rašo: „Broliškasis Azer 
baidžanas pažymi įsijungimo 
į Rusijos sudėtį 150-ąsias me 
tines”... Didesnio akiplėšišku 
mo ir būti negali. Rusija 200 
metų kariavo su Kaukazo 
valstybių tautom kol paver
gė, okupavo. Ir ligi paskuti
nių laikų kovoja už savo lais
vę. 2 pas. karui baigiantis, vi 
sos Kaukazo valstybės .pa
skelbė atstatančios nepriklau 
somybę. Ir vėl Rusija karu 
jas užgrobė. O dabar neturi 
gėdos skelbti: „pažymi įsi
jungimo į Rusijos sudėtį“... 
Kada laisvasis pasaulis išgirs 
šitą melą?!
• Kėkšto Juozo „Lyrika“ iš
leista Lietuvoje. J. Lankutis 
nelabai apsidžiaugė Kėkšto 
kūryba, bet labai apsidžiau
gė jo „sugrįžimu", o Kėkšto 
biografija jam pasirodė įdo
mi ir pavydėtino turinio.

RUOŠIAMI LITUANISTI
KOS INSTITUTO 

LEIDINIAI
Artimiausioj ateity užpla

nuota išleisti šie kalbos moks 
lo bei kiti programiniai leidi
niai :

1. Prof. dr. Pr. Skardžius, 
Lietuvių kalbos akcentologi
ja (spaudai paruošta).

2. Pr. Pauliukonis, Lietu
vos istorijos metodika (spau
dai paruošta, ir mecenatas 
jau turimas: Lietuvių Tauti
nis Akademinis Sambūris). 
Jau atspausta.

3. Domas Velička (red.), 
Konspektinė lietuvių kalbos 
metodika (spaudai paruošta).

4. Vincentas Liulevičius, 
Pasaulio lietuvių istorija 
(spaudai paruošta).

5. Prof. dr. Petras Jonikas, 
Lietuvių kalbos fonologija ir 
fonetika (ruošiama spaudai).

6. Prof. dr. Jonas Balys, 
Lietuvių liaudies pasaulėjau
ta. Tautosakinė studija lietu
vių tautos charakteriui pa
žinti (ruošiama spaudai).

Pirmoj eilėj šie veikalai 
skubiausiai reikalingi neaki
vaizdinio (korespondencinio) 
kurso studentams, kad jie ga
lėtų išeiti Instituto nustatytą 
lituanistikos mokslo progra
mą ir įsijungti į lietuviškojo 
švietimo darbą. Adresas: 
5620 S. Claremont Ave., Chi
cago 36, Illinois, USA.

Instituto Vadovybė.
ATSIŲSTA PAMINĖTI
„MARGUTIS” 1964 m. ge 

gūžės mėnesio. Numeris ilius 
truotas skulptoriaus A. Mon- 
čio skulptūrų nuotraukomis- 
- metalo, medžio, mineralų.

Šiame numery yra eilė at
sakymų į anketą teatro klau
simais. Atsakymai įdėti A. 
Gustaičio, K. Ostrausko, A. 
Rūko, S. Santvaro, V. Valiu
ko. Yra informacija apie A. 
Mončį ir J. Kaupą, I. Gražy
tės apie kultūrinį gyvenimą. 
Apie Petavičių, B. Rutkūno 
eilėraščiai ir V. Meškausko 
Mėnesio paraštėje. Čia prašo 
si kelios pastabos.

V. Meškauskas visada ra
šo drąsiai ir kategoriškai, bet 
ne visada realiai ir teisingai. 
Ir šį kartą taip yra. Netiesa, 
kad „Amerikoje opera nepo
puliari“. Amerikoje opera 
lankoma masiškai, kur tiktai 
ji gauna progos reikštis. 
Taip yra p. Meškausko pašo
nėje, Čikagoje, taip yra New 
Yorke, Montrealy ir taip yra 
Europoje. Kad nedaug pasi
rodo naujų operos premjerų, 
tai todėl, kad gerų kūrybos 
dalykų iš viso negausu, nes 
gerus dalykus parašyti ar pa
daryti nelengva. Bet yra ir 
senų dalykų gerų, ir jie pa
stoviai laikosi scenoje. Ope
ros „nepopuliarumas“ Ame-

The Telegram, Toronto

Kanadiečiai stato pirmąjį Elektromikroskopą. Apie 1930 me
tus, dabar jau miręs, profesorius Eli Burton iš Toronto Uni
versiteto lankė pusiau slaptas Vokietijos laboratorijas ir grįžo 
iš jų su daugeliu naujų įdėjų. Jis tuojau sėdo prie programos 
kaip praktiškai sukonstruoti elektromikroskopą. Pirmasis vei
kiąs elektromikroskopas šiaurės Amerikoj buvo dirbtas pa
galba baigusio studento James Hillier iš Brantfordo, Ontario 
provincijos. Vėliau jis buvo iškviestas Radio Corporation of 
America dirbti tokius aparatus pagal originalinį Toronto mo
delį. Paveiksle matomas elektromikroskopas yra pirktas Na

tional Research Council McMaster universitetui.

rikoje pareina visai dėl kitų 
priežasčių: dėl biznio sąlygų. 
Amerika valstybiniu mastu 
menu nesirūpina, todėl jis čia 
nepaprastai brangus. Priva
tus gi biznis dėl brangumo 
sunkiai prieinamas.

Klysta V. Meškauskas, 
kad opera „kūrybine prasme 
jau peržengusi savo kulmina 
cinį punktą”. Atvirkščiai: te 
levizijos augimas operai su
daro naujų ir nepaprastai pa
lankių sąlygų ir galimybių. 
Ir operinis menas dabar išei
na į naujas galimybes, naujo 
pakilimo sąlygas, nors ir be 
to su muzikos pažanga eina 
pirmyn. Net paprasti filmai 
artėja prie operinės išraiškos 
būdo. O ką jau kalbėti apie 
muzikinius filmus.

Pasisakymas, kad „Moder 
niajam žmogui muzika gra
žiai skamba ir užsimerkus, 
vaidyba scenoje jos grožį pa
prastai tik užtemdo“, — at
skleidžia žmogaus primity
vumą, kuris nesugeba apim
ti sudėtingesnio dalyko. To

kio žmogaus sąvoka „gražiai 
skamba" neapima daugelio 
kitų muzikos aspektų, kuriais 
sudėtingi kūriniai yra įdo
mūs. Meno kriterijai yra 
daug daugiau sudėtingi, ne
gu sąvoka „gražu“.

„MUZIKA, IR TEATRAS“ 
knygos turiny: apie teatro re 
žisierius B. Dauguvietį (ra
šo I. Aleksaitė), R. Juknevi
čių (J. Grybausko), J. Milti
nį (V. Zabarausko). Paskelb 
tas J. Lankučio straipsnis 
apie dramaturgiją, plačiau ap 
tariamas K. Sajos „Nerimas“ 
ir V. Rimkevičiaus „Ratas“. 
Esą šiuose veikaluose ryš
kiausiai atsispindi dabartinės 
lietuvių dramaturgijos ir te
atro kūrybiniai jieškojimai.
• Latvijos baletas koncerta
vo Kaune sporto halėje, bet 
ir ten baleto sąstate ryškio
sios figūros rusiškos. Pabaltį 
jį užgožia vis slopiau atėjū
nai rusai.

VEDA DR. GUMBAS

VISUOTINĖ 
ELEKTROFIKACIJA

Okupuoto krašto tolimą už 
kampio kolchozą lanko vie
nas raudonasis inspektorius.

— Na, ką, ar jau turite 
čia elektros apšvietimą?

— Taip, turim, bet tik 
kai. . . žaibuoja.

KAS YRA ESKIMAI?
Mokytoja aiškino klasei 

apie eskimus. Paskui liepė 
mokiniams parašyti atpasa
kojimą šiais žodžiais:

— Eskimai yra sušalusi 
Dievo tauta.

DAIL. JURGIS ŠAPKUS
dailės meno mokėsi Freibur
ge, Munchene Vokietijoj ir 
Chicagos Art Institute. Jisai 
savo darbų parodas yra turė
jęs Vokietijoj, Kanadoje, N. 
Yorke, Chicagoj ir praėju
siais metais Manhattan Be
ach, Calif., kur dabar Jurgis 
Šapkus su savo žmonele ir 
dviem vaikučiais ir gyvena. 
Jo darbai, kur tik buvo išsta
tyti, susilaukė gero įvertini
mo. Dailininkas savo kilimu 
yra nuo Zarasų, mokslą ėjęs 
Kaune ir Vokietijoje. 1944 
m., kaip daugelis mūsų, yra 
palikęs Lietuvą. Šio talenan- 
go žmogaus kūrinių parodą 
galima pamatyti birželio 21 
dieną, dalyvaudami Lietuvių 
Dienoje. Jo paroda bus ma
žojoj Los Angeles Brcaxfast 
klubo salėje, kur pernai buvo 
Los Angeles dailės mėgėjų 
paroda. Parodoj bus išstatyta 
aliejinių ir vandeniniais da
žais pieštų paveikslų, skulp
tūrinių projektų, kurių tarpe 
ir Tyrų Madona. Lietuviai, 
nepraleiskite progos šią paro 
dą aplankyti ir pasigėrėti sa
vo tautiečių kultūrmiais lai
mėjimais. Paroda bus atida
rą nuo 11 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Į parodą įeiti nerei
kės skyrium mokėti.

BIBLIOGRAFINĖS 
ŽINIOS

Lietuviškos pasakos vokiš
kai. Baltische Bauern — und 
Fischermaerchen. (I. Litaui- 
sche Maerchen. Ausgewaehlt 
und uebertragen von Helmut 
DRAWS - TYQHSEN. Žur
nale: „Baltische Hefte“ (Ha 
nnover - Dohren, Postfach 
67). 10. Jahrgang, Heft 2, Ja 
nuar 1964, psl. 106—117. Pa 
skelbta penkios lietuvių paša 
kos (Die bernsteinfarbene 
Todruferin, Das bluehende 
Farnkraut, Die beiden Insek 
ten, Das kluge Bauerlein,

Nukelta į 5-tą psl.

SUKLAIDINO 
PANAŠUMAS

— Ei, kelneri, kokiam tu 
asilui padavei mano skrybėlę, 
o man palikai jo?

— Turbūt tokiam, kurs tu 
ri tokią pačią galvą, kaip ir 
jūs.

IŠ PROTO IŠĖJĘ?
Karinių manevrų metu vie 

na senutė buvo besirengianti 
pereiti tiltą, bet sargybinis 
ją sulaikė.

— Negaliu, — aiškino sar 
gybinls. — Tiltas prieš pu..ę 
valandos išsprogdintas.

— Kaip išsprogdinta? Juk 
jis tebestovi!

Tačiau senutės aiškinimai 
nepagelbėjo, sargybinis lai
kėsi įsakymo.

Moterėlė pasuko prie kito 
kario ir ėmė jam skųstis:

— Tas jūsų draugas prie 
tilto išėjo iš proto.... Sa..o, 
tiltas išsprogdintas. . .

— Atsiprašau, ponia, ne
galiu jums atsakyti, — atsi
liepė užkalbintasis. — Mane 
nukovė prieš keturias valan
das. . .

DRAUGO ATESTACIJA.
Ruskis kontrolierius A. Su 

charev atestavo savo draugą 
B., kad Klaipėdoje dirba są
žiningai ir su pavestu darbu 
sėkmingai susitvarko. Bet. . . 
iš darbo tas draugas B. netru 
kus buvo' atleistas. . . už grū 
dų vogimą. . .

„POVILIUKO, KURS 
GYVENA UŽ 

KALNIUKO...
Milicijos įgaliotinis V. Gu 

davičius Lietuvoje pas tūlą 
pilietį rado pavogtų malkų, 
bet tas pilietis jam pasia.ški- 
nęs: „Tai ne mano, bet Po- 
viliuko, kurs gyvena už kal
niuko. ..

KOMPARTIJA IR 
PLUNKSNOS

Kompartija savo planuose 
turi visokių sumanymų. Bet 
sumanymų planuotojai daž
nai daug ką pražiopso, štai 
iš Lietuvos gamybinės valdy
bos A. Alksnis pasipiktinęs 
paukščių fermos neekonomiš 
kurnu, rašo, kad fermoje krin 
ta daug paukščių, kuriuos 
fermos tvarkytojai užkasa ne 
nuėmę plunksnų. . .

Tai gi, Alksniui neįdomu, 
kodėl daug paukščių krinta. 
Kritimas gi yra pagrindinė 
negerovė. Bet jam svarbu, 
kad. . . paukščiai užkasami su 
plunksnomis... Alksnis už
miršo, kad paukščių žarnose 
yra dar ir mėšlo. . . kurio 
taip pat sovietams stinga. . .

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
32. .
---  Galima? ---- ištarė kažkas už nugaros.
Norkutė atsisuko. } ją žiūrėjo linksmos, vaikiškai besi

juokiančios Kirstuko akys.
Šoko jis lengvai ir jautriai.
— Linksma šiandieną čia, tiesa? — pagaliau ištarė vai

kinas, aiškiai parinkdamas žodžius.
— Kaip kam, — karčiai šyptelėjo Aldona. — Sėdžiu 

beveik dvi valandas ir visą laiką kovoju su miegu.
— Negali būti! — atsitraukė per žingsnį Kirstukas. Jo 

burna iš nuostabos taip ir liko praverta, kol pagaliau vaikinas 
ryžosi užbaigti frazę: — Jūs, drauge Norkute, tur būt, juo
kiatės iš manęs?

---- Kalbu rimtai. Jeigu jūsų žvilgsnio, jaunuoli, nebūtų 
priklausančios mūsų gražuolės, būtumėte matęs, kaip visą va
karą aš sėdžiu vieniša.

Pasakė ji tai žaismingai, truputį koketuodama, bet kartu 
ir ne be nuoširdžios gaidelės.

— Aš. . . Atleiskite, drauge Norkute, aš pasiruošęs visą 
vakarą būti jūsų partneriu. . . Na, pažu. Jeigu, žinoma, jūs 
sutinkate?

---  Mano vietoje bet kas apsidžiaugtų.
— O jūs? — viltingai sužvilgėjo stažuotojo akys.
— Aš? Aš taip pat.
Šokis baigėsi. Apgailstaudamas, kad taip trumpai gro

jama, vaikinas palydėjo ją į vietą.
— Tikiuos savo pažado jūs nepamiršite? — priminė Al

dona nusilenkiančiam Kirstukui.
Jis be žodžių patvirtino tai dėkingu šyksniu.
Kirstukas savo pažado laikėsi sąžiningai. Jie šoko drau

ge vos ne kiekvieną šokį, ir netrukus Aldona jau pastebėjo 
juodu palydinčius žvilgsnius. Susidomėjusius, pavydžius, 
smerkiančius. Šiaip truputį apkalbančius. Staiga jai kilo ne- 
sutvardomas noras mesti iššūkį visoms toms žvilgsniių savinin 

kėms. Aldona jau nebešoko, o siaustė siautė, švytėdama gal 
ne tiek iš džiaugsmo, kiek nuo augančio įsiaudrinimo. Ji troš
ko užsimiršti. Ir siausti, siausti.

— Paže!
— Mano kaimynas iš dešinės jau pakilo ir išėjo į namus. 

Prašau, nebepalikite manęs vienos.
— Klausau.
---- Klausau: palydėsiu jus į vietą ir atsisėsiu greta jūsų.
Norkutė įdėmiai pažiūrėjo į vis tokias pat linksmas, ku

pinas gaivaus žvalumo jaunuolio akis. Nedrąsa iš jo buvo 
dingusi.

Sėdėdami greta juodu turėjo daugiau laiko išsikalbėti. 
Pamažu išnyko ir tas juokaujantis tonas, žaismingas, bet ne 
toks nuoširdus ir betarpiškas. Algirdas dabar pasakojo apie 
savo kursą, draugus ir draugės, atvirai dalinosi svajonėmis ka 
da nors tapti vedančiu artistu.

— Kiek jums metų? — staiga nutraukė jį Aldona.
Jaunuolis nustebo ir kiek suglumo.
---- Dvidešimt dveji, ---- į pasakė raustelėjęs ir tik po ku

rio laiko patikslino : ---  T eisingiaU, dvidešimt treti. . .
---- Raustate visai be reikalo, ---- nusijuokė Aldona. ---- 

Tik moterys rausta, kai teiraujasi jų metų. Ir aš, pavyz
džiui, parausči.au.

— Jūs neparaustumėt, — užginčijo vaikinas.
— Kodėl?
Jis ir vėl ne iš karto surado atsakymą.
---- Tikrai ne. Yra žmonių, kuriems amžius tarsi neegzis

tuoja. Tokia esate ir jūs.
— Neklystat?
— Ne.
Aldona pati norėjo patikėti Algirdo žodžiais. Jai atro

dė, kad tai — įmanoma. Tiesiog reikia tik valios nusimesti 
nuo savęs niekam kitam nematomą naštą ir vėl, tarsi iš nau
jo atgimus, pajusti svaigų jaunystės lengvumą.

Pro šalį ėjo Edvardas Marčiukonis. Jis jau buvo gero
kai įtraukęs, nežymiai svyravo į šalis. Pamatęs sėdinčius gre
ta Norkutę ir stažuotoją jis kreivokai šyptelėjo ir, pastori
nęs balsą, sudainavo Mefistofelio kupletą. Ir nusijuokė — 
garsiai, ant visos salės.

— Jis visiškai girtas, — pasipiktinusi ištarė Aldona.

Vaikinas, nesupratęs Marčiukonio pašaipos, tebesišyp
sojo.

Pobūvis užsitęsė iki ryto. Seniai jau buvo išėję teatro 
vadovai, veteranai. Daugelis kitų svečių. O jaunimas -— 
ypač choro artistai ---- vis dar nepasidavė.

Tik auštant, kartu su paskutiniaisiais entuziastais paliko 
salę ir Aldona.

Gatvėje jau buvo šviesu. Sidabrinė šarma dabino me
džius, baltino tvoras ir namų sienas. Oras buvo gaivus ir 
lengvas.

---- Paėjėkim iki parko, ---- staiga ji pasiūlė vaikinui. 
— Vis tiek šandien Laisva dienai. Spėsim ir pailsėti ir išsimie
goti iki valiai.

Ji padavė ranką, ir jie abu nužingsniavo tylia vienišų vi
lų gatvele. Čia dar visiškai nesijautė rytinio miesto ritmo. 
Tik vienur kitur šaižiai sucirpdavo kiemsargių kastuvai. Ret
karčiais pravažiuodavo kaimiečiai, skubantys į turgų, ir nuo 
apšarmojusių arklių kilo balti garų kamuoliai.

Pagaliau jie atsidūrė parke. Tamsiame eglių fone lyg 
nuotakos baltavo epušės. Sidabrinėmis karūnomis puikavosi 
beržai. Ir net mažyčiai krūmokšniai, žvilgantys šarma, atro
dė lyg perkelti iš pasakų pilies sodų.

---- Kaip gražu, tiesa,? ---- apsidžiaugė Aldona.
Vaikinas tylėjo. Norkutė atsisuko ir pažiūrėjo į jį. Gra

žus, taisyklingas veidas ir po nemiegotos nakties tebebuvo 
toks pat vaikiškas, švelnus, o ant ilgų juodų blakstienų žėra
vo keli šarmos krisleliai. Jai norėtųsi prisiliesti prie šitų žvil
gančių kristaliukų ir lūpų šiluma ištirpinti juos.

— Kodėl tu tyli, Algirdai? Kodėl nieko nešneki?
Jis, atrodė, buvo ir toliau pasiryžęs tylėti, lyg nekaltai 

į kampą pastatytas ir tuo įskaudintas mokinukas. Pagaliau 
stažuotojas pakėlė akis ir neryžtingai ištarė:

— Aš nedrįstu pasakyti to, ką jaučiu. Bijau, kad pra
dėsit juoktis. O man taip gera su jumis. Patikėkit. . .

Aldona klausėsi jo balso ir matė vien tik jo akis - —— di
deles, atviras, pasitikinčias. Ir žvilgančius šerkšno krislelius 
ant juodų blakstienų.

Pagaliau ji nebeatsilaikė pagundai paliesti juos savo lū
pomis ir palinko į priekį.

Bus daugiau.

paraus%25c4%258di.au
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MOKSLAS IR TECHNIKA
HIPNOZĖ IR ĮTAIGA

Įvairiose legendose pasa
kojama apie, hipnozę ir įtai
gą.

Hipnozė buvo žinoma dar 
prieš mūsų erą. Indų senovi
niuose raštuose vedose duo
dami patarimai, kaip save už" 
hipnotizuoti: atsisėdus žiū
rėti į nosies galą ir susikau
pus kartoti šimtą kartų tuos 
pačius garsus ilki sąmonės ne 
tekimo.

KAS YRA HIPNOZĖ?
Tik XIX a. viduryje švie

sesnieji protai pastebėjo, kad 
hipnozė yra savotiškas mie
gas, lyg sapnas budint. 
Bet pats hipnozės pavadini
mas atsirado tik 1843 m., ang 
lų chirurgui K. Bredui išlei
dus knygą „Neurohipnologi- 
ja4’, kurioje jis moksliškai iš
aiškino hipnozės esmę.

Hipnozė — tai padidėjęs 
pasmavimas įtaigai, kai greit 
persiimama įkvėpiamomis 
mmtimis ir elgsena, besąly
giškas pildymas įvairių pahe 
pimų, nekreipiant dėmesio, 
kas dedasi aplinkui, kartu 
miegant ir girdint, kas liepia 
ma, sakoma.

Akad I. Pavlovas, šio šimt 
mečio pradžioje atlikdamas 
bandymus su gyvuliais ir ste 
bedamas hipnozuojamus 
žmones, nustatė, kad hipno
zė yra tam tikras paprasto 
naktinio miego variantas, ka
da žmogus dar nėra visai už 
migęs, o tik apsnūdęs, kai 
dar sugeba girdėti ir pildyti 
paliepimus, kas yra neįmano 
ma miegant tikru miegu.

KAS
UŽHIPNOTIZUOJAMA?
Hipnozinę būklę galima su 

kelti ne tik žmonėms, bet ir 
gyvuliams. 1646 m. pasirodė 
vokiečių mokslininkų Švente 
rio ir Kircherio 'knyga, kurio 
je aprašyta „užburta“ višta: 
staiga apversta aukštielnin
ka ir padėta ant stalo patem- 
■piant už kaklo, višta iš pra

džių veržiasi pasprukti, bet 
po 10—20 sekundžių sustin
gsta vienoje pozoje, tik aki
mis mirksi, reaguoja į garsą. 
Varlę hipnotizuoti dar leng
viau : staiga apversta ant nu
garos su priglaustomis prie, 
kūno kojomis, varlė sustings 
ta, jos kojos pasidaro lyg vaš 
kinės, kaip lenki, taip ir lie 
ka — įvyksta vadinamoji ka
talepsija (graikų žodis, reiš
kiantis sustingimą, pastyri- 

v**

M. MAČIUKAS |
8

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 8

SIUVĖJAS I
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Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. 8
79 ir 81 St Zotique St. E. 8

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. 8

4

mą), panašiai kaip žmonėms.
Neretai tokioj būklėj gy

vuliai pasidaro nebejautrūs 
badymui adata, gnybimui, 
deginimui. Būna tokių atve
jų, kad, pavyzdžiui, varlės, 
triušiai ir kiti gyvuliai, pa
matę gyvatę, staiga sustings 
ta (iš čia legenda, kad gyva
tės sugebančios kerėti). Pa
našiai atsitinka ir su žmonė
mis. Keliautojas Elg. Lasd- 
žis aprašo, kaip, stebėdamas 
didelę baisią gyvatę, jis su 
savo palydovais staiga perė
jęs į hipnozinę būklę: „Ne
begalėjau ne tik eiti, judėti, 
bet nesugebėjau net galvoti44.

Gyvuliui priverstinai pada
rant neįprastą pozą ir nebesu 
gebant pasprukti, išgąstis 
tiek pertempia nervų siste
mą, kad įvyksta savotiškas 
psichinis stabas (šokas).

HIPNOZINIAME 
MIEGE

lieka vadinamųjų „sargybi
nių“ dirginimo sričių, per ku 
rias užhipnotizuotasis palaiko 
ryšį su hipnotizuotoju: kai 
judesių sritis neužslopinta, 
žmogus miegodamas vaikš
to ; kai girdėjimo sritis neuž
slopinta, žmogus miegoda
mas girdi, kas jam sakoma. 
Pavyzdžiui, kūdikio motina 
gali giliai miegoti ir nieko 
negirdėti, bet užgirsta ma
žiausią kūdikio skrebtelėji- 
mą; malūnininkas pabunda, 
malūnui sustojus.

Garsusis prancūzų neuro- 
patalogas J. Šarko sukeldavo 
žmonėms hipnozę netikėtu 
smūgiu į gongą arba tamso
je staigiai uždegęs akinančią 
šviesą, arba smarkiai surik
damas. Tačiau paaiškėjo, kad 
geriausias būdas žmonėms 
sukelti hipnozę yra žodžiai.

HIPNOTIZAVIMO 
TECHNIKA

Mažai apšviestame, tylia
me, šiltame kambaryje hipno 
tizuojamasis patogiai pagul
domas arba pasodinamas. Gy 
dytojas jam liepia žiūrėti į 
blizgantį daiktą, kartu klau
santis metronomo, laikrodžio 
ar vandens lašų tiksenimo, ta 
riant autoritetingai ir įtikina 
mai: „Jūsų visas kūnas atsi
palaiduoja nuo raumenų įta 
mpos; galvojate apie apsnū
dimą; nesinori judėti, apie 
ką nors galvoti; snaudulys 
vis didėja, bet mano žodž.us 
girdite“. Po 5—10 minučių

MONTREAL
RIMTAS REIKALAS SUSILAUKIA GERŲ 

ATSILIEPIMŲ
Bendruomenės Montrealio 

lietuvių stovyklos organizavi 
mas, kuriam dabar vykdoma 
rinkliava (bent po 5 dolerius 
kiekviena šeima) montrealie- 
čių priimta labai nuoširdžiai. 
Tą patvirtina faktai. Dauge
lis tautiečių skiria daugiau, 
negu stovyklos vadovybė pra 
šo. Naujas sklypas, kuriuo 
stovykla žymiai praplėsta, ap 
mokėtas, specialia duokle.

Stovyklos sutvarkymui rei
kia $10,000, o būtiniems šios 
vasaros darbams — nors $ 
5.000. Rėmėjas Br. Mozūras 
rašo: „Esu tikras, kad manęs 
vienišo niekas neaplankys, 
siunčiu pašto perlaidą sumo
je $5.00 gerb. Pirmininko 
vardu. Labai nuoširdžiai lin
kiu kuo geriausios sėkmės 
šiam gražiam tikslui įgyven
dinti“. Būtų gražu, kad visi 
su šitokia dvasia sutiktų sto
vyklos lėšų rinkėjus. Nereik
tų šį projektą matuoti grynai 
savo asmeniškais interesais 
ar nauda: stovykla pirmoje 
eilėje kuriama jaunimui ir vi 
sai Montrealio lietuvių bend
ruomenei ir tokiam projektui 
$5.00 auka nėra per didelė. 
Kad ir vienas gražus ten pra
leistas savaitgalis vertas to
kios sumos. Mūsų organizuo
tas jaunimas jau dabar ten 
praleidžia daugumą savaitga 
lių. Pagaliau, jeigu kitos tau
tybės turi net po kelias sto
vyklas, kodėl mums lietu
viams neturėti nors vienos?

Pinigus stovyklai galima 
įmokėti „Lite“ darbo valan
domis. Pasinaudokite šiuo 
maloniu „Lito“ patarnavimu

/ 
pereinama į hipnozinę būklę, 
kuri būna nevienodai gili.

Hipnozinės būklės gilumas 
skirstomas į keletą stadijų: 
1) mieguistumo stadiją, kai 
užhipnotizuotasis turi sąmo
nę ir kiekvienu momentu su
geba hipnozę nutraukti, bet 
junta sunkumą rankose, ko
jose, vokuose; 2 ; spaudimo 
stadiją, kurios metu sąmonė 
būna neryški, be hipnotizuo
tojo leidimo užhipnotizuota
sis nebegali pabusti (seanso 
metu, bet paliktas vienas po 
valandos - kitos pabunda ir 
be liepimo), junta galūnių 
sustingimą, bet pabudęs daž
niausiai atsimena, kas su juo 
buvo daroma; 3) gilaus mie
go stadiją, kai užhipnotizuo
tasis būna panašus į miegant 
vaikščiojančius, bet girdi pa
liepimus, o pabudintas ne
beatsimena, kas su juo buvo 
daroma. Pirmąją stadiją ne
sunku sukelti 80 — 90 proc. 
žmonių, trečiąją — 5 — 
10 proc. ir tai neretai tik po 
antro - trečio seanso, nes dau 
guma žmonių negali įmigti gi 
liu hipnoziniu miegu.

Bus daugiau.

— sutaupysite daug vargo 
rinkėjams.

DR. R. SINIŪTĖ 
IŠTEKĖJO

Notre Dame bažnyčioje 
New Yorke gegužės 30 die
ną montrealietė Regina Si- 
niūtė susituokė su Michael 
B. Ayre, kanadiečiu ekono
mistu. Sutuoktuvėse dalyva
vo pp. Sinių šeima. Povestu
vinės kelionės jaunieji išskri
do į Karibų salas, o grįžę gy
vens New Yorke.

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

Drei teuren, aber teuren 
Worte). Pasakos iliustruotos 
3 Eduards J. Zams piešiniais.

Kalbos Kultūra. 4. (Lietu 
vių kalbos ir literatūros insti 
tūtas). Vilnius, 1963. 64 psl. 
K. Ulvydas rašo: Disertacijų 
kalbos klausimu: V. Ambra- 
zas: Dėl kai kurių trafereti- 
nių konstrukcijų dabartinėje 
(sovietinėje!) lietuvių kalbo
je; K. Aleksynas: Valstybių 
ar šalių gyventojų pavadini
mų daryba; J. Senkus: Ište
kėjusių moterų pavardžių 
moterų darybos ir vartose
nos klausimu; V. Vitkonis: 
Dėl kaikurių Žemaičių Kraš
to vietų primestinių vardų. 
Pastarajame straipsnyje siū
loma Žemaičių Kalvariją pa
vadinti Gardais, o Janopolę— 
- Viržuvėnais.

„PERKLAUSA — KON
KURSAS” VILNIUJE

vyko dvi savaites. Pasirodė 
instrumentalistai ir vokalistai. 
Perklausoje pasižymėjo pia
nistės L. Kopyrina, G. Luk
šaitė, R. Kontrimas. Tai kon 
servatorijos studentai, o spe
cialios meno mokyklos — 
studentė. B. Vainiūnaitė ir 
kt. Kai kas neturėjęs sėkmės. 
Iš vokalistų pagirti E. Kania 
va, A. Vainiūnaitė, V. Kūrai 
tė. Nupeikti tapo E. Koneje- 
va, B. Almonaitytė.

Įdomu, kokių pavardžių 
d'abar Lietuvoje daugėja kas
met : Steinberg, Azizbekov, 
Kopyrin, Svirskyj, Radovič, 
Fakejev, ir tt.

TEMINIS KONKURSAS
Lietuvoje įvyko teminio 

paveikslo konkursas. Dau
giausia dalyvavo Vilniaus ta
pytojai. Kadangi norima, kad 
dailininkai kurtų istorines - 
revoliucines, o ypač vadina
mo „nūdienio gyvenimo” te
mas, tad ir premijuoti trys es 
kizai: A. Savickio „Kraujas 
ir pelenai“ (Pirčiupio trage
dija), L. Petkevičiaus „Elekt 
rikai” ir V .Gražėno „Durpy 
nė”. Pasirodo, darbo, staty
bos temomis buvo sukurta 
dauguma konkursui pristaty
tų eskizų, dar vaizduotos kol 
chozų melžėjos, kolchozinin- 
kų „poilsis“ ir pan. temos.

I
 Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 

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

OSTERVILLE 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., 

. Osterville, Cape Cod, Mass.

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

Mass. 282-2759 (bet kuriuo laiku), o po birželio 23 d. — : 
vasarvietės telefonu — Osterville, Mass. G Arden 8-6991. ::: 
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SUDBURY, ONTARIO
L. BENDRUOMENĖS VALDYBA

birželio 14 d., sekmadienį, 2 
vai. p. p„ Petro ir Povilo Ju 
telių gražioje vasarvietėje 
prie „French River” ruošia 
„Petrinių - Povilinių - Joni
nių - Vladinių - Antaninių“ 
paminėjimui didelę gegužinę. 
Vaišės, šokiai, pasivažinėji
mas laiveliais, žvejyba, ir 
daug kitų įvairenybių.

Maloniai kviečiame visus 
Sudburio ir apylinkių lietu
vius dalyvauti ir pasikviesti 
draugų. Iki pasimatymo pp. 
Jutelių vasarvietėje.

L. Bendruomenės Valdyba.
„TUMO - VAIŽGANTO“ 

ŠEŠTADIENINĖ
MOKYKLA

baigė mokslo metus. Išleistu
ves suruošė mokyklos tėvų 
komitetas. Mokyklą lankė 
per 30 mokinių. Mokykloje 
dirbo šie mokytojai: ved. V. 
Grinius, P. Zlatkuvienė, ku
nigas A. Sabas, A. Kusins- 
kis ir p. Grinienė.

L. B-nės v-ba širdingai dė 
koja visiems mokytojams už 
parodytą gražų tautinį pasi
aukojimą mūsų jaunimo la
bui. Ypatinga padėka mokyk 
los vedėjui Vyt. Griniui, ku
ris, be darbo mokykloje, gry 
nai iš savo asmeniškų lėšų 
paruošė Šv. Kalėdų ir Vely
kų švenčių proga moki
niams dovanėles. Visus mo
kytojus, mokyklos mokinius 
ir visą Sudburio lietuviškąjį 
jaunimą kviečiame dviejų sa
vaičių poilsio vasaros stovyk 
loję „Willa Maria“ vasarvie 
tėję, rugpjūčio 3—15 dieno
mis. Registracija vyksta ligi 
birželio mėn. 15 d.

B-nės valdyba.
VASARIO 16 GIMNAZI

JOS STATYBOS 
užbaigimo reikalams surink
ta 89 dol. Aukas rinko J. Ba 
taitis ir M. Venskevičienė. 
Po $5 aukojo: kun. A. Sabas, 
L. Remeikienė, A. Pranskū- 
nienė, S. Liaudinskas, P. 
Gurklys, J. Remeikis, L. Kas 
periūnas, „Irena Beauty Sa
lon - Charles Barbershop”, 
po $3 : J. Bataitis, S. Jackus, 

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.

A. Strakauskas, A. Žilėnas; 
po $2: A. Braškys, J. Marti
šius, P. Venskevičius, V. 
Skvereckas, A. Raškev.čius, 
A. Staškevičius, V. Stepšys, 
J. Čebatorius, P. Kraujalis, 
po $1: J. Žiūkas, K. Rimas, 
A. Laucius, Z. Labuckas, J. 
Venslovaitis, V. Kriaučeliu- 
nas, P. Jutelis, L. Baltutis, 
J. Valančius. K. Jonikas, J. 
Račinskas, S. Tolvaišą, V. 
Juška, A. Milčius, J. Paulai- 
tis, P. Griškonis, G. V., A. 
Kusinskis ir dar kaž kas.

VISI LIETUVIAI 
KVIEČIAMI

klausytis radio valandėlės 
per CHNO radio stotį š. m. 
birželio mėn. 14 d.. 1.30 vai. 
p. p., sekmadienyje.

L. B. Valdyba.
— A. E. Laucių pirmagi

mė dukrelė pakrikštyta 
Christ the King bažnyčioje. 
Laimingi tėvai nuoširdžiai 
sveikinami.

— Vladas KriauČeliūnas 
pardavė savo namus ir persi
kėlė gyventi pas J. J. Jonai
čius. Persikėlimo proga, jo 
draugai suruošė graž.as jam 
įkurtuves. Vladas Kriaučeliū 
nas yra visų gerbiamas nuo
širdus lietuvis, taip pat ga
bus stalius, dar Lietuvoje bai 
gęs amatų mokyklos stalių 
skyrių.

— Povilas Juška, pirmo
sios emigracijos lietuvis, se
kantį mėnesį išeina į pensiją. 
Visą laiką dirbo INC O darbo 
vietėje. Jo draugai ruošiasi 
iškilmingoms išleistuvėms.

— Prasidėjęs žvejybos se
zonas pasirodė labai sėkmin
gas „French River” upės ri
bose. Čia pagaunama daug ir 
didelių įvairių rūšių žuvų. 
Šiame rajone nemažas skai
čius ir lietuvių turi savo va
sarvietes : Petras ir Povilas 
Juteliai, J. I. Račinskai — 
„Palanga“, A. M. Juozapavi- 
čiai, J. N. Paulaičiai, P. J. 
Gabrėnai, St. A. Krivickai ir 
P. M. Venskevičiai.
• F. A. Albrechtai pakrikšti 
jo savo dukrą Liucijos - Aud 
ronės varčius.

1 SIUNTINIAI I
8 visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją 8
8 ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per L
8 JANINĄ ADOMONIENĘ!. 8
8 Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent, į>
X Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 |

I BALTIC WOODWORK CO. f
8 8

Į
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABĖTAI |

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. |
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS. |

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. 8
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884. 8

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendą.

| JOE’S BUTCHERY & GROCERY i 

J J. L A U R I N A I T I S 8
X ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. &
8 ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ X 
8 DEŠRŲ GAMYBOJE. 8
X VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 8 
X PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X
8 DALIS. 8
I 1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209. |

Tel. 525-8971

'UcVLL) i LPIzo to tudlo 
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES - MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SA V. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I A. NORKEL1ŪNAS |
Commisioner of the Superior Court of Montreal X

MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |6695—35-tą Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. $

1 ME 7-6727 |

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

: 117—6th Avenue, Lachine. |

I
BELLAZZI-LAMY, INC |

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle V
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.
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VISI Į DIDŽIĄJĄ
NIAGAROS PUSIASALIO

NEPRIKLAUSOMA LIETUV A 1964. VI. 10. — Nr. 24(896)

PROGRAMOJE

NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŠKOS PARAPIJOS 15-KOS METŲ JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ ĮVYKSTA BIRŽELIO 20 DiENĄ,

ST. CATHARINĖJE, MERRITTON COMMUNITY CENTRE SALĖJE.

MIELI BROLIAI IR SESĖS I
TAI JŪSŲ ŠVENTĖI 
LIETUVYBĖS ŠVENTĖ!
DIDŽIŲ LIETUVYBĖS PASTANGŲ ŠVENTĖ!

PRADŽIA 6 VALANDĄ VAKARO PUNKTUALIAI.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS — HAMILTONO.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS SU VIRS ŠIMTO ŠOKĖJŲ. TORONTO,

ROČESTERIO
HAMILTONO „AUŠROS VARTŲ“ PARAPIJOS CHORAS IR SOLISTAS V. V E R I K A IT I S.
ŠVENTĖJE DALYVAUS ŽYMIAUSI KANADOS VALDŽIOS IR LIETUVOS ATSTOVAI.

LEIDINYS VIETOJE BILIETO.
LOTERIJA IR PUIKIAUSI BUFETAI!
LIETUVIŠKAS ŠOKIŲ ORKESTRAS!

NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME VISŲ IKI VENO, 1S VISŲ 
KRAŠTŲ IR VISŲ VIETOVIŲ SAVO DALYVAVIMU 
PADARYTI ŠIĄ ŠVENTĘ DIDŽIAUSIU PASISEKIMUI 
SU PAGARBA

JŪSŲ KOMITETAS JUBILIEJINEI ŠVENTEI RUOŠTI.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet Tautos Fondas 
vykdys aukų vajų, atsilan
kant į kiekvieno lietuvio na
mus.

Jau greit dvidešimt metų, 
kai Lietuva neša sunkų bal- 
ševikinės vergijos jungą ir 
priespaudą, kurią mes vargu 
rasime pasaulio istorijoj. Lie 
tuvos žmogus savo tėvynėje 
yra beteisis vergas, iš jo at
imtos visos laisvės ir jis pri

valo klausyti visagalio komi
saro įsakymo.

Ūkininkai visi varu suva
ryti į kolchozus, kur iš savo 
darbo negali nei išsimaitinti, 
nei apsirengti. Pažangieji 

ūkininkai, atsisakę kolchozų, 
deportuoti į Sibiro koncentra 
cijos stovyklas sunkiems dar

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

Advokatas ir Notaras.
let EM 4-1394, EM 4-139S
1008 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street.

bams, badui ir sunaikinimui. 
Tėvynėje lakę lietuviai kas 
ketvirtus metus yra varomi į 
rinkimus, kad „vienbalsiai“ 
išrinktų į sovietus savo pa
vergėjus.

Ar mes turime savo bro
lius ir seses palikti amžinoje 
vergijoje ir raudonųjų bude
lių rankose? Mes negalime 
ramiai sėdėti čia už vandeny
no ir laukti stebuklo, kad ka
žin kas ateitų ir išlaisvintų 
mūsų Tėvynę. Mes turime 
įsijungti į laisvojo pasaulio 
žmonių eiles ir 'kartu kovoti. 
Dabar visas pasaulis aiškiai 
pamatė, kad Maskvos režimo 
tikslas yra užkariauti visą pa 
šaulį. Šis komunizmo pavo-

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET

A SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. Ofice WA 4-950;
Res. BE 3-0978

jus sukėlė mums draugų lals 
vojo pasaulio politikų tarpe. 
Vis dažniau spaudoje ir Jung 
tinėse Tautose minimas pa
vergtųjų tautų vardas, jų tar 
pe ir mūsų Lietuva. Turėda
mi savo pusėje tokių stiprių 
sąjungininkų, mes privalome 
dar stipriau prisidėti prie Lie 
tuvos laisvinimo akcijos ir pa 

didinti savo piniginę auką.
TF-do Toronto V-ba.

ĮSPŪDINGAS KAPINIŲ 
LANKYMAS

įvyko sekmadienį, gegužės 31 
dieną. Buvo pamaldos. Kleb. 
kun. P. Ažubalis gražiu žo
džiu priminė kapinių kūrimą 
si. Po to pašventinti naujai 
pastatyti antkapiai ir aplan
kyti kapai. Šiuo metu lietu
vių kapinėse Port Credit yra 
palaidota 120 lietuvių. Vasa
rio Šešioliktos gimnazijai pa
daryta rinkliava. Kapinių lan 
kyme dalyvavo apie 2000 as
menų.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė. 

Toronto 3, Ont.

GEROJO GANYTOJO 
STOVYKLA

Springhurste, Gerojo Ga
nytojo stovyklos pastatai 
šiuo metu restauruojami ir 
parengiami stovyklavimui. 
Abu pastatai, berniukų ir me 
rgaičių, iškalami, iš vidaus fa 
niera, išdažoma grindys, nu
dažoma iš lauko. Darbus vyk 
do Juozas Bakys. Stovykla 
prasidės liepos mėn. pirmąjį 
savaitgalį. Stovyklos sporto 
aikštė greitu laiku bus išas
faltuota ir pilnai paruošta 
sporto reikalavimams. Stovyk 
lavietės koplyčios pastato pie 
tinė siena atidaroma ir supro 
jektuojama taip, kad pamal
dų dalyviai tiek iš vidaus tiek 
iš lauko galėtų sekti pamal
dų eigą prie altoriaus.

KUN. DR. PR. GAIDA
Po sėkmingos operacijos, 

„Tėv. Žiburių” redaktorius 
kun. Pr. Gaida sveiksta ir šią 
savaitę tikisi apleisti šv. Juo 
zapo ligoninę. Redaktorių pa 
vaduoja mok. A. Rinkūnas.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Fund* 
investavimams:

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

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. pėsčiom).
• 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 į vilą
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.

aagbap—i » W Tanrrrr.K ,i m—Kr.... r, l,.'>gi==,lssrri

ĮVAIRUS siuntiniai ir dovanos
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
Įvairios sudėties maisto siun 
tiniai iki 40 sv. (su įpakav. 
44 sv.) Taip pat galima siųs
ti ir vienos rūšies maistą iki 

40 svarų. 
Prašome reikalauti 

mūsų maisto katalogų.

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, 

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

gos, foto aparatai ir t. t.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

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

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

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

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

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai 38 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

LIETUVIAI ATIDARĖ NAUJĄ AUTOMOBILIŲ 
ATSTOVYBĘ

R. R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
Parduodami: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, 
CORVAIR, 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, j pietus nuo Bolton miestelio, ir turi 
didelj 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 Osbawos 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 i sav. 2 metų — 2400 mylių garantija.

Rašykite lietuviškai arba angliškai.

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

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

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

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. 

Ponia V. Juraitis.
Ponia M. Venskevičienė.

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315.
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BIRŽELIO MĖNESIO 20 DIENĄ WELLANDO LIET APYL VALDYBA RUOŠIA

TRADICINES JONINES
ST. STEPHEN’S salėje (WELLANDE, East Main Str. ir Port Robinson Rd. kampas) kur būdavo kiekvienais metais.

Prog ra mo je:
BALETAS, MODERNUS JAZZ ir TAP, kurį atlieka 22 balerinos, laimėjusios aukso ir sidabro medalius, vadovaujamos Miss B. KAMMER, Kanados baleto šokių sąjungos vadovės.

ŠOKIAI, grojant garsiam orkestrui. JONAMS IR JONĖMS įėjimas nemokamas ir kitos Pradžia 3 valandą po pietų. Veiks ir bufetas. Programos
staigmenos. pradžia 7 valandą po pietų.

BUFETAS, TURTINGA LOTERIJA ir LAIMĖS STALELIAI Pelnas skiriamas sportininkams ir lietuvybės išlaikymui.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI. KLB APYLINKĖS VALDYBA.

HAAAImLTOM
100 PRIEŠ 111

Būdingas santykis iš š. m. 
gegužės 23 d. „Gyvataro“ di 
džiojo koncerto, kas verta pa 
tiekti visuomenės žiniai. 
Kaip spaudoje anksčiau bu
vo slkielbta, „Gyvataras“ už
baigai darbo sezono, išėjo į 
publiką su savo darbo vai
siais. Šio koncerto tikslas: 
duoti jaunimui progos, po il- 

_ go ir įtempto darbo, pasiro
dyti tėveliams, ir hamiltoniš- 
kei publikai, ką jie yra išmo
kę. Tuo pačiu norėdamas su
telkti lėšų kelionei į New 
Yorką Pasaulinės parodos pa 
sirodymui. Deja iš skaičių, 
taip „Gyvataro” kolektyvas, 
taip jo rėmėjai, mato prieš 
akis labai miglotą ateitį. Ko
ncerto programos dalyvių 
šimtinė (gražiausias mūsų 
tautos atžalynas), tepajėgė 
sutraukti 111 suaugusių žiū
rovų. Jaunimas buvo priblokš 
tas išėjęs į sceną prieš pus- 
tuščę salę. Čia jie susilaukė 
„atpildo“ už rūpestį, vargą ir 
prakaitą. Nežiūrint to, nei 
„Gyvataro“ vadovės, nei šo
kėjai nepalūžo ir savo paža
dą išpildė. Puikiai paruošti 
vienetai ir pritaikinta progra 
ma, publikai teikė pas.gėrėti 
ną įspūdį. Visos grupės pui
kiai žinojo savo paskirtį.

Bene didžiausį įspūdį pa
darė „paskutinis suktinis“, 
kur scenoje šokančią grupę 
papildė visas kolektyvas, pa
sipylęs iš visų pusių salėje. 
Paskutinius muzikos ritmus, 
sutartinai palydėjo 100 šo
kėjų grakštūs judesiai. Už
baigus scenoje atsistojo prieš 
akis beveik to paties dydžio 
antra publika — 100 jaunų 
lietuviukų, kurie už visą pasi 
aukojimą gavo atpildą. . . — 
dviem asmenim kelionę į 
New Yorką.

Malonus žodis prel. dr. J. 
Tadarausko ir trys gėlių puo 
kštės papuošė didžiąsias lie
tuvybės pionieres: „Gyvata
ro“ vyr. vadovę G. Breich- 
manienę ir jos pad. p-lę N. 
Stanaitytę ir mokyt. L. Ver- 
b’.ckaitę. „Aukuro“ vadovė 

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

j SĖJA
į Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidimų fondas
į Redaguoja E. BORE ISA.
f; Eina dešimti metai.
| Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Ityco.’C

E. Dauguvietytė - Kudabie
nė nedaug pasakė, bet dirb
dama panašų darbą su „Au
kuru”, suprato „Gyvataro“ 
nuotaiką.

Po koncerto jaunimas bu
vo pakviestas į parap. salę, 
kur rėmėjų v-ba buvo paruo
šusi kuklią vakarienę. „Gyva 
taro“ rėmėjų v-ba reiškia nuo 
širdžią padėką prel. dr. J. Ta 
darauskui, didžiausiam mū
sų taut, ir kultūr. darbo rė
mėjui, „Aukurui“, A. Vartų 
par. k-tui, Bendr. v-bai ir vi
siems kas prisidėjo ir atsilan 
kė į šį kultūrinį parengimą. 
Atskira padėka prel. Tada- 
rauskui už 20 dol. auką šoke 
jų vakarienei ir K. Mikšiui 
už 5 dol. auką. V. P.

— Romuvos” stovyklavie
tei įrengti, iš Preston, Ont. 
gauta aukų: po 5 doi.: Z. Lau 
galy s, M. Juodis, R. Zubric- 
kas, Z. Gedminas, J. Tamule 
vičius, A. Laugalys, V. Ver
bickas ir J. Trečiokas, 1 dol. 
M. Stasevičius. Viso: 41 dol. 
Nuoširdžiausias ačiū. V. P.

BAISIŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS.
Šiemet, kaip ir kitais me

tais, įvyksta Baisiųjų birže
lio trėmimų minėjimas. Minė 
jimą ruošia visi kartu Hamil 
tono pabaltiečiai. Šiais r.*etais 
pirmininkauti tenka estams. 
Estams pasiūlius, minėjimą 
nutarta rengti jų ūkyje birže 
lio mėn. 14 d., sekmadienį, 
Sekmadienį, pradedamas pa 
maldomis A. V. parapijos ba 
žnyčioje.

Bendras visų pabaltiečių 
minėjimas įvyks 3 vai. p. p., 
estų ūkyje. Meninėje minėji
mo dalyje dalyvaus A. V. 
Parapijos choras vad. sol. V. 
VerikaiČio. : !<į •[

Iš Hamiltono važiuoti į ke 
lią Nr. 6, Guelph link. Prava 
žiavus Guelph važiuoti ligi 
Marden ir ten palikti kelią 
nr. 6 ir važiuoti Elora Road, 
kur kelio rodyklė rodo į Elo- 
rą. Eloros keliu važiuoti apie 
7 mylias ligi Gravel Road, 

i

kur bus rodyklė rodanti į es
tų ūkį, Seedrioru. Ten sukti 
į kairę ir sekant rodykles 
važiuoti ligi vietos, kur įvyks 
minėjimas.

Prašome visus Hamiltono 
ir apylinkių lietuvius minėji 
me 'kuo skaitlingiausiai daly
vauti. B-nės Valdyba.

TAUTOS FONDO VAKA

RAS IR METINĖ 
RINKLIAVA

Tautos Fondo Hamiltono 
skyriaus ruoštas pasilinksmi
nimas - šokiai Brant Inn, 
Burlingtone, gegužės 18 d. 
pirmadienį, per Viktorijos 
dieną sutraukė 86 asmenis, 
nes tiek buvo parduota įėji
mo bilietų. Per visą vakarą 
gauta pajamų 490.45 dol. ir 
padaryta išlaidų 410.90 dol. 
Gautas grynas pelnas $79.55.

Nors atsilankiusių svečių 
skaičius nebuvo didelis, ta
čiau pelnas gautas vien tik 
dėka paaukotų staliukų bei 
loterijos fantų, kurių paja
mos pakėlė šio vakaro pelną. 
Šiuo reiškiame nuoširdžią pa 
dėką už paskirus staliukus 
prel. dr. J. Tadarauskui $15, 
Tri Realty savininkams p. p. 
Pranskevičiui ir Didžbaliui $ 
15 ir Aušros Vartų parapijai 
$10. Šiuos staliukus laimėjo: 
1. L. Šilinskienė, 2. V. Keži- 
naitis ir 3. A. Dalangauskas.

Taip pat nuoširdi padėka 
priklauso visiems loterijos 
fantų aukotojams, iš kurių 
buvo surinkta per 200 fantų. 
Tuo būdu loterijai nė vieno 
fanto nereikėjo pirkti. Nuo
širdžiai dėkojame vakaro tar 
nybos talkininkams: D. Joni 
kienei, Genei Skripkutei, A. 
Kaušpėdui, V. Kežinaičiui, 
V. Narkevičiui ir V. Sasnaus 
kui. Atskira padėka priklau
so ponams Klevams, kurie iš 
rūpino nemokamą baleto stu 
dijos mokinių programą. Ta p 
gi visiems atsilankiusiems 
svečiams širdinga padėka.

Taip pat pranešame vi
siems lietuviams, kad vykdo
ma metinė rinkliava Tautos 
Fondui, kuri baigsis birželio 
mėn. pabaigoje. Kai kuriuose 
rajonuose aukos jau yra su
rinktos, kituose baigiamos ar 
įpusėtos rinkti. Nuoširdžiai 
prašome tautiečių būti duos- 
niems, nes jau keletas metų 
kai šios rinkliavos nebuvo da 
romos Hamiltone, todėl da
bar yra ypatinga proga prisi
dėti savo auka prie Lietuvos

•r - ’

Moterims ir Vyrams
GALVOS ODOS IR PLAUKŲ PRIEŽIŪRA

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

plaukų slinkimą;
GRĄŽINA NATŪRALIĄ PLAUKŲ SPALVĄ.

JIB 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 Čeke-Money Order.
Siunčiama paštu į visus laisvus kraštus.

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

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

WELLAND, Ont
DALYVAUKIME JONINIŲ ŠVENTĖJE

Joninės, tai sena tradicija 
ir lietuvių tautoje įleidusi gi
lias šaknis. Lietuvoje labai iš 
kilmingai rengdavo Jonines 
Rambyno kalne. Ši tradicija 
yra stipri ir išeivijoje.

Šiais metais Niagaros pu
siasalyje, Wellande ruošia 
tradicines Jonines Wellando 
B-nė. Šiai šventei B-nės V-ba 
ruošėsi per ištisus metus ir 
šventė yra užplanuota įspū
dingai. Programoje dalyvau
ja Ontario geriausias baletas 
22 asmenų, kuris festivalyje 
yra apdovanotas aukso ir si
dabro medaliais. Loterija su
sidės iš staliukų ir laimės šu
linio. Jonai ir Jonės bus įlei
džiami dovanai. Be to, vie
nas burto keliu laimės dova
ną. Bus premijuoti šokiai. Bu 
fetas bus turtingas lietuviš
kais kaimo valgiais. Bus gali-

Taisvės reikalo parėmimo.
Hamiltonas visada buvo 

jautrus šiam reikalui ir per 
eilę metų sukeldavo lėšas au
komis ar parengimų pelnu 
Tautos Fondo naudai. Per 
paskutinius aštuonerius me- 

. tus pirmininkaujant J. Mik
šiui buvo pasiųsta centrinei 
atstovybei šios sumos: 1957 
m. — $1,400, 1958 m. — $ 
1.100, 1959 m. — $1,100,
1960 m.— $750, 1961 m. — 
$250, 1962 m. — $600 ir 
1963 m. — 815. Kadangi da
bar ruošiami parengimai ne- 
visada atneša pelną, tad pra
šomi kiekvienas asmeniška 
auka prisidėti prie šio kil
naus tikslo. Neišleiskime at
silankiusio aukų rinkėjo iš 
savo namų tuščiomis ranko
mis.

Ta pačia proga primena
me, kad sekanais Tautos F- 
do parengimas įvyksta birže
lio mėn. 30 d. išvakarėse 
prieš Dominion Day. Šis va
karas bus toje pačioje vieto
je Brant Inn, Burlingtone, 
bet atviram ore prie Ontario 
ežero kranto. Šiais šokiais at 
viram ore pradėsime vasaros 
sezoną, tad laukiame, visų at
silankymo, nes ir laikas vi
siems labai patogus — ant 
rytojaus nedarbo diena. Pra
šome šią dieną rezervuoti at
silankymui į Tautos Fondo 
parengimą!

Valdyba. 

ma gauti ir rūgusio pieno. So 
Čiai pavalgę galės atsigaivin
ti įvairiais šaltais gėrimais, 
nes salėje yra įruošti dideli 
šaldytuvai. Salė yra viliojan
ti, gražiame miške, erdvi.

Į Jonines Wellande tolimie 
ji suvažiuoja gana anksti. Su
važiuoja su vaikais, nes prie 
salės yra turistams stalai, o 
vaikams žaidimo aikštės. Vi
si ištrūkę iš miesto dūmų B- 
nės V-bos bus pasitikti ir pa 
vaišinti.

Šiais metais Wellando B- 
nės V-bą sudaro vien mote
rys: pp. D. Gudaitienė, O. 
Staškevičienė ir B. Simonai- 

«Y6OS ~ IHWS 
GERIAUSIA DOVANA

St. Kairys. TAU, LIETUVA ....................................t........................... 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
Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI............................................  5.00
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t...................................   2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS. ..................................................... 7.00
j. Krūminas. SESTASIS 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 NUODĖMES.............................................  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 VAIKAL ....................................................... 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
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLETVYS............ 2.00
J ETŲ VOS 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...................................................  1.50
M. Remeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA.  ................................ 0,25
K. Pažėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ............... ................  2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................. 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS......................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELTU.......... .............................................. 1.00
J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.....................................   3.00
V. Cižiflnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................   1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID........................................................ 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS D D............................   5.00
A. Giedrius. MURKLYS............................................................................ 1.80
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
S v. 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
5. 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
Varnas. SVARBUS METINIS LEIDINYS............................................ 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖME ..............   1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q.
" " M- I1 M.. H^'i-'■'Wil III—MI

tienė. Šių trijų moterų B-nės 
V-ba sumaniai vadovauja B- 
nei. B-nės veikla yra plečia
ma. Šiais metais ruošiant tra
dicines Jonines, reikėjo įdėti 
daug darbo. Bet v-ba nesi
skundžia ir jaučia pareigą vi
suomeniškame darbe. Šiais 
metais ypatingai pagerbkime 
šias darbščias B--nės veikėjas 
savo atsilankymu.

Joninės įvyks birželio 20 
dieną St. Stephens salėje, 
Welland, Ont. E. Main Str. 
ir Pt. Robinson Rd. kampas. 
Programa prasidės 7 vai. 
punktualiai. Šokiai 8 vai. Šo
kiams gros europiet.ška mu
zika. Salė bus atidaryta 12 v. 
Dalyvaukime visi tradicinėse 
Joninėse Welande.

J. Šarapnickas.
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LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENI PER CFMB STOTI, 
BANGA 1410, 10 V AL. VAKARO, 

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

ir Pabaltijo valstybių minė
jimas - bažnytinis koncertas 
įvyks birželio 14 d. 5 vai. va
karo. Vieta — St. Matthew 
anglikonų bažnyčioje, Duffe- 
rin Rd. ir Snowdon gatvių 
sankryžoje.

Koncertą rengia estų b-nė. 
Programoje dalyvauja visos 
trys tautybės.

1. Estų kunigo žodis. 2. 
Vargonų muzika. 3. Estų 
chor., 4. Latvių chor., 5. Op. 
solistė E. Kardelienė. 6. Auš 
ros Vartų parapijos choras, 
vadovaujamas muz. p. Amb- 
rozaičio.

.Kviečiame skaitlingai daly 
vauti.

Seimelio Prezidijumas.
LIETUVIŲ ŠEŠTD1ENL 

NIŲ MOKYKLŲ IŠVYKA 
Į GAMTĄ

Montreaho Šešt. mokyklų 
tėvų komitetas nori atkreipti 
kieKvieno tautisaai galvojan
čio lietuvio-ės dėmesį, kad ši 
išvyka yra paminėjimas 15- 
kos metų lietuviškos vargo 
mokyklos egzistencijos Mont 
realy. Prieš penkiolika metų 
buvo sukurta pirmoji lietuviš 
ka šeštadieninė pradžios mo
kykla. Iki šiai dienai ją jau 
yra baigęs būrys jaunuolių, 
kurie, jau pradeda įsijungti į 
mūsų kultūrinį gyvenimą.

ivies prašome kiekvieną 
tautietį-tę, nežiūrint ar jie tu 
rį vaikučių, lankančių šią mo 
kykią, ar ne — atvažiuoti į 
šią mūsų garbingą šventę. 
Palikit savo vasarvietes ir ki 
tas pramogas ir praleiskite 
vieną dieną gamtoje su lietu
višku atžalynu - jaunimu. 
Duokime suprasti, kad mes 
tą lietuvišką atžalyną visi re 
miame ir suprantame. Atsi
lankymu įdiekite daugiau 
drąsos ir energijos mokyto
jams ir visiems kitiems, ku
rie tuo rūpinasi.

Gegužinė įvyks birželio 21 
d. p.bkruibių ūkyje pprie Ot 
tawos upės. Programoje bus 
pamaldos 11 -tą valandą, po 
to visokį žaidimai, dainos, 
sporto rungtynės, kurios bus 
premijuotos, be to bus muzi
ka, loterija ir bufetas su atsi
gavimo skystimais. Jei kas 
norėtų pasinaudoti autobu
sais, prašome užsiregistruoti 
iki birželio 14 d. pas šiuos as 
menis Rosemounte, tel. 256- 
3018, Verdune DO 6-7770.

Liet. Šeštadien. Mokyklų 
Tėvų Komitetas.

SPAUDOS IR RADIO 
SUVAŽIAVIME

Tabor farmoje dalyvavę iš 
Montrealio KLB Kr. V-bos 
pirm. Dr. P. Lukoševičius ir 
NL red. J. Kardelis, pirmadie 
nio rytą sugrįžo j Montreal^.

• Lietuvių klubui reikalin
gas vyras II-jo sargo vietai. 
Skambinti 727-5759 arba 
366-6220.
• Girožiūtė Jievutė atostogų 
išvažiavo per Vancouver} į 
Kaliforniją ir kt. JAV vietas.
• G. Jazokienė su dviem vai 
kučiais praeitą ketvirtadienį 
jet’u išskrido į Miami, Fla. 
Ten galvoja praleisti 3 — 4 
savaites.
• Pp. Ratavičiai praėjusią sa 
vaitę lankėsi Montrealy ir 
viešėjo p. Stankaitienės šei
moje.

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir „ . , „ 
ketvirtadienį 
antradienį ir
penktadienį P 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. ANDRUKAITIS
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236 

lankėsi lietuvių jėzuitų vyrės 
nysis kun. Br. Markaitis S. 
J., lydimas A V klebono T. K. 
Pečkio.

T. Br. Markaitis, kaip ži
noma, greta kunigystės yra 
ir modernus muzikas kompo
zitorius, mūsų muziką turti
nąs vertingais kūriniais, ku
rie yra pildomi ir paskirų mu 
zikų ir ištisų kolektyvų. Ko
mpozitorius, kaip paaiškėjo, 
iš pasikalbėjimo, turi angaže- 
mentų dalyvauti radio ir tele 
vizijoje, tiktai trukdo laiko 
problema.

Redakcijoje apsilankęs Jo
nas Vosylius iš Australijos, 
Adelaidės, pasipasakojo apie 
gyvenimą Australijoje.

KLB MONTREALIO 
STOVYKLOS VAJUS.

Šios savaitės bėgyje gauta: 
$10: E. J. Kardeliai; po $5: 
J. Adomonis, K. Andruškevi- 
čius, V. Dargis, Dr. St. Dauk 
ša, A. Vazalinskas, P. Paukš 
taitis, P. Klezas, J. Išganai- 
tis, J. Ambrasas, L. Urbonas, 
J. Dabkus, N. Akstinienė, Viz 
Daras, M. Kiaupa; po $2: A. 
Ūsienė, C. Jasutis, $84.00. Bu 
vo $1408. Dabar $1492. Iš 
kai kurių rinkėjų sąrašai dar 
negautų, todėl ne visi rėmėjai 
paskelbti. Primename, kad pi 
nigus galima įmokėti „Lite* 
arba siųsti čekiais KLB Mon 
trealio Stovyklos Valdybai, 
Acc. No. D. 984, 1465 De Se 
be Street, Montreal 20.

Stovyklos Lėšų Telkimo 
Vajus randą visuotiną prita
rimą. Kai kas net nusiskun
džia, kad kol kas į juqs vis dar 
niekas nesikreipė. Be jauni
mo, prie vajaus aktingai ža 
da prisidėti: KLB Seimelio 
pirm. K. Andruškevičius — 
Chomedy, pp. Adomoniai — 
St. Laurent, I. Vazaiinskienė 
— Ville LaSalle, pp. Blauz- 
džiūnai — Verdun, V. Mu
rauskas — Rosemont. Jieško 
ma naujų talkininkų. Akty
viai lėšų telkime jau dalyvau 
ja inž. J. Kibirkštis, Inž. G. 
Vazalinskas, Stud. Algis Ru 
dinskas.

Lėšų rinkėjai prašimi gau
tas sumas ir rėmėjų pavar
des perduoti telefonu kas sa
vaitę iki trečiadienio vakaro 
Vincui Piečaičiui, tel. 366- 
7041.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Naujas kunigas, vikaras 
Šv. Kazimiero parapijoje, Jo 
nas Gaudzė, primicijas turės 
rugpjūčio 2 d. Mišios 11 vai., 
pagerbimas 12 vai. parapijos 
salėje.

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, LL, D.

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

861-8479

ADVOKATAS

3GSERH. R. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

„Lito” Valdybos ir Komi 
sijų posėdis kviečiamas pir
madienį, birželio 15 d. 7 vai. 
30 min. vakaro banko patal
pose, 1465 De Seve St.

,Litas” jau virš $1,100,000. 
Per praeitą mėnesį „Litas” 
vėl paaugo visu $100,000 ir 
pasiekė $1,117,120.70 balan
są. Per penkius šių metų mė
nesius „Litas” padidėjo $ 
260,000, taigi daugiau kaip 
buvo numatyta pasiekti iki 
galo metų. „Lito” augimo ga 
limybės tebėra labai didelis, 
kadangi iš Montrealio lietu
vių dar tik kas penktas pri
klauso „Litui”.

Mėnesio' gale „Litas” tu- 
rėjojo išdavęs $896,000 pas
kolų, indėlis Centrinėje kaso 
je $51,000. Indėlių sąskaito
se buvo $885,000, einamose 
sąskaitose $201,000, šių me
tų pelnas $15,000.

„Litas“ yra grynai ekono
minė lietuvių organizacija ir 
jo durys atviros visiems be 
religijos ar pažiūrų skirtumo.

Svarbus pranešimas na
riams. Pagal paskutiniojo me 
tinio susirinkimo nutarimą 
nuo šių metų birželio mėn. 
30 d. dividendai už indėlių 
(šėrų) sąskaitas bus skai
čiuojami tik kartą per pus
metį, todėl to pusmečio laiko 
tarpyje išimtos arba įdėtos 
sumos iki galo metų neduos 
dividendų. Ryšium su tuo vi 
si nariai prašomi atatinkamai 
perkilnoti savo santaupas, 
būtent:

1) Perkelti iš indėlių sąs
kaitų į einamąsias sąskaitas 
tas sumas, kurių nenumato
ma išlaikyti iki galo metų, 
kadangi už ein. 4% palūka
nų skaičiuojami kas mėnesį. 
Ir priešingai, kas nori dau-

TAMA KWA
VASARVIETĖS: 

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

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Pox 219, 

Callander, Ontario.

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.

Kaufman s 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, KELNĖS $ 10.
Užeikite, pasižiūrėkite, įsitikinkite, kad viskas čia yra 

prieinamiausiomis kainomis ir geriausia.

TAUPYK IR SKOLINKIS gi i| & ** 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE ffn IL |l K 3?
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 serus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; 

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

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pakrikštytas J. ir M. Kaze 
nevičių sūnus.

Šv. Onos dr-ja paaukojo 
100 dol. parapijos virtuvės 
indų išlaidoms padengti. 
Taip pat Šv. Onos dr-ja ski
ria 35 dol. iš kortų vakaro 
pelno.

Bažnyčios įėjimo grindinį 
sutvarkė J. Lingaitis. Dabar 
jis stato gyvenamą namą 
(bungavow) GrienĮieid park.

Praėjusio sekmadienio rin
kliava — 215 dol.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

Birželio 21d. pp. Skruiblų 
ūkyje šeštadieninių mokyklų 
gegužinė 15-kai metų pami
nėti.

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.

giau turėti pinigų indėlių sąs 
kartose, iki šio mėnesio galo 
juos reikia perkelti iš ein. sąs 
kaitų į indėlių sąskaitas, už 
kurias mokama 4,5% dividLn 
dų.

Perkėlimai galima daryti 
bet kuriuo metu per visą šį 
mėnesį nenustojant dividen
dų ar palūkanų, kadangi per
kėlimai bus surašyti birželio 
mėn. 30 d. data.

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

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

Lionės Juodytės yra išleis- 
mai — 14 lietuviškų dainų.

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

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

lietuviškų dainų.
Visos plokštelės yra „High 

Fidelity, Long Play, (33% 
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 Uourd 
Nanai.

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

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

BAISIŲJŲ BIRŽELIO 
DIENŲ PAMINĖJIMAS

Pr. par. bažnyčioje bus sek
madienį, birželio 14 d. Po su 
mos—eisena prie paminkli
nės lentos ir specialios pa
maldos. Giedos parapijos cho 
ras. Iš anksto maliniai kvie
čiami visi gausiai dalyvauti 
Balau Federacijos ruošiama 
me viešame minėjime, kuris 
šiais metais bus Eatono Au
ditorijoje birželio 15 d., pir
madienį, 8 vai. vak.

Parapijos bankelis užregis
travo 1,000-jį narį! Tuo na
riu yra jauna taupytoja Vir
ginija Beržinskaitė.

DĖL SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ

Paskleistos žinios, kad nuo 
liepos mėn. pradžios, nebe 
bus galima siųsti siuntinių į 
Lietuvą. Iš tikrųjų yra taip, 
kad nuo birželio 15 dienos 
negalima bus siųsti tiktai 
maisto siuntinių. Kas norės 
siųsti maisto, turės čia įmokė 
ti doleriais, o Lietuvoje už 
tai iš krautuvių gaus maisto. 
Kiti siuntiniai lieka kaip 1 g- 
šiol.

VAIKAI IR VASARĄ
VEIKIA

Nors mokyklose mokslo 
metai ir pasibaigė, įvairios lie 
tuviškos institucijos vasaros 
metu vaikams ruošia vasaros 
stovyklas ir susibūrimus. Ši
tą vasarą Toronte bus trejos 
stovyklos ir organizuojamas 
didesnis vaikų suvažiavimas 
— kongresas.

IŠLEISTUVĖS ŠIEMET 
BAIGUSIEMS 

augštąsias mokyklas (univer 
sitetą, Ryerson institutą, mo
kytojų seminarijas ir t. t.) 
ruošiamos birželio 12 d., pe 
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 gali
ma pasišokti. Informacijų rei 
kalu skambintis Stud, valdy
bos vicep. R. Staškevičiui po 
7 vai. vak. RO 9-4642.

KEATING FORD 
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRL

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės Į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos.

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE 1

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAftIONIS
I NSURANCE 

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

LIETUVIO KLINIKA 
NUO5AV. PATALPOSE
Bernardas Naujalis Toron 

te turi - išlaiko sveikatos kh 
niką — Health Clinic, kurią 
neseniai perkėlė į nuosavą na 
mą: 460 Roncesvalles Avė. 
Būrys draugų ir pažįstamų 
aplankė p. B. Naujalio nau
jas patalpas ir palinkėjo sėk
mės nuosavame name.

Šia proga malonu pasvei
kinti p. B. Naujelį, kuris ne
seniai gavo Psichologijos mo 
kslų daktaro diplomą. S. J.

PLIAS TORONTO 
SKYRIAUS VALDYBA 

birž. mėn. 4 d. posėdyje nuta
rė ruaenį surengti Kultūrinio 
pobūdžio^ arbatėlę — panašią, 
Kaip kad buvo Constellation 
Kotelyje, kur dalyvavo apie 
50 inžinierių su poniomis. 
Tradicinis balius numatytas 
1965 m. vasario m. pradžioje. 
Jieškomos baliui erL.ve_.ncS 
patalpos.

Pirm. inž. L. Balsys posė 
dyje dalyvavo paskutinį kar
tą, nes jis išsikeLa iš Toron
to. Pirmininkui pasitraukus, 
valdyba pareigomis pajiSKirs 
tė: inž. G. Sakas — pirm., in 
žinierius K. Gaputis — pirm, 
pavaduotoju, inž. Dvarionas 
— sekretorium ir inž. S. Vai 
tiekunas — iždininku.

Valdyba viso skyriaus var 
du dėkoja inž. L. Balsiui už 
įdėtą darbą ir linki gero pasi 
sekimo naujoje vietoje. 
LANKĖSI PRE L. TULABA

Iš Romos atvykęs Toron
te te lankėsi prelatas Tulaba, 
Romoje lietuviškos kunigų 
seminarijos rektorius. Sve
tys dalyvavo inž. Čuplinsko 
ir dr. Matulionytės vestuvė
se. Ta pačia proga rektorius 
aplankė dr. E. Zubrienę ir A. 
Dranginienę. Svetį palydėjo 
ir žinomas visuome.ininkas 
pristatė prelatas J. Tadaraus 
kas.

SPAUDOS IR RADIO 
suvažiavime iš Toronto daly 
vavo Moters red. I. Matuse
vičiūtė, radio valandėlės ve
dėjas J. R. Simanavičius, K. 
L. B. ap. vicep. p. Bastys ir 
b. PLB v-bos pirm. dr. J. Su 
ngaila.

sealing r ord bales Dtd. 
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 rn. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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