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Persitvarko vals
Kinta valstybių santykiai, pandriu pasikvietė į Londo- —

Esmingai kinta. Kinta Mask
vos pageidavimų kryptimi. 
Kinta visai priešingai tam, ką 
po karo „pranašavo“ visoki 
aiškiaregiai, tolimos ateities 
spėjėjai, įvykius „numatę“ ke 
liems tūkstančiams metų pir
myn.

Būdingas mūsų laikams 
keistas, bet realus

NACIONALIZMO 
SUMIŠIMAS SU 
KOMUNIZMU.

Šiame mišinyje skęsta nau
jai kylančios tautos, nesuge
bančios dar apsispręsti.

Nacionalizmas reiškiasi 
ne tiktai naujai iškylančiose, 
bet jau ir subrendusiose tau
tose, ir tas painiavas kompli
kuoja.

Komunizmas, išėjęs ir teo 
rišką ir praktišką mokyklas, 
necionalizmą naudoja savo 
tikslams. Naudoja piktai, ne 
žmonių gerovei.

Bet
KINTA IR DABARTINIS 

KOMUNIZMAS
nes toks, koks jis dabar yra, 
nenumato ateities. Faktai ro
do, kad dabartinis vad. komu 
nizmas nepajėgs konkuruoti 
su laisvuoju pasauliu, todėl 
jieško išeities. Nors dar ir ne 
turėdamas aiškesnių gairių, 
jau dabar pradeda užsiminti

VISUOMENIŠKUMO 
KRYPTI.

Komunizmui, nors jis ma
to savo trūkumus, sunku iš
eiti iš aklastovin jį nuvedu- 
sios diktatūros, nes be jos 
jam neįmanoma išsilaikyti. 
Bet ar ilgam?

Vakarai galėtų daug pade 
ti komunistų valdomiems kra 
štams išeiti iš sunkios padė
ties ir susitvarkyti bent demo 
kratiškesniu būdu, bet

VAKARAI PATYS 
PAKRIKĘ

neranda bendros kalbos ir ne 
randa bendros veikimo lini
jos, kuri vestų į tikrą laisvę, 
sugyvenimą, taiką ir nusigink 
lavimą. Keliolikos metų pas
tangos ta kryptimi ne tiktai 
neduoda, bet ir nežada jokių 
pozityvių vaisių, neišskiriant 
nei paskutinio tariamo JAV 
ir SSSR sutarimo dėl nusi
ginklavimo dienotvarkės. Ge 
nevos derybose

Derybos Genevoje prie nu 
siginklavimo negali privesti, 
kol Jungtinės Tautos be auto 
ritėto.

Bet valstybių santykiai kin 
ta. Po Prancūzijos, jau ir
ANGLIJA SIŪLO KINUS

ĮSILEISTI Į
JUNGTINES TAUTAS.
Galimas dalykas, kad prie 

to ir bus prieita.

KITOS ŽINIOS
— Turkijos min. pirm. In 

onu ir Graikijos Papandriu 
šią savaitę lankysis Vašing
tone, pakviesti prezidento.

— Graikijos min. pirm. Pa

Kanada^Lietuvių Fondas
KLF pirmutiniai nariai pa 

pildė svo įnašus po $100: 
P. S. Augevičiai,

Tillsonburg, Ont. iki $350. 
V. I. Ignaičiai,

Rodney, Ont. iki ... .350. 
Z. L. Mockai,

Rodney, Ont. iki $200. 
J. T. Rastapkevičiai,

West Lome, Ont. iki $200.
Už gautus papildomai $400 

ną DB min. pirm.
— Rumunijai JAV duoda 

paskolas. Rumunija, panašiai 
į Jugoslaviją, pamažu trau
kiasi nuo Rusijos.

— 8.500 politinių kalinių 
Rumunijoj paleidžiama iš ka
lėjimų, o jų ten yra dar dau
giau. Tokia yra sovietija „be 
kalėjimų“.

— Bulgarijos min. pirm. 
Žotkov pareiškė, kad Bulga
rija sunkioje padėty .

— Sov. Rusijoje stovi ne
remontuoti 190,000 traktorių, 
20,000 automoirflių.

— JAV sekr. pavad. pa
reiškė, kad JAV neleis komu 
nistams karu užimti nei Viet 
namo, nei Laoso, o preziden
tas būdamas Kalifornijoje 
patvirtino, kad JAV panau
dos ir savo kariuomenę tam 
tikslui.

— Lenkijos kompartijos 
suvažiavime dalis atstovų siū 
lė paremti Kinijos komunis
tus ir kritikavo Gomulkos vai 
džią.

— Rusai ispanams pralai
mėjo futbolą 2:1 santykiu.

— Rockfeleris, išleidęs 5 
mil. dol. propagandai, atsisa 
kė kandidatuoti į JAV prezi
dentus, — liko Goldwateris ir 
Scrantonas.

— Edward Kennedy, se
natorius, prez. J. Kenedžio 
brolis, lėktuvo nelaimėje su
laužė stuburkaulį, pilotas už 
muštas, kiti sužeisti.

— Japonijoje didelis žemės 
drebėjimas.

— Jungtinių Tautų karo 
daliniai Saug. T-bos sprendi
mu, sutinkant Turkijai, Grai 
kijai ir Kiprui palikti dar 3 
mėn. Kipre.

— Tokio derybos tarp In
donezijos ir Malazijos, daly
vaujant Filipinams, nutrūko, 
nes Indonezija atsisakė nu
traukti karą prieš Malaziją.

— JAV senatas priėmė po 
litinių teisių įstatymą.

— Chruščiovas su svita iš 
Danijos išvyko į Švediją.

— Anglijos studentas, no
rėjęs vesti rusę Bibikovą, ofi
cialiai išsiųstas iš Rusijos, bet 
Maskvoje dingo be žinios, kai 
turėjo išskristi į Londoną.

— Gomulka Lenkijos kom 
partijos suvažiavime Varšu
voje pasmerkė Kinijos komu
nistus, užstodamas rusus.

— Lenkijos kompartijos su 
važiavime priimtas 5 metų 
planas, kuriuo bus decentrali 
zuojama pramonė, leista bus 
reikštis privačiai iniciatyvai. 
Tuo pasisakoma, kad sovieti
nė sistema nepajėgi yra kur
ti ir sėkmingai veikti.

— Erhardas, 'kaip teigia 
oficialios žinios, tiktai susi
tiks su Chruščiovu. Spėjama, 
kad bus keliamas Vokietijos 
sujungimo klausimas ir ryš- 
šium su tuo Vokietijos - Ru
sijos santykių klausimas.

— Švedų pulk., rusų šni
pas, Wennerstrom, nuteistas 
kalėti kol bus gyvas. Rusai 
jam sumokėjo' 32,000 dol.

aukotojams nuoširdžiai dėko
jame.
KLF kasoje dabar yra $7,800.

KLF Valdyba.
KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO MONTREALYJE

RŪPESČIAI
Įnašų Telkimo Komisijon 

pakviestas sutiko įeiti Augus
tinas Mylė buvęs ilgametis

lybių santykiai
Lietuvių gyvenimo faktai

STUDENTŲ IR JAUNI
MO DĖMESIUI

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro Valdyba kviečia 
visus stu-tus dalyvauti Ame
rikos Lietuvių kongrese, ku
ris įvyks šį savaitgalį, birže
lio 25—28 d. Washington D. 
C.

Kongresas bus viena iš di
džiausių Amerikos lietuvių 
politinių demonstracijų Ame 
rikos sostinėje. Viena Kong
reso programos dalis yra or
ganizuojama jaunimo. Joje 
jaunimo atstovai išnagrinės 
ir pareikš savo nuomonę apie 
Sovietų kolonializmą ir lietu
vių jaunimo padėtį po Sovie
tų valdžia. Tuo reikalu prane 
Šimus padarys Dr. J. Vardys 
ir inž. J. Miklovas. Šioj daly 
yra pakviesti dalyvauti Ame
rikos ir Afro - Azijos jauni
mo atstovai. Ypatingai šioje 
programos dalyje yra kvie
čiamas visas akademinis jau
nimas gausiai dalyvauti.
• Amerikos Lietuvių Tary
ba, įvertindama lietuvių krep 
šinio rinktinės išvykos į Aus 
traliją reprezentacinę reikš
mę, paaukojo 500 dol.
• Popiežius Paulius VI pa
skyrė vysk. Maželį Telšių ir 
Klaipėdos dvasiniu vadovu.
• Vasario 16 gimnazijos di
rektorius kun. Liubinas lan
kėsi Vašingtone, o po to Bos 
tone.
• Lietuvių diena Los Ange
les įvyko birželio 21 d. Tai 
skaitlingiausis Kalifornijos 
lietuvių susitelkimas.
• Solistė L. Šukytė Toronto 
operos pakviesta dalyvauti 
„Falstafe“ ir išpildyti pagrin 
dinę moters rolę.
® St. Catharines, Ont. pami
nėtas Pranciškonų parapijos 
15 metų susikūrimas.
• Wellande Kanados Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
suruošė tradicines Jonines.
• Hutenfelde, V. Vokietijo
je, Vasario 16 gimnazija su
ruošė tradicines Jonines, ku
riose šokius ir kt. programą 
išpildė gimnazijos mokiniai.

KAS NAUJA
STATYS MENO RŪMUS
Kvebeko provincinis komi

tetas (paminėti Kanados fede
racijos 100 metų sukaktuves 
nutarė Hullio mieste (Otta- 
wos dvynukas) pastatyti Me
no rūmus už 300,000 dol.

f ||>f------- .—it..............
sporto klubo' „Tauras“ pirmi 
ninkas. Numatoma kviesti 
dar daugiau asmenų, ypatin
gai pageidaujamos ponios ir 
panelės, nes iki šiol jų komi
tete nesimato.

Peržiūrėti ir patikrinti 
Montrealio lietuvių sąrašai, 
kuriems vasarai pasibaigus nu 
matoma išsiuntinėti paragini
mai savo įnašais prie Fondo 
prisidėti.

Birželio 21 d. lietuviškos 
programos metu per CFMB 
radio stotį kalbėjo Lietuvių 
Fondo Montrealiui įgaliotinis 
Juozas Lukoševičius.

Tikimasi, kad pasibaigus 
stovyklai ir Vasario 16-tos 
Gimnazijos statybai rinklia
voms, fondan įnašų plauki
mas turėtų pagyvėti. J. L.

VAŠINGTONO LIETUVIŲ 
KONGRESAS

įvyks birželio 26—28 dieno
mis. Jį organizuoja ALTba. 
Kongresas žada būti įspūdin
gas. Jame veikliai dalyvauja 
ir jaunimas. Kongrese pa
kviesti dalyvauti ir Kanados 
lietuviai.
BRAZILIJOJE LIETUVIŲ 

S^JŪDiS
už Lietuvos atstovybės ir kon 
sulato teisių grąžinimą, kai 
prokomunistins prez. Quad- 
ros jam atėmė teises patai
kaudamas Rusijos diktatūrai 
ir kolonializmui. Prisidėkime 
ir mes — parašykime Brazili
jos preziaentui ar užsienių 
reikalų ministeriui laiškų, 
prašydami grąžinti Lietuvos 
atstovui Dr. Mejeriui ir Lie
tuvos Konsului t»ao Paulo p. 
Polišaičiui turėtas teises.
PASIKLOSIMAI sutikti 

KREPŠININKUS 
AuslKAjLiJUJr.

jau eina prie gato. Viešint 
sydnėjuje, krepšininkai tu
rės išvyKas į NewcasteĄ ir 
Cannberą. Nors Newcastely 
lietuviai neturi sporto klubo, 
tačiau buvo sudarytas priėmi 
mo komitetas, kuriam vado
vauja jaunas ir energingas 
chorveays St. Žukas, komi
teto nariais yra Gasparonie- 
nė, Burokas ir Zienius. Aust 
ralai ypatingai stengiasi pade 
ti svečiuos kuo gražiau pri
imti.

ts Sydnėjaus Newcastely 
bus tiesiai privažiuota prie 
miesto rotušės, kur burmist
ras oficialiai priims ir pasvei 
kins. Newcastelyje bus su
šaukta speciali spaudos, radi 
jo ir TV konferencija. Rung
tynės bus ištisai transliuoja
mos per televiziją.
• Edmontone birž. 27 — 28 
d. didelės iškilmės — Lietu
vių namų dešimtmetis. Daly
vauja jų iniciatorius muzikas 
kun. Jurkšas.
© Š. Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinės atsisveikinimo 
rungtynės bus Chicagoje, Br 
other Rice mokyklos sporto 
salėje.

KANADOJE
REKORDINĖS IŠLAIDOS

Kanados miestų burmist
rų suvažiavime, Regina, Sas., 
paaiškėjo, kad šiemet savival 
dybės statybų ir butų reika
lams bus išleidusios 2 milijar 
dus ir 400 milijonų dol. Tai 
yra rekordinė suma, nes pra
ėjusiais metais buvo išleista 
2,217,000,000, 1959 m. 1,662, 
000,000 dol. 40% tos sumos 
išleista Ontario prov., Que- 
becas stovi antroje ir Britų 
Kolumbija trečioje vietoje.

SUSITARIMAS DĖL 
KOLUMBIJOS UPĖS 

PATVIRTINTAS
Jį sudarė buv. Diefenbake- 

rio vyriausybė, dabartinė Pe- 
arsono vyriausybė tiktai prie 
to pridėjo protokolą ir patie
kė parlamentui patvirtinti.

Opozicijoje buvo naujade- 
mokratai ir vienas konserva
torius, kurie teigė, kad Ko
lumbijos upės vandenys po 
.10 ar 20 metų bus reikalingi 
prerijų drėkinimui. Kadangi 
sutartis 100 metų, tai neįma- 

Nukelta į 8-tą puslapį.

JONĖ KANEVAITĖ — DIPLOMUOTA
•'•įšŠaJ

GAILESTINGOJI SESUO 
(Žiūrėkite 7 puslapyje Hamiltono kroniką).

EUROPOS NAUJIENOS
NEPRARASKITE LIETUVIŠKO SĄMONINGUMO 
SAKO LONDONO ARKIVYSKUPAS HEENAN

(BLC spec, informacija
Birž. 14 d., Westminsterio 

arkivyskupas, D. Britanijos 
Romos katalikų Primas, aplan 
kė lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčią Londone, kurioje at 
laikė iškilmingas pamaldas ir 
suteikė vaikams Sutvirtini
mo sakramentą.

Po pamaldų jis viešėjo' 
sporto ir Soc. Kluoe, kur jo 
garbei buvo suruoštas lietu- 
vikšų dainų ir taut, šokių kon 
certas. Iškilmėms pasibaigus, 
arkivyskupas sutiko pasikal
bėti su mūsų bendraaarbiu 
lietuviškais reikalais.

Jau per pamokslą arkivys
kupas pastebėjo, kad jis lie
tuvius pažįsta nuo labai se
niai. Min. Balutį pirmą kartą 
sutikęs prieš 25 metus. — 
„Jei kuo aš Jums galėčiau pa 
dėti, aš tai padaryčiau su 
meile ir džiaugsmu“, — užtik 
rino arkivyskupas lietuvius.

— Kaip Jūs žiūrite į atski
rą lietuvių katalikų bendruo
menę šiame krašte? Ar patar 
tumėte įsijungti į anglų kata 
likų bendruomenę?

— Pradžioje lietuviams, 
kaip ir kitoms tautinėms gru 
pėms, yra geriau laikytis at 
skirai, praktikuojant savo ti
kėjimą ir laikantis savo pa
pročių. Tačiau, laikui bėgant, 
skirtumai mažėja, nes išeivi
joje yra labai sunkios sąly
gos tautinei kultūrai išlaiky
ti.

— Ar jūs turite ryšių su 
katalikų hierarchija Lietuvo
je ir ar , manote, kad pasikeiti 
mas vizitais būtų naudingas?

— Lietuvoje nėra nė vie
no katalikų vyskupo ir todėl 
negalima kalbėti apie bažny
tinę hierarchiją. Abejojama, 
ar ten dabar esantieji bažny
čios administratoriai bus pa
kviesti į sekančią Vatikano 
Tarybos sesiją. Paskutinės se 
sijos metu aš buvau sukvie
tęs vyskupus iš anapus Gele
žinės uždangos ir su jais ture 
jau įdomų pasikalbėjimą, lie
tuviai nedalyvavo. Iš viso,

lietuvių spaudai)
mes neturime jokių ryšių su 
Lietuvos katalikais. Kas aėl 
pasikeitimo vizitais, jei tas bū 
tų naudinga, aš važiuočiau į 
Šiaurės Ašigalį. Lietuvon vyk 
čiau kad ir rytoj. Politinė pa 
šaulio padėtis taip ūmai kei
čiasi, jog negalima žinoti, kas 
gan KieKvienu momentu įvyk 
ti.

— Turime žinių, kad kata
likų bažnyčia Lietuvoje yra 
visiškoje sovietinių organų 
priklausomybėje, kad kai Ku
rie kunigai bendradarbiauja 
su režimu. Tokioms sąlygoms 
esant ar mes galime pilnai pa 
sitikėti Lietuvos katalikų hiė 
rarchija?

— Ir šiuo atveju negalima 
žinoti, kiek tai yra teisinga, 
nesant ten, vietoje. Kaip jau 
minėjau, Lietuvoje nėra kata 
likų hierarchijos. Kiek aš ži
nau, ten nėra nė vieno katali
kų vyskupo. Apskritai, mes 
turime būti labai atsargūs, 
kaltinant kunigus ar vysku
pus, kurie tariamai bendra
darbiauja su priešu. Kartais 
geriausias kunigas ar vysku
pas nutaria, kad tokia pahti- 
ka tam tikrą laiką yra tinka 
miausia bažnyčios labui. Tie 
kunigai gali būti tikri kanki
niai, todėl mes neturėtume da 
ryti neatsargių sprendimų 
apie kunigus, kurie, gal būt, 
labai išmintingai elgiasi.

Baigdamas pasikalbėjimą 
Jo Ekscelencija pažadėjo duo 
ti lietuviams visą galimą pa
ramą, pastebėdamas:

— Aš raginu Jus visus ir 
visuomet skelbti, kad Lietuva 
yra atskira krikščioniška tau
ta su savita kultūra ir tradici 
jomis. Ir Airija, būdama per 
šimtmečius Anglijos okupua- 
ta, nepasidavė ir neužmiršo, 
kad ji yra atskira tauta. Lie
tuva yra šalis, kuri tik laiki
nai sovietų okupuota. Niekas 
neturėtų užmiršti to ir klai
dingai galvoti, kad ji yra Ru
sijos dalis. Svarbiausia — ne 
prarasti lietuviško sąmonin
gumo”.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash 

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

Redaktorius Jonas Kardelis.

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

Kanadoje...............................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50
Visur kitur............................. $ 6.00

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

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

NEPRIKLA USOMA LIET UVA
----------------------------------------- -------------------- ------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didelis vertingų dovanų
paskirstymas! I

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirupinusi 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.

19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

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

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

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 dolerį. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudenį, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.
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PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir 
laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas A 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje”.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme.
Jau yra gauti kūriniai dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazai in skus, 
Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama. Pla 
čiau paskelbsime vėliau. Vi-siems nuoširdžiausia padėka.

Pavergtųjų suvarys Vilniuje
PASAULIO LIETUVIAI IR BE TO GERAI ŽINO, KAD 

LIETUVOS ŽMONĖS NORI GLAUDŽIŲ RYŠIŲ 
SU UŽSIENIAIS

Nikitos Chruščiovo, pasku 
tinio Rusijos caro - viešpa
ties tarnai, po 22 Lietuvos 
okupacijos metų, generolą 
Karvelį pasikinkę vadu ir pa 
sirinkę šūkį „Tejungia mus 
meilė gimtajam kraštui“, — 
Vilniun suvarė okupuoto kra 
što vergus, kaip „Tėvynės 
Balsas“ rašo:

„Jau gerokai iki susirinkimo 
vestibiulyje švytėjo baltagalvis 
kaunietis dail. A. Žmuidzinavi
čius, šnekučiavosi geri pažįstami

- Šiaulių, Kauno bei Vilniaus ak 
toriai: P. Bindokaitė, A. Vainiū- 
naitė, J. Laucius, N. Vosyliūtė - 
- Dauguvietienė, P. Treinys. J. Sta 
siūnas, V. Adamkevičius ir kt. At
ėjo vilniečiai meninikai P. Gudy- 
nas, K. Bagdonas, rašytojai A. 
Gricius, A. Maldonis, A. Miškinis, 
T. Tilvytis, žurnalistai S. Lauri
naitis, A. Laurinčiukas, R. Macko 
nis, kompozitoriai — vilnietis V. 
Klova ir panevėžiečiai M. Karka, 
P. Belazaras, spaudos komiteto 
pirmininko pavaduotojas M. Po- 
žarskas, profesinės sąjungos tary 
bos pirmininkė A. Pranskaitytė, 
pedegoginio instituto docentas S. 
Kregždė, čia ir būrys lietuvių, grį 
žūsiu prieš keletą ir daugiau me
tų iš užsienio į Lietuvą. Ėjo ir 
ėjo — žilagalviai ir jauni, seno
sios ir jaunosios Lietuvos garse
nybės. Visų jų, žinoma, nesumi
nėsi.

Prezidiume — organizacinos ko 
mitetas. Susirinkimo pirmininkas 
atsargos generolas, docentas V. 
Karvelis įžanginėje kalboje pabrė 
žia, kad plečiasi, auga Tarybų 
Lietuvos ryšiai su įvairiausių lai
kų lietuvių emigrantais. Jis kal
ba apie didelį gimtojo krašto il
gesį, kuris trykšta iš emigrantų

JEI NORI LIETUVĄ MATYTI LAISVŲ TAUTŲ 
TARPE — AUKOK TAUTOS FONDUI.

Spaudai einant pirmyn
TRUPUTIS PRISIMINIMŲ APIE JONĄ JANUŠKį 

DAUGIRDĄ

Prieš metus mirė Jonas Ja- 
nuškis. Ruošiausi parašyti 
prisiminimų apie jį, bet ir ne 
pastebėjau, kaip prabėgo visi 
metai, o trumpa jo biografi
ja, patiekta Eltos, ir dabar 
dar guli surinkta lėkštėje. 
(Dabar čia ji dedama).

Liepos 1 d. Bostone, širdies 
smūgio ištiktas, mirė „Kelei 
vio” laikraščio įstaigos vedė 
jas, laikraštininkas Jonas Ja 
nuškis. Gimęs 1900 m. Mažei 
kių apskr., 1919 — 1920 m. 
jis buvo Lietuvos kariuomenės 
savanoriu, 1921 m. baigė Šiau 
lių gimnaziją, 1925 m. baigė 
Leipcigo universitetą. Studija 
vo ekonominius mokslus, dir 
bo visoje eilėje socialdemokra 
tų laikraščių. Dirbo kooperaci 
joje. Buvo Seimo nariu. Nuo 
1928 m. gyveno užsienyje — 
Latvijoje, Lenkijoje, Vokieti 
joje ir Prancūzijoje — Paryžių 
je. 1937-40 m. buvo „Liet, ži 
nių” Paryžiaus korespondentu 
(S. Daugirdo ir kt. slapyvar 
džiais). 1941 m. pabaigoje at 
vykęs į JAV, Januškis pradžio 
je redagavo „Nauj. Gadynę“ 
(Brooklyne), o 1945-53 m. 
„Keleivio“' savaitraštį Bbsto 
ne. Vėliau, be reikalų vedėjo 
pareigų, buvo ir redakcijos na 

laiškų, iš pasikalbėjmų, apie iš
eivių norą žinoti, kas dedasi Tė
vynėje. Komitetas, įvairios orga
nizacijos, privatūs asmenys siun
tė ir siunčia savo tautiečiams 
daug knygų, spaudos, nuotraukų, 
plokštelių ir kt. I Lietuvą kasmet 
atvažiuoja užsienio lietuvių. Au
gant ir plečiantis šiems ryšiams 
tarp gimtojo krašto ir užsienio lie 
tuvių, pabrėžė V. Karvelis, — ir 
kyla reikalas dar labjau išplėsti 
jo veiklą“.

Tokie faktai iš okupuotos 
Lietuvos, tokia, Maskvos įsa 
kyta, gen. Karvelio komanda.

Į visa šita atsakysime: 
Mes žinome labai gerai, kad 
Lietuvos žmonės nori ryšių 
su užsienyje gyvenančiais Le 
tuviais. Jie ne tiktai nori, bet 
jiems ir reikia gauti iš šiapus 
geležinės uždangos ir vaistų 
ir kitų reikmenų. Ir tai būtų 
normalu, kaip tas yra tarp vi 
sų laisvų tautų ir valstybių. 
Deja, Lietuvos okupantas sa 
vo vergams to neleidžia. Ok
upantas vieno nori: visokio
mis priemonėmis sudaryti są 
lygas, kurios lyg ir rodytų, 
kad Lietuva yra Rusijos vals 
tybės dalis. Bet to niekad ji 
nesulauks!

Geriausia būtų buvę, kad 
gen. Karvelio pirmininkauja
mas Rusijos pavergtų ir prie
vartaujamų žmonių susirinki
mas būtų pasakęs: Rusai, iš- 
sikraustykite iš Lietuvos, o 
mes tikrai mokėsime susikal
bėti su visais užsienyje gyve
nančiais lietuviais, nes mus 
tikrai visus jungia meilė gim 
tąjam kraštui, bet laisvam, ne 
okupuotam.

riu. Palaidotas liepos 5 d.
Jonas Januškis gabus bu

vo žurnalistas. Daug dar ga
lėjo parašyti, bet peranksti 
mirė. Jo politiniai straipsniai 
buvo rimti, pamatuoti, kon
kretūs ir numatą. Mano, kaip 
redaktoriaus, gyvenime ir 
dienraštinei Lietuvos spaudai 
Jonas Januškis suvaidino tū
lą vaidmenį. Jis vienas iš pir
mųjų padėjo nugriauti vieną 
didelę užtvarą, kuri Lietuvos 
spaudą laikė stagnacijoje. Už 
tvaros nugriovimas tartum at 
vėrė langą į Vakarus, o tuo 
pačiu ir į laisvės padairas, 
taip nepaprastai svarbias kie 
kvienai spaudai, kuri nori bū 
ti tikra spauda, ne koks suro 
gatas. Neabejotina, kad tai 
buvo svarbus įvykis mūsų ne 
priklausomybės laikų spau
dos gyvenime, ir todėl noriu 
duoti velionio Jono Januškio 
garbei pluoštą prisiminimų.

Eltos vardas visiems žino
mas. Jis tebėra šiapus geleži
nės uždangos, kaip tęsinys ne 
priklausomybės laikų, bet juo 
naudojasi ir Lietuvos okupan 
tas, Eltos vardą prikinkęs 
prie Tasso ir padaręs ją tokią 
pat stagnacijos tvirtove, ko
kią Jonui Januškiui vienam iš

VINCUI PIEČAIČIUI

A. A. V. PIEČAIČIUI

Mirus vyrui ir tėveliui 
VINCUI PIEČAIČIUI

gu sutiksite 
vykdyt: 
daugiau laisvės 
visų pirma 
ELTOS užtvaras 
muoja sausai oficialinę, 
nių nemėgstamą, spaudos li
niją. Leiskite man bandyti tu 
rėti užsieniuose, kaip daro vi 
sa pasaulinė spauda, savo a.ts 
tovus, korespondentus.

Mūsų šėrininkui
VINCUI PIEČAIČIUI IR ŠEIMAI, 

reiškiame gilią užuojautą dėl jo tėvelio mirties.
Baltica Investment Corp.

gili užuojauta šeimai.
P aukštaičių šeima.

aš bandysiu jį 
Dienraščiui reikia 

tam tikslui 
reikia pralaužti 

kurios for 
žmo-

A. A. VINCUI PIEČAIČIUI 
mirus, jo sūnums, 

JUOZUI IR VINCUI SU ŠEIMOMIS IR 
ARTIMIESIEMS 

gilią užuojautą reiškia
Dr. J. Basanavičiaus 

Tautinių Šokių Grupė.

Miliems kolegoms
VINCUI IR SILVIJAI 

jų brangiam tėveliui ir uošviui 
A. A. VINCUI PIEČAIČIUI 

netikėtai mirus,
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 
Montrealio Lietuvių Akademinis Sambūris

VINCUI ir JUOZUI PIEČAIČIAMS, 
jų motinai ir visiems artimiesiems, šią liūdną valandą, 

netekus tėvo ir vyro
A. f A. VINCO PIEČAIČIO 

užuojautą reiškia
Birutė ir Henrikas Nagiai.

ste- 
koks buvo Lietu- 

, p. Kapnys, nesu- 
reikalaujamu 

Teko 
modernesnių priemo- 
man netikėtai pasise- 
bičiulius Cezarį Pet-

mirus, 
liūdesyje likusiai šeimai 

gilią užuojautą

mirus, Jo žmoną, dukterį ir sūnus su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia

Danaičių šeima.

mirus,
jo žmoną, dukterį, sūnus ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Neringos Skaučių Tuntas.

dien nustatytomis valandomis 
ir tiksliomis minutėmis.

Tačiau iškilo nauja prolble 
ma. Geriausis Lietuvoj 
nografas, 
vos Seime 
gebėjo mano 
tempu žinių užrašyti 
jieškoti 
niū. Ir 
kė per

mrwiwHr: mqmi » m

Mieliem draugam 
JUOZUI ir VINCUI PIEČAIČIAMS, 

Jų mamytei ir jų šeimoms, 
staiga netekus mylimo tėvelio, vyro, uošvio ir senelio 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Birutė ir Česlovas Januškevičiai.

A. f A. 
VINCUI PIEČAIČIUI 

mirus,
Jo žmoną, dukterį ir sūnus su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Stasys Naginionis.

Mylimam, tėveliui
A. f A. 

VINCUI PIEČAIČIUI 
mirus,

s. JUOZĄ ir ps. VINCĄ, 
jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučiame

L. S. B. Geležinio Vilko Tuntas.

A. A. VINCUI PIEČAIČIUI
mirus, jo žmonai ir šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą
A. ir D. Norkeliūnų šeimos. Į

KLB Kultūros Fondo Jaunimo Sekcijos vadovui 
VINCUI PIEČAIČIUI, 

broliui Juozui, motinai ir artimiesiems, 
liūdintiems mirusio tėvo ir vyro,

A. f A. VINCO PIEČAIČIO, 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

KLB KF Valdyba.

ir artimiesiems 
reiškia

M. ir V. Žižiai.

mirus, 
poniai Piečaitienei, jos sūnums ir dukrai bei jų šeimoms 

gilią užuojautą reiškia
V. ir P. Effertai.

pirmųjų teko griauti.
Nepriklausomybės laikais 

Lietuvoje, ypač po 1926 me
tų įvykių, ELTA įgavo ypa
tingą pobūdį, kuris periodinę 
spaudą pradėjo’ troškinti ir 
slopinti, suvienodindama • iki 
uniformiškumo visus laikraš
čius. Man, kaip dienraščio re 
daktoriui, ELTA tapo virve, 
kuri dienraštį laikė pakerusi 
ir smaugė. Tą jautė visi dien
raščiai, kurie matė, kaip jie 
darosi visi panašūs į Eltą. 
Šiaip svarbi ir reikalinga ži
nių agentūra, bet ypatingo
mis sąlygomis, vienodino ir 
niveliavo spaudą, kuriai iš 
tikrųjų turėjo tarnauti. Dien 
raščiai matė einą į katastro
fą ir bandė gelbėtis, jieškojo 
išeities. „Lietuvos Aidas“ pa 
kankamai turėdamas valsty
bės iždo lėšų, pradėjo leisti 
dvi, o vėliau ir tris dienraščio, 
laidas kasdien. Bet tai buvo 
tiktai Kaunui. Ir tai buvo dau 
giau Eltos, bet ne dienraščio 
laidos.

Visuomenėje buvo nepasi
tenkinimo. Dienraščių leidė
jai susirūpinę, ypač pasiro
džius trims „Lietuvos Aido“ 
laidoms. Buvo padėtis, atro
do, be išeities. Dienraščiai šu 
to Eltos katile.

Kartą bėgant išilgai Lais
vės Alėjos, man kelią pastojo 
„Lietuvos Žinių” leidėjo, b- 
vės „Varpo’ pirmininkas My 
kolas Sleževičius ir pradėjo 
įkalbinėti leisti ir „Lietuvos 
Žinių“ dvi laidas.

— Ne! — atsakiau M. Sle 
ževičiui. — Nei dvi, nei trys 
laidos nieko gera neatneš. Nie 
ko gera neišeis nei iš trijų 
„Lietuvos Aido“ laidų. (Il
gai netrukus laidos buvo re
dukuotos). Laidos skaityto
jų nepasieks, nes nei paštas 
jų nenuveš laiku, o iš vieno 
Kauno neįmanoma išsiversti, 
— teigiau M. Sleževičiui.

Mykolas Sleževičius susirū 
pinęs klausė.

— Aš turiu planą dienraš
čiui pakelti, — sakiau. — Jei

M. Sleževičius suprato ma 
no mintį ir sutiko su mano 
pasiūlymu. Tada aš pirmiau
sia kreipiausi į Joną Januškį 
Paryžiuje, vėliau į M. Gude
lį, iš Londono atsiliepė inž. 
Šlapoberskis, Dr. Donskis, iš 
Stock'holmo J. Jurginis., tal
ką pasiūlė pažįstami žurnalis 
tai iš Prahos, Sofijos, Vie
nos, Budapešto, nes palygin 
ti per trumpą laiką laikraštis 
galėjo mokėti honorarus, kuo 
žurnalistai buvo sudominti, ir 
svarbiausiais atvejais tiesiog 
nelauktai telefonu paskam
bindavo iš Europos sostinių, 
pranešdami svarbias žinias. 
Taip turtėjo dienraštis infor
macija, kuri jam yra pagrin
dinis uždavinys.

Bet. . . ne taip lengva bu
vo pralaužti Eltos užtvaras.

Taip dienraštinė spauda iš 
ėjo į platesnes padairas, bent 
jau išėjo iš Eltos trafareto ri 
bų. „Lietuvos Žinios” su Pa
ryžium, kur buvo Jonas Ja
nuškis, pradėjo kalbėti kas- 

rausfką (Sibire, iškankintas ir 
be sveikatos dabar sugrąžin
tas į Lietuvą) ir Petrą Januš 
ką (dabar Windsore), aptikti 
naują tada išradimą — mag
netofoną, kuris bet kokiu 
greičiu ir visiškai tiksliai į vie 
lą įrašo telefoninį pasikalbėji 
mą. Sumokėjome 3,000 litų, 
gavome iš Paštų valdybos spe 
cialų laidą vien į tą magne
tofoną, ir pradėjome duoti ži 
nias savo korespondentų. Paš 
tas, pagal susitarimą, be pra
šymo ir įspėjimo, turėjo nu
statytu laiku tiksliai įjungti 
„Lietuvos Žinių“ laidą su Eu 
ropos sostinėmis, iš kurių py
lėsi korespendentų praneši
mai, o redakcijos mašininkė 
gautus įkalbėjimus perrašy
davo į popieriaus lakštus.

Jonas Januškis, politinis 
emigrantas, kuriam pats da
viau Daugirdo vardą, kasdien 
nustatyta valanda ir minute 
diktavo žinias iš Paryžiaus. 
(Kiti iš kitur). Gavęs visus 

Nukelta į 7-tą psl.

few
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Ir vėl tie... 
voldemarin inkai...

Nepriklausoma Lietuva, bir 
želio 10-64, Stepas Paulaus
kas savo straipsnyje, ar Lie
tuvių Enciklopedija suklydo. 
Išėjo vienus ginti, kitus kal
tinti. Šiais laikais visokių gy
nėjų esama ir dėl to nėra pra 
smės pilstyti vandenį, kuris 
tik padėtų sukti okupanto ma 
lūną. Tačiau, kadangi Stepas 
Paulauskas, taip drąsiai me
tė kaltinimą ir LNP ir volde- 
marininkams ir viską sujau
kęs kartu operuoja net Nu- 
renbergo „dokumentais“, tai 
noriu nors trumpai Stepą Pau 
lauską patikslinti.

Pirmiausiai nesuprantama 
ką S. P. laiko voldemarinin- 
kais. Ar buvusius Prof. Aug. 
Voldemaro asmeninius drau
gus, bičiulius, ar Klaipėdoje 
veikusius žygininkus ar Lie
tuvių Nacionalistų Partiją. 
Kaip ten bebūtų palukime tai 
jo sąžinei. Dabar pažiūrėki
me į Stp. Paulausko nevyku
sius teigimus. Vienoje vieto
je jis sako, kad voldemarinin 
kai įvykdė Kauno Karo Ko
mendantūros perversmą, kito 
je vietoje ir tame pat nume
ryje sako, kad tą perversmą 
įvykdė Tautinio Darbo Ap
saugos antroji kuopa. Čia ne
suprantama, argi ir tenai bu 
vo „voldemarininkai“ ? Kitoj 
vietoj, Stp. Paulauskas, labai 
jautriai atsiliepia apie pulk. 
Bobelį ir Butkevičių kaip ge
rus lietuvius, patriotus. Čia 
visai tvarkoje, su tuo pilnai 
sutinku, kad buvę laisvės ko
vų savanoriai ir negali būti 
blogi. Jie pavojaus metu sa
vo duoklę Tėvynei atidavė 
kaip ir pridera geriems lietu 
viams. Bet man nesupranta
ma, kodėl p. Stp. Paulauskas 
kalbėdamas apie kitus Lietu
vos Kariuomenės karininkus 
irgi laisvės kovų savanorius: 
pulk. Stasį Kviecinską ir maj. 
Pyragių, sako, kad Dr. Ka
zio Bobelio Jiems buvo tinka 
mai atsakyta. O koks buvo 
tas atsakymas, visi gerai ži
nome ir už tą „tinkamą atsa
kymą”, kaip girdėjau, Dr. Ka 
zys Bobelis yra patrauktas 
Lietuvių Bendruomenės Gar
bės Teisman. Tai 'kur logika.

Toliau lyg norėdamas sa
vo straipsniui priduoti dau
giau svorio griebiasi senos 
dainelės apie voldemarininkų 
ėmimą pinigų iš vokiečių Ges 
tapo valdžiai nuversti,

Į tai Stp. Paulauskui no
riu pasakyti, kad jei jis laiko 
voldemarininkais, Lietuvos 
Kariuomenės Kauno Įgulos 
žygį į Prezidentūrą Birželio 
7-34., tai labai klysta. Lietu
vos kariuomenė nebuvo rei
kalinga svetimos finansinės 
paramos. Ji buvo viskuo pil
nai aprūpinta. Tuo labjau, 
kad tam žygiui arba vadina
mam vienu perversmu, kitų 
birželio 7 įvykiui vadovavo 
pats kariuomenės vadas Gen. 
Kubiliūnas. Tikrumoje tai 
nebuvo joks perversmas ir vi 
sai niekas ir negalvojo apie 
valdžios nuvertimą. Jei būtų 
buvę to siekta, tai lengvai ir 

būtų įvykdyta. Tačiau norė
ta du gerus tautinės minties 
vadus sutaikinti ir suvesti į 
bendrą Lietuvos gelbėjimo 
darbą. Tai kam čia tas nesą
mones kalbėti lyg iš mėnulio 
iškritusiems, ne šios žemės 
būtybėms.

Visai kitas reikalas, jei tai 
turima galvoje Klaipėdoje 
veikusį Lietuvių Aktyvistų 
Frontą, kuris buvo susidaręs 
iš visų opozicinių Lietuvos 
politinių grupių. Jie tenai lei
do savo žurnalą vardu „Bend 
ras Žygis“. Ar jie naudojosi 
tokia vokiečių finansine pas
kola ar parama, tai galėtų at 
sakyti tos veiklos dalyviai: 
Dr. Pajaujis, Leonas Prapuo 
lenis ir kt.

Kad šitas vadinamas „Nu- 
renbergo dokumentas“ kalba 
apie aktyvistus, o ne apie vol 
demarininkus“, tai aš čia pat 
duodu oficialaus to dokumen 
to ištrauką, kuris šitaip sa
ko : „Saugumo' Viršininko 
Vyr. Štabas, Ribentropui. — 
Pagrindinai ištyrus pasirodė, 
kad vadinamieji voldemarinin 
kai susidaro iš asmenų, kurie 
dėl įvairiausių priežasčių yra 
nepatenkinti Lietuvos prez. 
Smetonos vyriausybe. 1 am 
tikro vienodumo tesama tik 
vienu požiūriu, būtent, kad 
smerkiamas draugiškas nusi
teikimas Lenkijos atžvilgiu, 
reiškiamas intelektualinių 
sluogsnių, lygiai kaip ir kri
kščionių demokratų partijos, 
kuri šiuo metu sprendžiamai 
atstovaujama Lietuvos vyriau 
sybėje. Dar nebuvo galima 
nustatyti, kad tos grupes va 
dovybė turėtų aiškią politi
ką. Nėra artimesnių ryšių 
su Voldemaru, kuris gyvena 
Prancūzijoje ir rašo! religi
nius veikalus, gaudamas iš 
Lietuvos vyriausybės nedide
lę pensiją, kad negrįžtų į Lie 
tuvą ir neveiktų politiškai. 
Dėl to reikia laikyti labai ir 
labai abejotinu dalyku, kad 
šita aktyvistų grupė, kuriai 
Voldemaro vardas ar yra kas 
daugiau kaip iškaba, artimo
je ateityje įgautų politinės 
įtakos. . .” Tai va, ir visas 
„voldemarininkų“ nusikaiti
mas iš NurenbergO' raštų taip 
jau pagarsintų ir pavadintų 
net dokumentais. Ap,e kokius 
voldemarininkus čia kalbama, 
visiems, kas tik nėra politiš
kai apakęs, yra aišku ir toli
mesnis to reikalo aiškinimas, 
kaip jau esu minėjęs, būtų tik 
vandens pilstymas ant Lietu 
vos okupanto malūno.

Stepas Paulauskas užsi
puola ir Laisvąją Lietuvą, 
kam ši išdrįso Lietuvių Enci
klopedijai tiesą priminti, kad 
pastaroji taip iškilmingai pa
minėjo Lietuvos laisvės kovų 
savanorio aviacijos kapitono 
Prano Gudyno žudiką, o nė 
vienu žodžiu neprisiminė nu
žudyto Kap. Prano Gudyno. 
Ar tai ir čia yra nusikaltimas? 
Demokratiniuose kraštuose 
valdžias ir prezidentus viešai 
kritikuoja, o čia ir Enciklope 
dijos leidėjui, jei jie yra pada

Aldona Janina Mikelėnaitė

Jono ir Veros Mikelėnų duk
tė, gimusi Lietuvoje Šiaulių 
mieste 1943 metais. Š. m. ge 
gūžės mėn. 25 d. Mac Master 
universitete, Hamiltone, Hu
manitarinių Mokslų Fakulte
te baigė kalbų studijas Baka
lauro laipsniu. Pasiruošusi 
toliau tęsti studijas Toronto 
Universitete — Ontario Colle 
ge of Education. Ruošiasi kai 

bų mokytojos profesijai.

rę klaidą, gal ir ne iš blogos 
valios, pagal S. P. negalima 
liesti, kaip neliečiamą švente 
nybę. Šitaip darydami, nie
kad iš klaidų neišbrisime ir 
neišmoksime demokratiškai 
galvoti. Kol yra tam dar lai
ko, tai klaidai atitaisyti bent 
paskutiniame tome, tai LE rei 
ketų tik padėkoti už tikrai 
vertingą pastabą ir padarytą 
klaidą stengtis atitaisyti, juk 
L. Enciklopedijos tikrumu ir 
jos viską bent pagal esamas 
galimybes, apimimu esame 
visi susirūpinę, visi mokame 
už tai pinigus ir turime teisę 
reikalauti, kad būtų tinkamai 
darbas atliktas. ,

Bendrai, į visus dalykus 
reikėtų kiek šalčiau ir rim
čiau žiūrėti, o ne taip lengvai 
svaidytis visokiais apkaltini
mais ir primetimais nebūtų 
nusikaltimų, vieni kitiems.

Stepas Jakubickas.

Toronto Maple Leaf hockey žaidėjas Andy Bathgate 
vasaros metu pranešinėja sporto žinias.

Sports Date programa girdima per CBC radio 
kiekvieną šeštadienį.

^KOMUNISTŲ SKAIČIUS 
PABALTIJO KRAŠTUOSE

Visur palikti tie patys 
pirmieji sekretoriai.

Latvijoje 19-jo Latvijos ko 
m. partijos suvažiavimo, įvy
kusio 1963 m. gruodžio 24 — 
25 dd. metu kom. partijos na 
nu ir kandidatų buvo 87,482. 
Nuo paskutinio suvažiavimo, 
prieš dvejus metus, narių skai 
cius pakilo 10,840. Suvažiavi 
me dalyvavo 559 atstovai, ku 
rių tarpe buvo 310 latvių ir 
196 rusai. Latvių partiniame 
suvažiavime nebuvo didesnių 
pakitimų, o pirmuoju sekreto 
num toliau išrinktas Arvids 
Palše.

Estijoje 14-jo partijos šuva 
žiavimo, įvykusio 1964 m. 
sausio 7 — 8 dd., metu kom. 
part, narių skaičius siekia 
03,411 narių ir 6,567 kandida 
tus, iš viso 59,978 nariai. Lai
kotarpyje tarp dviejų pasku
tinių suvažiavimų narių skai 
čius pakilo 9,500. Suvažiavi
me dalyvavo 753 astovai, iš 
jų: 467 estai, 255 rusai ir 37 
ukrainiečiai. Pirmuoju sekre
torium liko Johannes Kaebin. 
Būdinga, kad iš 150 CK na
rių ir kandidatų 46 rusai dir
ba vadovaujančiose Estijos 
pramonės ir mokslo įstaigose.

Pramonės ir transporto sta 
tybos ir statybinių medžiagų, 
maisto ir lengvosios pramo
nės, prekybos ir žemės ūkio 
—visur vadovauja rusai.

Lietuvoje 14-jo komparti
jos suvažiavimo, įvykusio š. 
m. sausio 9—10 dd., metu ko 
munistų part, narių ir kandi
datų buvo 77,490. Rusai C. K 
-te kompartijos suvažiavime 
iš 864 mandatų lietuviai turė
jo 580, t. y. 67,1%. Į LKP 
CK buvo išrinkta 123 nariai 
— iš jų rusų 40, taigi, 32,5% 
visų narių. Jau žinoma, kad 
CK-tui ir toliau vadovauja ne 
pakeičiamasis Antanas Snieč
kus. E.

— „Look“ žurnalo redak
torius pasipasakojo apie rasi 
nio klausimo' tyrimus Rusijo
je. Jis teigia, kad Rusijoje 
rasizmas aštrus, dažnai priei- 
ną.S/prie žudynių, smurto vei
ksmų. Juodukui su rusaite 
pavojinga gatvėje rodytis.
— Lenkijos kompartijos su 

važiaviman kinai nepakviesti. 
Prof. Stoma parašė straipsnį, 
kuriame kritikuoja komparti
jos šališkumą ir nesirūpinimą.

MtW^SP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIŲ KREPŠINIO RINKTINĖS IŠVYKOS I 
Į AUSTRALIJĄ

Kanados Komitetas skelbia 
aukotojų sąrašą nr. 5. Auko
jo : po 50 dol.: J. Gustainis, 
po 10 dol. LK Mindaugo Šau 
lių kp. (Montreal), Rodney 
ap. v ba (per P. Paškauską), 
po 5 dol. I. Dragašius ir Dr. 
J. Mališka, po 17 dol. Sudbu 
rio ap. vald. (per A. Stra- 
kauską), po 16,50 dol. Rod
ney ap. vald. (per V. Ignai- 
tį), po 14 dol. Lethbridge lie 
tuviai (per S. Noreiką).

Rodney ap. aukavo: po 5 
dol.: K. L. Mockai ir V. I. Ig 
naičiai, 2 dol. V. Naruševi
čius ir J. Rastapkevičius, 1, 
50 dol. A. Kudirka ir vienas 
asmuo 1 dol.

Sudburio ap. vald. 5 dol. 
A. Strakauskas, po 2 dol. L. 
Kulnys ir K. Žukauskas ir aš 
tuoni asmenys po 1 dol.

Kanados Komiteto kasoje 
š. m. birželio mėn. 15 d. bu
vo 1,194.12 dol. Visiems au
kavusiems nuoširdus ačiū. 
Primename, kad mūsų krep
šininkai į Australiją išvyks
ta liepos mėn. 7 d. Tad pra
šome visų, kurie dar negrą
žino aukų lapų, tai atlikti ar 
timiausiu metu, nes Kanados 
Komitetas visus pinigus pri
valo persiųsti į Čikagą. Mūsų 
iždin. antrašas: L. Rickevi- 
čienė, 4 Avon Av. Toronto 9.

Spaudos inform.
IŠ LIETUVOS

— Draugiškose rungtynė
se Kauno Žalgirio krepšinin
kai pralaimėjo visos S-tų S- 
gos Dinamo rinktinei 66:72 
ir 48:76.

— Pabaltijo irklavimo pir 
menybes Trakuose laimėjo 
mūsiškiai, nugalėdami aštuo
niese varžbose, tuo tarpu sve 
čiai — tik keturiose.

— Lietuvos futbolo pirme
nybėse pirmoje grupėje pir
mauja Kauno Inkaras prieš 
Kretingą, o antroje — Akme 
nė.

— Sov. Sąjungos B klasės 
futbolo pirmenybėse Klaipė
dos Granitas prie 5 tūkst. žiū 
rovų Klaipėdoje sužaidė ly 
giomis — 0 :0 su Leningrado 
Spartaku. Granitas lentelėje 
randasi ketvirtoje vietoje.

— Į tarptautines stalo te
niso varžybas Irane išvyko L. 
Balaišytė.

— Pabaltijo lengvosios at
letikos rungtynės Taline bai
gėsi šeimininkų pergale prieš 
latvius ir lietuvius. Nors mū
siškiai užėmė paskutinę vie
tą, tačiau atsiektais rekor
dais jie stovpjo pirmoje vie
toje. Ir taip, naujus Lietuvos 
rekordus atsiekė: 10 km bė
gime K. Orentas 29 min. 24, 
6 sek, 100 m bėgime rekor
dą pakartojo Liukpetris — 
10,5 sek. Kitos mūsiškių ge
resnės pasekmės (Lietuvos 
kolonistų nerašau) : jietis A. 
Stančiūtė 51,97 ir Kalėdienė 
51,19 m, Burokas 73,92 m ir 
J. Mozūra 71 m, 3 km kliū
tiniam — A. Aleksiejūnas 8, 
50 min.

— Pasibaigė Sov. S-gos 

moterų krepšinio pirmeny
bės. Meisterio vardą laimėjo 
Rygos TTT komanda. Kau
no politechnika užėmė vienuo 
liktą vietą, o Vilniaus Kibir
kštis, iš 24 komandų, buvo 
keturiolikta.

— Sov. S-gos futbolo tau
rės rungtynėse Vilniaus Žal
giris patiekė staigmeną, nu
galėdamas Maskvos Torpe
do (joje nebuvo Europos rink 
tinės žaidėjo Veronino) 1: 0. 
Tuo būdu, vilniečiai pateko 
į aštunfinalį ir jų artimiausiu 
varžovu bus Moldavos ir Če- 
liabinsko rungtynių nuga.ėto 
jas.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybių įdomesnės pasekmės: 
Panevėžio Statyba — Kauno 
Politechnika 2:0 (4 tūkst.
žiūrovų Panevėžyje), Kretin 
gos Minija — Vilkaviškio Me 
talas 0:0 (1500 žiūrovų), 
Kauno Inkaras — Vilniaus 
Žalgiris 4:0 (500 žiūrovų 
Kaune.

IŠ VISUR
— Genevoje vyksta atran

kinis olimpinis krepšinio tur 
nyrąs. Pirmos pasekmės: 
Soumija — Vengrija 80 : 58, 
Suomija — Izraelis 60:55>, 
Prancūzija —Ispanija 93 :66.

— Futbolo rungtynių pa
sekmės: Suomija — V. Vo
kietija 1:4, Anglija — Portu 
gali ja 1:1, Argentina — Ang 
lija 1:0.

— Kanados olimpinis ko
mitetas, sportininkų išvykai į 
Tokijo paremti, kreipėsi t šio 
krašto visuomenę, prašyda
mas aukų. Gegužės mėn. iš vi 
sos Kanados jis gavo... 150 
dol.!!! Atrodo, kad šio kraš
to gyventojai yra visiškai abe 
jingi Kanados reprezentaci
jai tarptautinėj arenoje, gal
vodami, kad tai šio krašto vy 
riausybės reikalas. Tuo tar
pu olimpinės komandos išlai 
dos siekia beveik 150 tūkst. 
dolerių.

— Neblogas pasekmes 
1500 m bėgime atsiekė lat
viai: Gailitis nubėgo per 3 
min. 45,7 sek. o ioiuas 3 
min. 46 sek. Pirmojo pasek
mė yra naujas Latvijos re
kordas, blogenis už Lietuvos 
4 sek.

— Puikios 4X100 m esta
fetės pasekmės: Prancūzija 
per 39,6 sek. ir V. Vokietija 
— 39,8 sek.

— Vokietijos Kasselyje 
rungtyniavęs ispanas Solaris, 
su kartimi iššok o 4,60 m. 
Tai naujas Ispanijos rekor
das.

— Mongolija apkaltino ki
nus, kad jie kėsinasi jai pri
mesti savo valią.

— Kat. kunigas Darnel Pa 
uer, JAV, pasisakė apie gim 
dymų kontrolę, nes jo teigi
mu žmonijos prieauglis to..s 
spartus, ir toks didelis, kad 
tai ves prie katastrofos, jis sa 
ko, kad bažnyčios vadai da
bar tą klausimą studijuoja.

Pažinkime save ir kitus.

PETRAS BŪTĖNAS
NAUJASIS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

RAŠO PETRAS BŪTĖNAS
Boundaries of Lithuania — Frontiėres Lit- 

huaniennes, — žemėlapis yra prijungtas prie 
Juozas Audėnas, Twenty years’ struggle for 
freedom of Lithuania. New York, N. Y. 1963 
m. 149 psi. knygos.

Iš ligi šiol esamųjų Lietuvos ir Lietuvos 
valstybės politinių žemėlapių šis žemėlapis 
yra politiškai ir iš dalies istoriškai tiksliausias, 
bet, žinoma, nerodąs senosios Lietuvos vals
tybės ir aplamai visos baltų žemės. Bet jis nu
žymi daug, net 13, įvairių laikų ribų ir sienų, 
su kuriomis lietuviui pravartu, sakysime, pa
mažu per kokias dvidešimt valandų gerai su
sipažinti, norint įvairių laikotarpių Lietuvos 
ir Lietuvos valstybės bylą suprasti ir įsisą
moninti.

Nežinau kitos tautos ir valstybės, kuri ga
lėtų turėti tiek daug ir tokių etninių bei poli
tinių painiavų ir supainymų, žinoma, atsira
dusių dėl visų trijų didžiųjų kaimynų agre
sijos, aneksijos ir okupacijos liguisto pamė
gimo prieš lietuvių giminę.

Jei pasaulio reikalus taip užsispyrusiai vai 
ruojančios valstybės ir priplaktiniai visokie 
unai su saugumo tarybomis bei prozelitiniais 
tribunolais nori sau dar gudresnių ir apsuk 
resnių politikų, diplomatų ir strategų kombi
natorių pasiruošti, tai turėtų savo politikų di
plomatų bei karo, mokyklose papildyti jų mo
komąsias programas: turėtų įsitaisyti štai 
kad ir tokios etnografinės bei politinės pai
niavos kursą iš Lietuvos valstybės pakluonių 
anksčiau, negu kažkokias abejotinas „pasau
lio taikas“ dešimtmečiais kurdami ir kur
dami, ir anksčiau negu i Venras „šviesme
čiais“ skrisdami ten sankiliotiniuose kocho- 
zuose - sovehozuose kukurūzų dirvonų sėti 
ir naujų biržų steigti. Ir būtų nejuokinga, 
nuoseklu, aišku bei šiek tiek protinga. Ano
kio pragmatingesnio ir pragmatiškesnio gal
vojimo nė nebereiktų kam beišradinėti.

Toliau, betgi ir dėl šitokio žmoniško bei 
vaizdaus žemėlapio dar galėtų būti kalbos. 
Sakysime, jis, galima tarti, dar perdaug 
kuklus, begindamas vietomis lietuvių etnogra- , 
finius tarpus.

Pvz. tautybių statistika, jei ji teisinga, 
yra svarbi priemonė geram žemėlapiui pa
ruošti. Betgi dėl baltų ar ir konkrečiai lie
tuvių statistikos, — tos šiokios tokios statis

tikos vis svetimųjų ruoštos kitkart, o ir da
bar aiškiame mažųjų tautų genocidavime, net 
baisu ir koktu, teberuošiamos ir kartais skel
biamos — bauginti. . . (Geriau tuo tarpu nu
tilti). Trumpai, svetimųjų statistikomis sun
ku pasitikėti bei jomis patikėti, ir neprivalo
me jomis nekritiškai remtis. Yra visiškai pa
tikimų ir lietuviams svarbesnių, patogesnių, 
tvirtesnių bei patvaresnių šaltinių ir gairių, 
kurių bijo didieji kaimynai kaip jiems visaip 
nepatogių ir nenaudingų.

Žemėlapyje vietomis ir vietovardžiai ga
lėtų būti rašomi lietuviškų ar baltiškų lyčių 
bent šalia dabar svetimaip rašomų vietovar
džių. Pvz., jei žemėlapyje rašoma yra dvigu
bintai „Karaliaučius Koenigsberg“, tai turė
tų būti ir „Vileika (Wileika)“ (lenk. Wilej- 
ka, gud. Vilejka; V ir W; i ir j), „Vormedy- 
tė (Wormditt)“ ir kitų daug. Taip pat nėra 
suvienodinti arba yra stačiai praleisti ir Pvz. 
Prūsų bei Lietuvių žemės sritiniai vardai: 
Mažosios Lietuvos - Karaliaučiaus srities 
vardo nėra; aname krašte yra tik „Eastern 
Prussia', įrašyta, t. y. vok. Ost - Preussen 
„Rytų Prūsija ar Rytų Prūsai”, o šitoks įvar 
das grynai vokiškas, vokiečių vartotas ir var 
tojamas kitiems, saviems, sumetimams; ir kt. 
Kas čia per monstrum?

To žemėlapio atsiradimo, paruošimo įstai
gos ar autoriaus iš žemėlapio nėra matyti; 
net nė jo datos neaptinku. Sunku spręsti ir 
apie žemėlapio tikslą, kai vis dėlto pvz. ir 
dėl vietovardžių lyčių rašymo daug kas ne
vienoda. žodžiu, gal dar daug ko paaiškėtų, 
kai būtų, pvz. kad ir lietuviškos žemėlapio 
laidos kokiame priede smulkiai išaiškinti ir 
kritiškai peržvelgti duodami to žemėlapio 13 
ribų aprašai.

Jei kada ko daugiau paaiškėtų apie tą že
mėlapį ir jo intenciją, tai tada būtų galima 
(nors ir šaukštai popiet būtų) apie dar daug 
ką ir plačiau spaudoje pakalbėti.

Tos lietuvių ir Lietuvos valstybės reikalo 
angliško teksto svarbios ir naudingos kny
gos leidėjas yra pasirašęs vien grynai lietu
viškai Juozas Audėnas, kur ir vardas 
nedarkytas, lietuviškos, lyties, ir pavardėje 
įrašytas lietuvių kalbos siaurasis ė (kaip pa
prastai, nors ir netiksliai, sakoma ė su taš
ku). Tik šitaip gerai ir šitaip reikia. Tai rim
tas įspėjąs pavyzdys ir visiems buvusiems 
(amžinatilsį), esantiems ir būsimiems lietu
viams „užsieniečiams“. Tai pvz. rodo, kad 
ir Šiluva vietovardžio negalima prasima
nyti keverzoti nelietuviškai Šiluva.

Petras Būtėnas.
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kultūrwb#kkojvika FILMO MENAS
LEIDŽIAMA LIETUVIŲ 
KALBOS GRAMATIKA 

ANGLŲ KALBA
Ročesterio universitete pro

fesoriaująs Dr. A. Klimas 
ruošia lietuvių kalbos gramati 
ką anglų kalba. Gramatika 
taikoma besimokantiems lietu 
vių kalbos. Dr. A. Klimo teigi 
mu, lietuvių kalba Amerikos 
universitetuose daugiausia 
domisi palyginamųjų kalbų 
specialistai.

LIETUVIŲ KALBA JAV 
UNIVERSITETUOSE
Keli JAV universitetai tu

ri lietuvių kalbos dėstymą: 
Pensilvanijos universitetas 
Filadelfijoje, kur galima gau 
ti ne tiktai lietuvių kalbos 
specialisto diplomą, bet ir 
magistro ir daktaro laipsnius; 
Kolumbijos universitete New 
Yorke; Kalifornijos universi 
tete Los Angeles mieste; Ya 
le universitete ir JAV kariuo
menės kalbų mokykloje. Nu
matoma, kad lietuvių kalba 
netrukus bus dėstoma Min- 
nesotos ir Rochesterio univer 
sitetuose.

JAUNI BALETININKAI
Čikagoje Jaunimo centre 

koncertu pasirodė du jauni 
klasikinio baleto šokėjai Vio 
lėta Korsakaitė ir Jaunutis 
Puodžiūnas. Jų rečitalis 
spaudos teigiamai įvertintas.

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAS

vasarinis Fordhamo universi
tete, New Yorke, ir šiemet 
bus, ir tęsis nuo liepos 5 d. 
iki rugpjūčio 15 dienas. Už
siregistruoti reikia jau dabar 
adresu: Prof. A. Vasys, Ford 
ham university, New York 
58, N. Y. Užsiregistruoti ga
lima laišku ir telefonu: FO 7- 
5400, Ex: 218.

LIETUVOJE 
IŠLEISTOS KNYGOS
Šiais 1964 metais išleistos 

knygos:
Vinco Krėvės „Šiaudinėje 

pastogėje“.
Norvegų pasakos „Dvylika 

laukinių gulbių.
A. Vienuolio „Prieš die

ną“.
G Klaipėdoje vyko mokslei
vių dainų šventė. Čia vėl ati
duota duoklė kitų tautų ko
munistinėms dainoms. 4.000 
moksleivių choras pvz. išp.l- 
dė italų darbininkų (komu
nistų) dainą „Raudonoji vė
liava“. Spaliukai dainavo J. 
Karoso „Raketą”’, V. Palta- 
bavičiaus „Tu mano mažytė“ 
ir kitas dainas.

VILNIUJE TARTASI UL
TRAVIOLETINIŲ SPIN

DULIŲ KLAUSIMAIS
Birželio 1 d. Vilniuje bai

gėsi keturias dienas trukęs vi 
sos Sovietų S-gos pasitari
mas ultravioletinio spindulia 
vimo biologinio veikimo klau
simais. Be 300 sovietų moks
lininkų iš 21 Sovietų Sąjun
gos miesto dar dalyvavo ats
tovai iš Bulgarijos, Vengri
jos, r. Vokietijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Jugoslavijos. 
Išklausyta apie 120 praneši
mų. Buvo pažymėta, kad So
vietuose plačiai tyrinėjamas 
ultravioletinių spindulių vei
kimas į biologiškai svarbius 
junginius - baltymus, bakteri 
jas ir virusus.

Tas pasitarimas, nors ofi
cialiai ir neminėta, daugiau
sia buvo skirtas apsvarstyti 
būdus, kaip ultravioletinių 
spindulių pagalba pakelti že
mės ūkio, ypač gyvulininkys
tės produktų gamybą. Suva
žiavime rekomenduota suak
tyvinti naujų „dirbtinės sau
lės” šaltinių kūrymą. O Lie
tuvos Žemės ūkio akademijos 
doc. D. Kukenys primygtinai 
pabrėžė spindulių paslaugą 
žemės ūkiui. Jo žodžiais 
„Lietuvoje rudenį ir žiemą 
ypač maža saulėtų dienų. 
Gaudami nedaug ultraviolet! 
nės energijos, gyvuliai suser
ga rachitu ir kitomis ligomis, 
jų produktyvumas mažėja. . . 
Su ultravioletiniu švitinimu 
buvo atlikti bandymai su 129 
kiaulėmis... Nėra abejonės, 
kad tai, kas dabar atliekama 
laboratorijose, greitu laiku 
bus plačiai naudojama kolū
kių ir tarybinių ūkių fermo-

• Vilniuje iškilmingai posė
dyje minėtas prof. dr. V. Gir
dzijausko 60-sis gimtadienis. 
Be Lietuvos mokslininkų da
lyvavo ir iš Latvijos atvykę 
svečiai.

Op. sol. E. Kardelienės Muzi kos studija, baigdama mokslo metus, šį šeštadienį, birželio 27 dieną, 7 valandą vakaro 
Aušros Vartų parapijos salėje ruošia koncertą ir visus besidominčius mūsų jaunimu, kviečia atsilankyti.

THE FALL OF THE 
ROMAN EMPIRE

Romos imperijos žlugimo 
filmas, žadėjęs būti didelis ir 
nepaprastas, faktiškai išėjo 
palyginti kuklus, bet įspūdin 
gas ir įdomus.

Romos imperijos žlugimas 
— tema kelianti susidomėji
mą ir šia tema nemaža jau bu 
vo filmų. Samuel Bronston 
pasiryžo padaryti Įspūdingą 
šį filmą. Ir tikrai yra ko pasi 
žiūrėti, yra kur paganyti 
akis, yra kuo galima padil
ginti nervus ir yra kuo pasi
grožėti.

Kai kurios šio filmo scenos 
labai didingos. Romos didy
bė pavaizduota momentų di
dingumu. Masinės scenos tik 
rai impozantiškos. Bet ne
trūksta ir žiaurių scenų. Žiū
rovą ramina tačiau gamtos 
vaizdai, kupini grožio ir di
dingumo. Tačiau ir gamtos 
žiaurumai pavaizduoti įspū
dingai.

Filmas sukelia minčių: di
dybė ir galybė, kuo buvo per 
tekusi Romos imperija, anuo
met atrodė nepajudinama ga
lybė, o kaip greitai ji neteko 
blizgėjimo, garso ir galybės... 
Verta pamatyti šį filmą.

THE CHALK GARDEN
Tai E. Bagnold drama, ku 

ri kelius metus iš eilės jau
dino New Yorko, Londono ir 
kitų didmiesčių publiką dra
mos teatruose. Ross Hunter, 
pamatęs tokį dramos pasise
kimą, sumanė ją perkelti į 
ekraną. Tam tikslui jis pasi
telkė librętistą M. Hayes ir 
kompozitorių M. Arnoldą ir 
sukūrė filmą.

Šis filmas rodo prabangų 
gyvenimą ir gali patikti visie 
ms, kas bent svajonėmis gali 
tokį vaizduotis, o ekrane 
bent valandą tokiu pagyven
ti drauge su filmo herojais. 
Bendrai, skoningai susuktas 
filmas, lengvas žiūrėti.

PRANCŪZŲ FILMO SĖK
MĖ IR JO KRITIKA

Gegužės men. antroje pu
sėje Vilniaus ir kitų miestų 
kino teatruose su nepaprašą 
sėkme rodytas J. Duvivier pa 
statymo filmas „Velnias ir 10 
įsakymų“. Pvz., tik vieną die 
ną filmas rodytas keturiuose 
Vilniaus kinuose iš viso 19 se 
ansų. Sovietiniams kritikams 
keista, kad Vakarų filmuose 
sunku aptikti propagandą. 
Tad ir M. Kriaučiūnas filmą 
vertindamas (Lit. ir menas“, 
nr. 21) pažymėjo, kad „Vel
nias“ — tipiškas Vakaruose 
taip paplitusio pramoginio fil 
mo pavyzdys. Jei filmo da
lys, pasak Kriaučiūno, „meist 
riškai pastatytos .puikiai su
vaidintos”, viskas .esą miela, 
bet. . . filmas nesukeliąs jo
kių minčių. Kritikas pripaži
no, kad prancūzų filmas per 
daug lengvas, tuštokas, pra
moga ir tiek. E.

TOM JONES
Šis filmas pripažintas ge

riausiu 1963 metų filmu. Jis 
susuktas pagal anglų rašyto- 
joHenry Fielding komišką ro 
maną, vaizduojantį pamesti
nuko nuotykius.

Filmas taikomas suaugu
siems, nes jame gausu meiliš 
kų scenų, kuriose moterys 
atakuoja tą gražuolį, kuris 
nemoka joms atsispirti. Bet 
filmas tikrai linksmas ir pokš 
tingas.

VOSKRESENIJE — 
PRISIKĖLIMAS

CBC Montrealio 2-ju ka
nalu du vakarus davė Levo 
Tolstojaus romano „Prisikė
limas” tekstu sovietų gamy
bos to pat vardo filmą rusų 
kalba.

Šis filmas nepalyginamai 
geriau pagamintas negu Šolo 
chovo „Tylusis Donas“, ku
ris buvo duotas anksčiau. Fil 
tno vaizdai, atskirų momentų 
išryškinimas jau priartėja

^Trejos

VEDA D R. GUMBAS

VADAS SU VADU 
TIESIOGINIU LAIDU
Nikita: Kaip tau, Mr. Lin 

don, sekasi rinkimai?
Lindon: Neblogiausiai: ma 

no oponentai kapojasi tarp 
savęs. Vieną jau prikapojo. 
Kai kiti apsikapos, man ne
sunku bus k u f į vieną iš jų 
priveikti. . . O kaip tau, drau 
ge. Nikita, sekasi pavasarinė 
sėja?

Nikita: Ir man neblogiau
siai. Nesupyk jei pasakysiu: 
Sovietai kapitalistus ir čia 
pralenkė: mes, matai, Kaza- 
kijoje plėšiame plėšinius ir 
kviečius sėjame Sibire, o pjau 
name. . . Kanadoje! . . arba 
pas tave, Mr. Lindon...
Lindon: O, tai nepamėgdžio 
jama! Bet gi, drauge Nikita, 
tu jau čia ne pirmasis: Mao 
tave apmovė, jis pirmasis 
kviečius pjovė Kanadoje.

Nikita: Do svidanija, Mr. 
Lindon! . .

prie paprastesniųjų Amerikos 
gamybos filmų ir daro neblo
gą įspūdį, nors dar ir mėgė
jiškai atrodo.

Kas nuostabiausia, kad pir 
moji dalis griežtai pagal Tols 
tojaus romano tekstą ir visiš
kai be sovietinės propagan
dos. Bet antroje dalyje jau 
yra ir propagandos, tačiau 
žiūrovui aišku, kad ta propa 
ganda kaip tiktai išeina pro
pagandininko nenaudai. Pav. 
caro laikais, kuriuos Tolsto
jus vaizduoja, politiniai kali
niai buvo geriau respektuoja
mi ir geriau traktuojami, ge 
riau laikomi, negu kriminali
niai, o sovietijoje atvirkščiai 
— politiniai yra žiauriausiai 
laikomi ir išmarinami. Kali
nių varymas į Sibirą — taigi

Nukelta į 5-tą psL

SOVIETIŠKI „ŠLUOTOS” 
KONSTATAVIMAI

Negreit dar kiekviena turės 
Karakulio manto ar voverės... 
O štai kaimynė tik metus 

prekiavo 
Alum. Ir vagiant niekas nepa 

gavo.
Prašau — jos kailiniai iš tolo 

žėlri.
Tikriausiai, nemažiau kaip 

tūkstantėlį svėrė. . .

PRAKTIŠKAS FABRLCAS
Kauno „Koton“ kojinių 

fabrikas gamina kojines su 
greit išbėgančiomis akimis, 
kad moterys nesėdėtų namie, 
bet bėginėtų į krautuves kas
dien ir kojines, kurių pora 
kaštuoja 2.80, kasdien nusi
pirktų. Tai ne Amerika, kur 
reikia skelbimų, čia ir be rėk 
lamos kojines išperkamos. . .

RELIATYVUMO 
TEORIJOS 

PAAIŠKINIKAS
Reliatyvumo teorija ne vi

siems suprantama. Sunku ją 
kai kam ir išaiškinti. Tat vie
name straipsnyje, kuriuo 
Einšteinas, ka.p realiatyvu- 
mo teorijos kūrėjas, ai-kino 
reliatyvumo' teoriją, ta.p, be 
ko kita, ją aiškino:

„Šiandien Vokietijoje esu 
laikomas mokytu vokiečiu,' 
Anglijoje — Šveicarijos žy
du. Jeigu kada nors čia tap
čiau nepageidaujamu ir turė
čiau išvažiuoti kitur, tai vo
kiečiams būčiau Šveicarijos 
žydas, o anglams — vokie
čių mokslininkas”. . .

Einšteinas šita rašė dar 
prieš Hitlerio laikus. Netru
kus tie žodžiai pasitvirtino 
praktiškai, kai iš Vokietijos 
jis turėjo išvykti.

GELEŽINĖ SVEIKATA 
IRGI PAVOJINGA

Išgeriantieji paprastai esti 
ne tiktai geri gėrėjai, bet ir 
geri pokštininkai. Vienas to
kių, žinoma, po pagirių užė
jo pas gydytoją. Gydytojas 
ligonį apžiūrėjęs, nusprendė, 
kad visa liga pareina nuo al
koholio vartojimo, ir pacien
tui sako:

— Perdaug geri, gerbia
masis. . .

— Kad mane labai trošl d 
na, — atsakė pacientas.

— Gerk vandens. . .
— Bijau. Kitas gydytojas, 

pas kurį anksčiau buvau, sa
ko : „Tu geležinės sveika
tos“... Jeigu aš gersiu vande
nį, ar nesurūdysiu? . .

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
34.
— Kiekvieną kartą, sėdęs į lėktuvą ar vagono kupė, 

Paulius vildavosi, kad bendrakeleiviais pasitaikys žmonės, 
su kuriais kelionė prabėga nepastebimai. Ir šį kartą jis šir
dies gilumoje nebuvo abejingas tam, kas užims vietą greta.

Pagaliau lydimas stiuardesės, atkiūtino žilutėlis senis 
plačia sidabrine barzda ir tauriu veidu, primenančiu šven
tuosius Renesanso meistrų drobėse. Iš ilgų drabužių ir pla
tėjančių rankovių nesunku buvo atpažinti pravoslavų dvasi
ninką. Nusivylęs Lauritėnas pasisuko į iliuminatorių. Lėk
tuvas išsukęs į pakilimo taką, dar kartą sugaudė galingais 
motorais ir įsibėgėjęs nepastebimai atitrūko nuo žemės.

Penki, septyni šimtai metrų. Rūko tiulis ėmė retėti, ir 
pro besidraikančios miglos properšas sušvytėjo saulė. Dar 
pora šimtų metrų. Debesys atsidūrė apačioje. Aštrių sau
lės spindulių nužerti, atrodė jie lyg neaprėpiami žvilgsniu 
vėjo supustyti sniegynai.

Stiuardesė pasiūlė pluoštą žurnalų. Senis tik padėkojo. 
Paulius ėmė atydžiau stebėti jį. Bendrakeleivis sėdėjo ra
miai, nejudėdamas, bemež užsimerkęs, pasidėjęs ant kelių se
novinį sakvojažą. Iš veido išraiškos sunku buvo spręsti: 
meldžiasi jis, šiaip ką nors mąsto ar tik snūduriuoja. Bet 
kai lėktuvas, patekęs į oro duobes, susvyravo, šventikas pa
kėlė galvą, apsižvalgė ir, atsidaręs sakvojažą, išsiėmė tam
siai įrištą knygą. Atskleidė juostele pažymėtą vietą. Tai bu
vo šventasis raštas.

Lauritėnas peržvelgė „Ogonioko“ iliustracijas, keletą 
smulkesnių straipsnelių. Vis labjau ėmė snaudulys. Jis at
silošė ir užsimerkė, palikęs ant kelių atskleistą žurnalą su 
didele spalvota baleto ant ledo nuotrauka.

Tolydžio tolo' monotoniškas lėktuvo motorų ūžesys. 
Lauritėnas prisiminė, kaip prieš šešetą metų, apgynęs diser
taciją Leningrade, pirmą kartą skrido „IL-14“. Tuomet lėk
tuvas irgi nėra virš debesų, maudydamasis saulės spinduliuo 
se, o Lauritėnas valgė apelsiną (taip pat pirmą kartą po 
daugelio metų) ir negalėjo atsigrožėti nuostabiais debesų 
pusnynais. Kažkoks nepaprasto pakilumo jausmas. Taip 
platu erdvės. Ir saulė čia pat. Rodos, ranka pasiektum. O 
kažkur po kojomis debesų apklostyta žemė su begale nema

tomų kelių, upių vagomis ir miškų, laukų lopiniais. Rodos, 
taip skristum ir skristum nesustodamas. Aplink visą žemės 
rutulį. . .

* * *
. . . Salė gaudė be perstojo. Keli tūkstančiai veidų, įbe

dę mįslingus žvilgsnius, žiūrėjo į jį, stovintį tribūnoje. Rei
kėjo kažką pasakyti, bet Paulius vis dar negalėjo ištarti 
žodžio. Pro šalį praplaukė ištįsęs akademiko veidas su aukš 
tai išplikusiais smilkiniais. „Neviskas, kas buvo padaryta 
per šiuo metus, nusipelno kritikos ir beatodairiško atmeti
mo, — keistai rezonuodamas, skambėjo duslokas akademiko 
baisas. — Aš negaliu sutikti, kai. . .“

Jis vis dar tebestovėjo tribūnoje ir visas virpėjo iš su
sijaudinimo. Kurgi jo kalbos tekstas? Nepasirašė iš anks
to? Ką jis iš viso norėjo pasakyti? Kodėl ir kaip jis atsidū
rė šitoje tribūnoje?

O salė vis gaudė. Gaudė monotoniškai ir vienodai. Be 
atodairos, be perstojo.

— Aš negaliu! — iš visų jėgų suriko Lauritėnas, bet ir 
pats neišgirdo savo balso.

Salė dar labjau sugaudė. Paskui ėmė tolti veidai ir pa
mažu visai išnyko.

Liko tik pratisas lėktuvo motorų burzgimas.
* * *

Paulius neiaukiai apsidairė. Buvo apsnūdęs? Matyt. 
Laikrodis rodė be dešimties pirmą. Žvilgterėjo pro iliumi
natorių. Vis tie patys debesų pusnynai. O kažkur po jais 
galimas dalykas, jau plyti užšąlęs Narutis. Ar Svyrių ežero 
juosta, apsupta žalių pušynų.

Ant jo 'keliij tebegulėjo atverstas žurnalas su spalvota 
baleto ant ledo nuotrauka. Grakščios šokėjos baltais pačiū
žų batais ir rausvais triko'. Grožis, jaunystė, judesio išraiš
ka.

Lauritėnas staiga prisiminė savo kaimyną. Dirstelėjo į 
jį. Senis, atrodė, miegojo. Ant kelių nusvirusi ranka tebe
laikė atverstą knygą. Per vidurį gulėjo pieštukas. Viena 
šventraščio vieta buvo iš šono pabraukta dviem brūkšniais. 
Paulius pasilenkė ir neskubėdamas perskaitė:

„Jūs brangiai esate atpirkfi: nepavirskit žmonių ver
gais. . . Jei esi pririštas prie moteries, nejieškok laisvės. 
Jei laisvas esi, nejieškok moteries. . .“

..Man? — nustebęs pagalvojo Lauritėnas ir dirstelėjo 
į pirmąją puslapio eilutę.

Stambesniu šriftu buvo surinkta: „Apaštalo Povilo laiš

kas korintiečiams I. 7.” <
Lauritėnas dar kartą pasižiūrėjo į žilaplaukį senį. Dva

sininkas iš tiesų miegojo.
„Jei esi pririštas prie moters, nejieškok laisvės. . .” — 

lyg tolimas aidas mintyse atsikartojo eilutė iš šventraščio.
Nenoromis Paulius pagalvojo apie save.
„Išeitų, tarsi aš jieškau ir laisvės, ir moteries?. .”
Atsitiktinė šventraščio vieta, atsitiktinėmis aplinkybė

mis pakliuvusi į Lauritėno dėmesio lauką, kažkuo priminė jo 
būseną, mintis, kuriems jis negalėjo likti abejingas. Ir keis
tas jam pasirodė ne tik šis sutapimas, kiek pati mintis. Jos 
kategoriškumas.

„Koks pagaliau mano reikalas“! — suniekino save Lau 
ritėnas. — Vadinasi, elgiuosi ne pagtl šventraščio kanonus. 
Jau vien tai gerai“.

Ir visgi pažadinta abejonė' nebuvo linkusi taip lengvai 
pasitraukti. Tarsi reikalautų gilesnio paaiškinimo.

Paiškinimo? Kam ji turi aiškintis? Sau? Ir ką gi paga
liau jis gali paaiškinti pats sau?

Jei ne ta istorija. . . Ne, jis negalėjo' vadinti šito „isto
rija“. Tai buvo irgi nedaloma jo paties dalis. Nedaloma ir 
kartu kažkaip atsilikusi nuo visa kita. Tarsi tai būtų jis ir 
tuo pat metu — ne jis. Kažkas kitas, nepavaldus jo princi
pams. Tik moralinė atsakomybė — bendra. Tas „ne jis“ pa
sirodė daug autonomiškesnis, negu galėjo suvokti Paulius. 
Ir šitai slėgė, kankino jį. O pateisinti reikėjo. Kitaip su- 
grūtų viskas, ką laikė jis savuoju „aš“.

Pateisinimo jis jieškojo visur ir visada, dargi pats to 
nejausdamas. Ir priekaištus, kaltinimus — visada jautė. Net 
ir dabar, iš tos kelių tūkstančių metų senumo prietarų kny
gos raukšlėtose senio rankose. . .

„Kodėl jiems atrodo visa taip paprasta? Atsisakyk. . . 
Nejieškok. . . Gyvenime juk viskas daug sudėtingiau. Daug 
sudėtinigau, negu visose filosofijose. Visose. Ir kuris at
metame, ir kurias besąlygiškai priimame. . .“

Paralelė jam pačiam pasirodė netikėta ir dargi kažko
kia šventvagiška.

Jis glumiai šyptelėjo, pats nuslėpdamas nuo savęs na- 
jaukų jausmą.

Po krūtine keletą kartų pajuto skaudžią tuštumą.
Jie pamažu ėmė artėti prie žemės. Netrukus lėktuvo 

ratai, lengvai pasitrinksėdami, jau riedėjo betonuotu aerod
romo taku.

Bus daugiau.
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MOKSLAS IR TECHNIKA
HIPNOTIZMAS IR ĮTAIGA

A\OXT-4iiK:\;.
3.
Yra mėginimų

HIPNOTIZUOTI PER 
ATSTUMĄ, 

nematant hipnotizuojamojo, 
vien tik mintimis perduodant 
įtaigą. Anksčiau tokie mėgi
nimai būdavo laikomi pasako 
mis, bet pastaruoju metu pa
aiškėjo, kad iš tikrųjų gali
ma hipnotizuoti per nuotolį, 
kad mūsų mintys per tam tik 
rus dar nepakankamai ištir
tus laidininkus perduodamos 
į didelius tolius.

Yra nuomonių, kad hipno
zė esanti žalinga. Atsargieji 
mokslininkai nepataria, be jo 
kio rimto reikalo, daryti 
daug hipnozės seansų, kurie 
įpratina lengviau pasiduoti 
įvairioms pašalinėms įta
koms. Keletas ir net kelioli
ka hipnozės seansų kovoti su 
liga žalos ligoniui nepadaro, 
jei hipnotizuoja gydytojas, 
o ypač psichiatras. Hipnoti
zuojant nepsichoterapeutui, 
neretai gaunamos komplika
cijos — sunkūs isteriniai prie 
puoliai.

Anksčiau buvo manoma, 
kad

HIPNOTIZUOTOJAS
turi turėti ypatingus gabu
mus, juodas akis, geležinę va 
lią,. Tai netiesa. Pakanka ge
rai žinoti hipnotizmo techni
ką, turėti autoritetą ir suge
bėti įtikinti. Reikia, kad ligo
nis pasitikėtų hipnotizuotoju, 
jam nesipriešintų. Aplinka tu 
r i būti tyli, pritemdyta, šilta. 
Ligonis turi būti nesunkiai pa 
siduodantis įtaigai. norėti 
hipnotizmo gydymo.

Ne visi žmonės vienodai 
pasiduoda hipnozei. Jauni 
(ypač 8—15. metų) lengviau 
įtaiguojami ir hipnotizuoja
mi, kaip seni. Yra tam tikri 
būdai pasidavimui hipnozei 
nustatyti. Stovinčiam liepia
ma atpalaiduoti raumenis, dė 
mesį tekreipti į žodžius, apie 
kitką negalvojant, ir autori
tetingai, įtikinamai įtaiguoja- 
ma: „Jūs svyrate į užpaka
lį“. Jei tiriamasis pradeda 
svirti tai rodo, kad jis leng
vai pasiduos hipnozei. Arba 
tiriamajam padudomas siū
las, prie, kurio pririšta, vinis 
ir sakoma: „Prie vinies arti
nu magnetą“. Jei asmuo leng 
vai hipnotizuojamas, vinis 
svyra į „magnetą”. Šitie bū
dai rodo, kad žmogus visai 
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lengvai pasiduoda įtaigai, to
kius žmones galima gydyti 
įtaiga ir neužmigdžius hipno 
tiziniu miegu.
NETEISINGA NUOMONĖ,
kad užhipnotizuotuosius ga
lima priversti daryti nusi
kaltimus, išduoti valstybines 
paslaptis, užmušti žmogų, nu 
sižudyti. Nė vienas hipnoti
zuojantis nesugeba paveikti 
miegančio hipnozės miegu 
tiek, kad neliktų jame savisau 
gos jausmo bei dorovinės 
tautiečių ir dalino pasyvumo, 
niame miege žmogus dar su
geba save kontroliuoti, su
pranta, kas gera ir bloga.

Lengvai pasiduodantieji 
įtaigai gali staiga pereiti į 
hipnozinę būklę ir nehipnoto- 
zuojami, o vien tiktai tariant 
gydomosios įtakos žodžius. 
Pavyzdžiui, viena mokinė ke 
lerius metus sirgo pečių rit
miškais trūkčiojimais. Jai ra
miai sėdint buvo be himnoti- 
zavimo autoritetingai įtaigo
jama, kad; jos liga išgydoma, 
kad ji greit bus sveika. Po ke 
lių dienų mergaitė sugijo.

GALIMA IR PATI SAVE 
HIPNOTIZUOTI

be pašalinės pagalbos ir tuo 
būdu pačiam gydytis nuo 
įvairių ligų. Tai vadinamoji 
savitaiga. Kai kankina nemi
ga, vakare atsigulus reikia 
sau kalbėti: ,Aš geriau mie
gosiu ; išmiegojęs turėsiu pui 
kią savijautą’ ’; kai kankina 
galvos skausmai: „Mano gal
va šviežia, savijauta puiki“; 
kai skauda skrandis: „Skran 
dis gerai virškina”. Savitaiga 
pradeda ugdyti valią, taisyti 
charakterį, tobulinti asmeny
bę. Pavyzdžiui, smarkiai su
pykus tariama: „Aš pyktį už- 
gniaužiu, nepasiduodu”; bū
nant nuliūdusiam dėl kurio 
nors gyvenimo smūgio: „Aš 
esu linksmas susivaldau“; už 
ėjus tinginiui: „Aš esu darbš 
tus“; užvaldžius egoizmui: 
„Aš tarnauju visuomenei, no
riu būti naudingas žmo
nėms.“

AUTOSUGESTIJA

(autos — pats, suggerere — 
įkvėpti, įtaiguoti, vienu žo
džiu tariant, savitaiga) turi 
didelę reikšmę gyvenime, 
ypač gydant ligas. Dažnai 
mes girdime: „Įsikalbėjo li
gą“. Galima įsikalbėti ir svei
katą, nes mūsų žodžiai, ta-

KLB MONTREALIO STOVYKLAVIETĖS 
REIKALAMS ŠIĄ SAVAITĘ AUKOJO:

$ 225: J. Br. Niedvarai: po $ 
10: J. K. Rimkevičiai, A. No 
meika, V. Šipelis, I. Mališka,
J. Kibirkštis; po $5: V. Ka- 
čergius, P. Girdžius, P. Sty
ra, A. Ptašinskas, G. Sįbitie- 
nė, J. Tumas, A. Dasys, J. 
Valiulis, R. Virbyla, Berno
tas, A. Daugelavičius, V. 
Kerbelis, J. Vaitkutis, V. Jan 
cevičius, J. Zurkevičius, V. 
Stankevičius, E. Renkytė, J. 
Dalmotas, V. Sabalys. J. Pie- 
čaitis, B. Ignatavičius, J. Ka 
ndižauskas, G. Montvilienė,
K. Otto, J. Vieraitis, W. 
Gentemann, J. Ladyga, K. 
Leipus, B. Abromonrs, A. 
Pūkienė; po $3: Gečas ir šei
ma, K. Mikėnas, L. Šimonė- 
lis; po $ 2: A. Viskanta, I. 
Mackevičius, P. Kalpokas, J. 
Svotelis, B. Zinkevičius, J. 
Adomaitis; $1.25: K. Ceba- 

riami garsiai arba mintyse, 
yra didelis dirgiklis aukšto
joje nervų sistemoje, kuri tu
ri įtakos ne tik mūsų psichi
kos veiklai, bet ir visam orga 
nizmui, medžiagų apykaitai. 
Nervų laidai tarpininkauja 
tarp galvos smegenų žievės 
ir kiekvienos ląstelės. Mūsų 
vidinis nusistatymas, pasiry
žimas, susivaldymas per aukš 
tąją nervinę veiklą nerviniais 
laidais pasiekia visas mūsų 
ląsteles, o iš ląstelių įvairūs 
pakitimai laidais perduodami 
į aukštąją nervinę veiklą ir 
tuo būdu organizuojasi savi
jauta, nuotaika, nusistaty
mai, jutimų įvertinimai, ku
riuos vėl reikia reguliuoti, 
kaip reikalauja sąmoningu
mas, asmenybės ugdymas.

Mokslas pastaruoju metu 
vis daugiau kreipia dėmesio 
į hipnozę, įtaigą, savitaigą, 
nes, pasirodo, psichoterapija 
(graikiškai psyche — siela, 
therapein — gydyti) yra di
delis ir galingas ginklas, gy
dant įvairias ligas, lengvinant 
kančias, įkvėpiant' gaivinan
čią viltį. 

SIUNTINIAI LIETUVON
per

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

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^ 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems :r 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 
S vedėj’as. Laisvai kalba lietuviškai.

I
 JOE’S BUTCHERY & GROCERY I

J. LAURINAITIS ft
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ | 
DEŠRŲ GAMYBOJE. ft

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS, ft 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X 

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

nauskas; po $1: V. Kalinaus 
kas. J. Balnius, E. Čičinskas, 
P. Paškevičius, H. Kirkilio- 
nis, J. Bendikas, E. Gordon.

Šią savaitę gauta $275.25.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS 
Aušros Vartų Parapijos 

klebonas Tėvas K. Pečkys, S. 
J. padovanojo stovyklai indų 
maždaug 100 asmenų. Virtu
vei nutarta įsigyti gazinę 
krosnį. Posėdis praėjo labai 
darbingoje nuotaikoje. Iš pra 
nešimų paaiškėjo, visuotinis 
pritarimas stovyklos ograniza 
vimui. Daugelis jau dabar pi
nigus įmoka tiesiog į stovyk
los s-tą „Lite“.

Gyvojo Rož. Dr-ja aukojo 
50 dol. virtuvės inventoriui. 
Dr-jai nuoširdžiai dėkojame 
ir kviečiame taip pat kitas dr 
-jas prisidėti. Kas aukos 100 
dol. iš karto ar dalimis, ga
lės naudotis virtuvės indais 
nemokamai.

J. Rukšys, vedęs L. E. Ki 
selytę, iš Detroito apsigyve
no mūsų parapijoje, Verdun. 
Jaunąją šeimą sveikiname ir 
linkime gausios Dievo pa
laimos

Jeigu mes vertiname jauni 
mą ir jo veiklą, tai neatsisa
kykime paaukoti bent 5 dol., 
kai rinkėjai ateis prašyti au
kų stovyklos įrengimui. Kvie 
čiame taip pat pasiturinčiai 
gyvenančius tapti stovyklos 
mecenatais, paaukojant $100. 
Mecenatų vardai bus įrašyti 
stovyklos garbės lentoje. At
siminkime, kad yra lengviau 
duoti, negu prašyti, o ypač 
duoti tokiam kilniam tikslui, 
nuo kurio gali priklausyti ir 
mūsų lietuvių kolonijos, ir 
parapijos ateitis.

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

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pranas Garšva. „Negęstan

ti šviesa“. Marijonų veikla 
Amerikoje. 1964. 350 pusi.

H Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 
g gražiausioje ir geriausioje vietoje.
n CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o
H OSTERVILLE MANOR

(savin. Juozas Kapočius 
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias

|| poilsiui sąlygas.
g Vasarvietė atidaryta nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.
g Užsakymus siųsti: Osterville Manor, Inc. West Bay Rd.,
|| Osterville, Cape Cod, Mass.
g Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. So. Boston, Mass. ; 
HANdrew 8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p.) ir Dorchester, 
4 Mass. 282-2759 (bet kuriuo laiku), o po birželio 23 d. — ;
H vasarvietės telefonu — Osterville, Mass. GArden 8-6991. |

Kaina 3.50.
Išleista prelato Mykolo G. 

Kemėžio lėšomis. Aplankas 
P. Jurkaus. Spausdino ir pla
tina Lietuviškos knygos klu
bas, kurio adresas yra šis: 
4545 W. 63-rd Street, Chica 
go, Illinois, 60629, USA.

Leidinys labai gražiai iš
leistas, gauisai iliustruotas. 
Nors jis aptaria Marijonus, ta 
čiau su tuo susietas didelis 
gabalas ir bendros lietuvių is 
torijos Amerikoje.

Dr. Joseph B. Končius. 
„Vytautas the Great grand 
duke of Lithuania“. 1964. 
212 puslapių. Su žemėlapiu. 
Išleido The Franklin Press, 
Inc., Miami, Florida. Platina 
Lietuviškos Knygos klubas: 
4545 W. 63-rd Street, Chica
go, Illinois, 60629, USA.

Leidinys gražiai atspaus
dintas, estetiškas, iliustruo
tas, turįs gerus žemėlapius. 
Labai tinkamas angliškai skai 
tantiems, geras informuoti ki 
tataučius, todėl tinka ir do
vanoms. Leidinio pradžioje 
trumpa Lietuvos istorijos sa 
ntrauka iki Vytauto laikų.

1964. „Antonianum“, skir
tas penktąjai šv. Antano gim 
nazijos laidai Kennebunk
port, Maine, USA. Šis leidi
nys pasirodo kasmet pavasa
rį, kai gimnazija baigia moks 
lo metus. Leidinys iliustruo
tas gimnazijos, jos mokytojų 
ir mokinių atvaizdais. Šių me 
tų laidoje 14 jaunuolių abitu 
rientų, kurių kiekvienas lei
dinyje pasisako neilgu strai
psneliu. Baigusiųjų tarpe yra 
šie asmens: L. Česnaitis, E. 
Daniliūnas (iš Kanados, Lon 
dono), R. Dilba, S. Gavelis, 
R. Gudinskas, (iš Kanados, 
Simcoe), J. Koklys, K. Ma- 
čiulaitis, K. Norvaišas, J. Pet 
raitis, R. Paulaitis, S. Raste
nis, J. Šipaila, G. J. Slapkū- 
nas, V. Valaitis .Iš klasių pa 
skelbimo matyti, kad kiekvk 
noje klasėje yra lygiai po 10 
mokinių. Leidinys — gera 
baigusiems atmintis.

„Lithuania“ — angliška 
apie Lietuvą informacija, 
skirta Pasaulinės parodos N. 
Yorke reikalams, išleista lie
tuvių parodos komiteto’.

Leidinio schema gera, bet 
įvykdymas turi stambių trū

kumų, ypač Lietuvos teritori 
jos, lietuvių etnografinių ri
bų atvejais. Labai neatsargiai 
suredaguota. Dėl to dar teks 
pasisakyti skyrium.

„Aidai“ 1964. Nr. 5. Nu
meris iliustruotas dail. V. K. 
Jonyno darbų nuotraukomis, 
kurių dauguma iš PasauLnės 
parodos New Yorke, Vatika
no pavilijono ir tt.
• Leningrade, etnografijos 
muziejaus salėse vykstanti 
lietuvių liaudies meno paro
da pratęsta iki rugpjūčio m.

LIETUVIŲ KALBININKAI
Lietuvoje yra susrūpinę kal
bos lyčių tikslumu. Paskuti
niame „Literatūros ir Meno” 
laikraštyje kalbininkas A. Pa 
kerys rimtai rašo dėl rusiško
jo „e” rašymo lietuviškai, kas 
ir pas mus, išeivijoje, labai 
sušlubuoja. Pakerys įrodo, 
kad rusiškąjį „e“, lietuviškai 
daugumoje atvejų reikia ra
šyti lietuviškai kaip lietuviš
kąjį dvibalsį „ie“, pav. Bie- 
linskis, Biednas, Dniepras, 
Onieginas, bet ne Belinskis, 
ne Bednas, ne Oneginas, ne 
Dnepras.
Taip yra su Jegorovu, ne 
Egorovu, ir su Jevgenij, ne 
Evgenij, ir panašiai.

FILMO MENAS...
Atkelta iš 4-to psl. 

rikošetas į Stalino — Chruš 
čiovo laikus, kada daug dau
giau kalinių išvaryta ir išva
roma į tą patį Sibirą. Sovieti
nis skurdas ir sovietinis ponų 
ir liaudies skirtumas daug di
desnis, negu caro laikais. Tat 
sovietinė propaganda filme iš 
eina kaip tiktai bolševikų ne
naudai.

„Prisikėlimo“ filmas buvo 
įdomus žiūrėti, ypač, kad pa
grindiniai aktoriai — Nech- 
liudovas ir Maslova — buvo 
geri aktoriai, ypač Katiuša 
(Tiomina), kuri tikrai pui
kiai — giliai ir nepaprastai iš 
raiškiai pavaizdavo Katiušą 
Maslovą. Nachliudovas įtiki
namai pavaizdavo „prisikėli
mą“ žmogaus, praregėjusio 
padarius žiaurią klaidą.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

| BALTIC WOODWORK CO. I
$ DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAL ft

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

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

Ir? TeL 52S-8971
i ^J-^fzoto <?Stuclio

/ \\ PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
\ SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS

Į| ĮVAIRIOS PROGOS

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

Saltica 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.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203

I
 A. NORKELIUNAS I

Commisioner of the Superior Court of Montreal ft 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D |
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. > |

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

I ME 7-6727 |
| DE LUXE CLEANERS |
tj Sav. P. RUTKAUSKAS jj
n 117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZ1-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle ' I

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. J 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierh. X
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LONDON, Ont.
GRAŽIOS PARAPIJOS IŠKILMĖS

Kanados vėliava ir himnas
Birželio 14 diena londo- 

niškiams yra istorinė diena. 
Tą dieną londoniškiai lietu
viai jau turėjo pamaldas sa
voje bažnyčioje!

Bažnyčią, kaip jau seniau 
rašyta, londoniškiai nupirko 
už 25 tūkstančius dolerių. Bu 
vusieji savininkai ją lietuvia
ms perdavė tik birželio 1 die 
ną. Todėl per dvi savaites 
londoniškiams tikrai reikėjo 
sukrusti, bažnyčią atremon 
tuoti ir paruošti atidarymui. 
Dr. A. Kulpavičius iš Toron
to paruošė bažnyčios remon
to ir pritaikymo projektą, o 
visi parapijiečiai, kas kuo su
gebėjo, šoko dirbti. Ir tikrai 
su nuostaba tenka pasidžiaug 
ti, kad pavyko būtiniausius 
darbus atlikti.

Bažnyčios vidaus šventini
mas, kurį atliko Londono 
vyskupijos dekanas V. H. 
Graspan, pradėtas 5-tą vai. 
po pietų. Iškilmingas pamal 
das laikė prelatas Tadaraus- 
kas, pamokslą sakė kun. P.

ST. CATHARINES, ONTARIO
DIDELĖS REIKŠMĖS PRIĖMIMAS

Siekiant lietuvybės veiklo
se ko nors didesnio tas be vai 
džios atstovų palankumo sun 
kiai įmanoma. Tą palankumą 
Įsigyti tenka supažindinti su 
savo veikla. Tat ir buvo pa
daryta aną sekmadienį St. 
Catharinėje.

Atvyko miesto burmistras, 
keli atstovai, trys parlamen
to nariai. Iš lietuviškos pusės 
Lietuvos Gen. konsulas Dr. 
J. Žmuidzinas ir visa eilė ki
tų žymių lietuvių veikėjų 
Įskinant ir visų organizacijų 
pirmininkus.

Svečiams buvo pristatyta 
gerai parinkta ir paruošta vai 
kų programa: akordeonas — 
Bogušytė, pianinas — Gv.erz 
dytė, gitara — Butkutė ir ne 
maža grupė jaunų šokėjų. 
Visi atliko savo reprezentaci 
nę programą, kaip laikrodis. 
Ji užtruko tik pusvalandį, bet 
pasiekė ko reikėjo: parodyta 
kaip veikia šio krašto lietu
viai.

Buvo ir kita dalis — tau
tinė — politinė. Tiek Gen. 
Lietuvos konsulas, tiek visi 
kiti kalbėtojai pabrėžė lietu
viškos veiklos svarbumą, jos 
tikslus ir jos sąlygas. Visi 
aukštieji svečiai nuoširdžiai 
įsitraukė į visą reikalą, paža
dėjo sustiprinti tolimesnę pa 
ramą ir tuo davė ženklą ženg 
ti lietuvybės darbe dar tvir
tesniu žingsniu, nes pamatė 
lietuvių puikų organizuotu
mą ir vieningumą.

KANADIEČIŲ 
SPAUDOJE 

tilpo koplyčios puikiai pada
ryta nuotrauka, kurioje mato 
mi aukštieji svečiai apžiūri 
gražiai atliktus darbus. Bur
mistras ypač pasididžiavo 
šiuo nauju, gražiu, lietuviš
kai įdomiu pastatu šioje nau
joje gatvėje. Kanadiečiai vi
sad džiaugiasi tokiom staty-

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

Advokatas ir Notaras.
I'el. EM 4-1394, EM 4-1395
1008 Northern Ontario Bldg

330 Bay Street.

Į TAUPYK IR SKOLINKIS
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 

Už depozitus ,,Parama“ moka 4%% vieton 4% % *r už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7%%.

Ūž paskolas ir — morgičius — 
Paskolos mirties ir invalidumo atveju 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 va), iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais .-r penktadieniais.

„ PARAMA”

Ažubalis. Be to dalyvavo ke 
lėtas kunigų iš Delbi, Detroi 
to ir kitur. Tokių gražių iš
kilmių ir tokio didelio lietu
vių susitelkimo dar niekad ne 
buvo.

Dalyvavo ir žymių pasau
liečių — Londono miesto bur 
mistras Stronach, Fed. parla 
mento atstovas J. Urvine ir 
kiti.

Po pamaldų iškilmės bu
vo tęsiamos salėje. Gražių 
sveikinimų ir linkėjimų tarė 
burmistras Stronach, Parla
mento atstovas J. Urvine, lat 
vių ir ukrainiečių organizaci
jų įgaliotiniai. Šiltą, širdingą 
žodį tarė ir mūsiškiai — ko
miteto pirm. J. Butkus ir kle 
bonas kun. B. Pacevičius.

Iškilmės baigtos gražiomis 
vaišėmis. Tiek svečiai, tiek 
visi londoniškiai lietuviai li
ko labai patenkinti ir išsine
šė gražiausių įspūdžių.

Linkėtina naujai lietuvių 
parapijai geriausia sėkmė!

L. E-tas.

bom. Ir jie jas remia. Be jų 
paramos vargu būtų tiek daug 
atlikta. Jiem padedant ateity
je gali dar daugiau kas būti 
padaryta. Todėl suglauskime 
eiles, nes viskas eina mūsų 
naudai, mūsų vaikų ateičiai, 
Lietuvos ateičiai.

Berželis.
VARGAS SU PARAPIJOS 

PAVADINIMU
Faktas yra tas, kad mūsų 

parapija neturi visų parapijai 
reikiamų sąlygų ir todėl ofi
cialiai ji nėra parapija. Tad 
kas ji yra? Vieni sako tik 
pranciškonų vienuolynas ir 
koplyčia ir daugiau niekas. 
Kiti sako pranciškonų misija. 
Visai tai apibrėžimai definici 
jos, oficialumai. Lietuviams 
ji niekas kitas kaip parapija 
— tautinė parapija — ten, 
kur lietuviai eina melstis ir 
tvarkyti visus jų dvasinius 
reikalus. Parapija yra gražus 
žodis, trumpas, aiškus ir lie 
tuviui labai artimas atrodo, 
kad tas vardas čia per 15 me 
tų perstipriai bus prigijęs ir 
kažin ar būtų reikalo jį bent 
tarppusavio reikalams keisti.

Kor.
JL ™ A “ I' JL ■

RAKETA, KURI SKRIS 
17,000 MYLIŲ GREIČIU
JAV prezid. Johnson pa

tvirtino statybą raketos, kuri 
skris 3,200 mylių greičiu per 
valandą. Tuo tarpu JAV 
Douglas Aircraft firmoje dir
bą P. Bono ir G. Goldbaum 
suprojektavo raketą, kuri 
skris 17,000 mylių greičiu 
per valandą, neš 132 tonas, 
arba 1,200 kareivių pilnoje 
aprangoje ir per 45 minu
tes pasieks bet kurią Žemės 
vietą.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. Office WA 4-9501 
Res. BF. 3-0978
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Rašo teisininkas

Kad reikalas valstybinės 
vėliavos ir tautos himno yra 
pribrendęs — aiškinti neten
ka. Iki šiol tai buvo partijų 
priešrinkiminių kompanijų 
pažadų arkliukas, žvejoti bal
sus, kaip tai yra priimta de
mokratinėje santvarkoje. Ta
čiau partija, laimėjus rinki
mus, tai užmiršdavo visą sa
vo kadencijos laikotarpį, ki
taip sakant, sąmoningai veng 
davo kelti tą opų klausimą, 
kad nenustojus palankumo 
vienos ar kitos iš dviejų di
desnių tautinių grupių —ang 
lų ir prancūzų, kurių tuo' klau 
simu norai ir aspiracijos dia
metraliai priešingi, o išspręs 
ti reikalą taip, kad abi pusės 
būtų patenkintos, šiuo metu 
veik neįmanoma.

Ir ištikrųjų, susipažinus ar 
čiau su Kanados vidaus gyve 
nimu ir jos istoriniais frag
mentais, reikalas ne taip jau 
paprastas, kaip kam gali at
rodyti. Dvi dominuojančios 
Kanados gyventojų grupės 
(kiekviena per 5 milionų) 
anglai ir prancūzai skaito sa
ve teisėtais šalies šeiminin
kais, su kas kart didėjančiu 
antagonizmu viena kitai.

Jei prancūzai nori atsikra
tyti nuo Anglijos priklauso
mybės, tai vėl anglai nenori 
nieko keisti, kas kad ir sim
boliniai, juos skirtų nuo Ang 
lijos. Kanados anglai yra an- 
gliškesni už pačius anglus. 
Jie skaito save Anglijos pilie 
čiais tik gyvenančiais Kana
doje — Anglijos provincijo
je. Jų manymu, 1867 m. Kon 
federacinė konstitucija yra su 
teikta tik iš Londono malo
nės, kaipo savo dominijai. 
Ypatingai proanglišką propa 
gandą varo Kanados legionie 
riai, pirmojo ir antrojo pašau 
linių karų veteranai, kurie ne 
nori ir girdėti apie kokią 
nors kitą valstybinę vėliavą, 
apart anglų „Union Jack", 
arba bent kokį kitą himną’, 
apart „God save the Que-

IŠLEISTUVĖS
šiais metais Toronte aukštuo 
sius mokslus įvyko Pris. Pa
rapijos muzikos studijoje. 
Šiemet baigė Toronto univer
sitetą :

1. S. Kazlauskas, dantų gyd.
2. A. Šapokaitė, dantų g-ja.
3. Janušonienė, dantų g-ja.
4. L. Kuolaitė, medic, g-ja.
5. V. Černiauskas, archit.
6. M. Mikalėnaitė, hum. m.
7. St. Vėlyvytė, hum. moks.
8. Aleknavičiūtė, hum. mks.
9. I. Vaitkutė, fizinę terap.

10. G. Šernas, inž., padarė 
master degree.

11. V. Šernas, inž. master dg.
12. D. Meilutė - Gruodienė,

baigė College of art, tap.
13. A. Sapijonytė, College of 

teacher.
14. D. Mockutę, C. of. teach.
15. A. Nekrašius, C. of teach,
16. R. Andrukaitis, hum. m.
17. R. Butkus, hum. mokslus.

Nevisi baigusieji išleistuvė 
se galėjo dalyvauti, nes kai 
kurie buvo išvykę iš Toronto.

Diplomantų pagerbti susi
rinko tėvai, draugai, ir apie 
40 studentų, kurie neužilgo 
už to stalo sėdės, ko jie ir 
trokšta, kaip stud. A. Šilei
kis, studentų atstovas svei
kindamas pažymėjo.

Baigusiuosius sveikino Lie 
tuvos general. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, „T. Žib." ats 
tovas A. Rinkūnas, L. B. ats 
tovas Bastys, inž. atst. inž. 
G. Sakas, Gydytojų s-gos — 
dr. I. Yčas, Akademikų dr- 
jos — arch. A. Banelis, Prisi 
kėlimo par. klebonas Tėvas 
Placidas Barius, Šv. Jono pa-

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncasvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

Jonas Viliušis
en‘ ’, už kuriuos jie kraują lie 
jo, kaip jie sako. Jų krūtines 
puošia Anglijos valstybės me 
daliai ir kryžiai, ne Kanados, 
nors jie tvirtina kariavę dėl 
Kanados.

Legionierių nuomone — 
Kanados vėliavos ir himno 
klausimą turi spręsti daugu
ma, o tą daugumą sudaro Le 
gion’o nariai ir IODE (Impe 
rial Order Daughters of the 
Empire), vertime reikėtų pa
vadinti „Imperijos Dukterų 
Ordinas“. Jie randa daug pri
tarimo anglų gyventojų masė 
je, aukštose valdžios sferose, 
oiznierių ir finansinėse kom
panijose, kurios iš senų laikų 

(kada dar Kanada buvo tik
ra anglų kolonija) daugumo
je yra anglų rankose. Ta_ pro 
ga čia tenka tik priminti vie
ną ryškesnį pavyzdį iš neto
limos praeities. Tai buv. kon 
servatorių imigracijos min. p- 
nios Fairclough viešą pasisa
kymą, kad „O Kanada" tai 
joks himnas, o tik paprasta 
dainuška. Dėl tokicųtikrai ne 
protingo išsišokimo konservą 
torių ministerio net daugelis 
tikrų anglų pasipiktino.

Iš kitos pusės, sparčiai 
bręstantis tautinis Kanados 
prancūzų susipratimas reiškia 
si naujai besikuriančiose pa
triotinėse organizacijose, o ir 
viešuose pavienių įtakingų as 
menų pareiškimuose dėl jie
ms teisėtai priklausančių ly
gių teisių netik ekonominėj, 
bet ir politinėj srityje. Tai 
ypač matoma čia prov. Que
bec’© su aiškia prancūzų gy
ventojų dauguma. Jie nori 
būti tikrais šeimininkais pas- 
save.

Min. Pirm. L. Pearson be- 
abejo gerai pažįsta faktiną tų 
dviejų tautinių grupių rivali 
zaciją ir todėl savo vėliavos 
ir himno įstatymo projektą 
daro saliamonišką sprendimą 
ir vykdo rinkiminėj kompani
joj duotą pažadą: vėliavos kle 
vo lapai ir himnas „O Cana
da” turi patenkinti prancūzų

BAIGUSIEMS
rapijos atstovas: kun. J. Staš 
kevičius, Studentų Rėmėjų 
būrelio — J. Karka, L. Ra
dio valandėlės ved. J. R. Si
manavičius. Baigusiųjų var
du padėkos žodį tarė St. Vė
lyvytė.

General, kons. dr. J. Žmui 
džinas visiems diplomantams 
įteikė dovanų po medžio dro
žinį (menininko P. Misevi
čiaus) vytį, kryžiukus ir kt.

Stalai buvo turtingi suau
kotais studentų tėvų ir St. Rė 
mėjų būrelio narių valgiais.

Šioms išleistuvėms Gydyto 
jų dr-ja paukojo 25 dol., inž. 
ir architektų dr-ja 10 dol.. Vi 
sas kitas išlaidas dengs L. 
Stud. Rėm. būrelio v-ba.

Po vaišių jaunimas daina
vo lietuviškas dainas, ėjo ra
telio ir puikiai pasišoko.

Šios išleistuvės visiems la
bai patiko ir daug kas patarė 
tęsti tradiciją. Ypatingai di
delį įspūdį padarė keliems lie 
tuviams studentams, kurie 
pirmą sykį tokiose lietuviško 
se studentų iškilmėse dalyva
vo.

Visas iškilmes puikiai ve
dė studentų v-bos vicepirm. 
Romas Staškevičius (p-kė bai 
gė mokslus). Vaišes organi
zavo L. Stud. Rem. būrelio 
v-bos ponios A. Augustinavi- 
čienė, J. Rinkūnienė ir kt. 
Svečiams patarnavo studen
tės. Viso buvo per 60 daly
vių. Daug studentų norėjo, 
bet negalėjo dalyvauti, nes dir 
ba naktinėse pamainose arba 
buvo išvykę iš Toronto.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Fund* 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

"*■ 1 X T* II .M, Jįs

Geriausiai pailsėsit 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.
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sektorių ir nuraminti separa
tistų judėjimus, kaip RIN 
(Rassemblement Independan 
ce Nationale) ir kaip FLQ 
(Federation de la Liberation 
de Quebec“), o įteisinimas 
„Union Jack" ir „God save 
the Queen“ (ko iki šiol nebu 
vo , kas akcentuoja dar dau
giau Kanados priklausomy
bę karūnai, — turi patenkin
ti anglofilus.

Taigi — dvi vėliavos ir du 
himnai — paradoksas ir ne
švarus kompromisas (Pear- 
son’as žinomas savo kompro
misais). Dėl valstybinės vė
liavos ir tautos himno netu
rėtų būti kompromiso! Vals
tybė turi turėti tik viena vė
liavą ir vieną himną, kaipo 
valstybės suverenumo simbo 
liūs ir kaip to reikalauja vals 
tybinė teisė ir nusistovėjus 
praktika ir kaip žymūs visuo 
menininkai ir mokslininkai to 
reikalauja. Paryškinti Kana
dos suverenitetą ta pačia pro 
ga keliama bendrai nuomonė 
dėl repatriacijos 1867 m. Ko 
nados konstitucijos (Acte de 
L ’Amerique Bntannique du 
Nord), kuri yra pasenus, ne
realistinė ir neefektyvi, — 
kad reikalui esant būtų gali
ma ją keisti pagal bėgančio 
gyvenimo naujas sąlygas, ne- 
t. y. Anglijos parlamento, 
kaip kad iki šiol,

KREMLIUS UŽDARĖ 396 
SINAGOGAS

Nepaisant kom. partijos pa 
tikinimų, kad Sovietijoje ne
są antisemitinių nuotaikų, žy 
dų kongresas, balandžio mėn. 
pirmomis dienomis įvykęs Va 
šingtone, pareiškė visai prie
šingą nuomonę. Kongrese da
lyvavo 500 delegatų atstova
vusių 24 žydų organizacijas 
JAV-se. A. Teismo narys ir 
buvęs JAV darbo sekretorius 
A. Goldbergas pareiškė, kad 
diskriminuodama žydus So
vietų S-ga pažeidžia JT Or
ganizacijos chartą ir visame 
pasaulyje galiojančias Žmo
gaus teises. E.

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 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. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 v. pp.

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

Ponia V. Juraitis.
Ponia M. Venskevičienė.

Savininkai A. ir S. K A L Ū Z A.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315.

atsiklausiant Westminster’!©, 
Kanada jau yra tikrai pri

brendus ne tik praktiškam sa 
vistoviam gyvenimui, bet ir 
teisiškam suverenitetui, kaip 
to reikalauja laisvos valsty
bės garbė. Laikas atsikraty
ti užjūrio auklės su jos supę 
Įėjusiomis tradicijomis. Da
bartinis vėliavos ir himno rei 
kalas tai ne tik garbės ir am
bicijos klausimas, bet tai pats 
svarbiausis žingsnis į visišką 
valstybinį suverenitetą.

Šiuo metu eina gyvi deba
tai parlamente ir dabar dar 
sunku numatyti, kaip pasisa
kys dauguma dėl paties to hi 
mno ir vėliavos projekto, ku
ris paskutinėmis žiniomis jau 
yra suskaldytas į dvi dalis, 
kaip to reikalavo vieša opini
ja ir dauguma federalinių ats 
tovų. Dėl to dabar parlamen
tas turės progos pasisakyti at 
skitai dėl tikrai kanadiškų 
suvereniteto simbolių — vė
liavos su klevo lapais ir him
no O Canada.

Reikia manyti, kad tai bus 
priimta balsų dauguma ir bus 
atsikratyta ant visados sveti
mos valstybės ženklų ir mal
dų. To tenka linkėti dėl Ka
nados vieningumo ir jos vals 
tybinės garbės.

J. Viliušis
Dipl. teisininkas ir buvęs 

seimo narys.

H. ZABULIO PRANEŠI
MAI PRANCŪZIJOJE

Gegužės 22 d. į Maskvą at 
vyko Lietuvos Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo 
komiteto pirm. H. Zabulis. Iš 
Maskvos su sovietų moksli
ninkų delegacija jis vyko į 
Prancūziją susipažinti su spe 
cialiojo vidurinio mokslo iš
vystymu. Būdamas Prancūzi 
joje H. Zabulis padarė kelis 
pranešimus apie aukštąjį ir 
specialųjį mokslą Lietuvoje. 
Žinoma, jis kalbėjo kaip so
vietų delegacijos narys ir 
apie „sovietų respubliką“. E.

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.

įRMfin
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HAAĄIf&LTOM
IŠVYKA

Hamiltono SLA kuopa, per 
keletą praėjusių metų daro 
organizuotą išvyką į gamtą. 
Matant, kad tokios išvykos 
kiekvieni metai darosi vis sk 
aitlingesnės, šiais metais SL 
A valdyba tam ypatingai ruo 
šiasi. lurint vilčių, kad šių 
metų išvyka bus dar skaitlin 
gesnė, v-ba yra pasiruošusi 
dienos programą padaryti ga 
limai Įdomiau, ypač jaunimui. 
Tam tikslui yra numatytos 
įvairios sporto varžybos su 
dovanomis laimėjusiems. Sva 
rbi programos dalis bus šiais 
metai minimos K. Donelaičio 
sukaktuvės. Kaip didelis gam 
tos mylėtojas ir bus pagerb
tas ir prisimintas gamtoje, 
nors trumpu momentu. Suau 
gusiems, bus vertingų daiktų 
loterija, kuri išbandyti kiek
vienam apsimokės ypač na
mų savininkams.

Tikėdama, kad oras bus pa 
lankus, v-ba kviečia visus ha 
miltoniečius ir apylinkių lie
tuvius birželio 28 d. tuoj po 
pamaldų rinktis į p. B. Asels 
kio ūkį. Oficialus išvykos ati 
darymas 3 vai. p. pietų. Lau
kiame visų.

SLA 72 kuopos valdyba.
JAUNIMAS Į SAVISTOVŲ 

GYVENIMĄ
Joanne Kanevaitė šį pava

sarį baigė Šv. Juozapo gailės 
tingųjų seserų kolegiją ir ta 
po diplomuota medicinos se
sute. Linkime jai geriausio 
pasisekimo ir gražiausios at
eities !

J. Kanevaitė gimė 1941 m. 
rugs. 23 d. Hamiltone, 1961 
m. baigė Delta gimnaziją (Se 
condary school) ir po 3 me
tų studijų minėtoje kolegijo
je šį rudenį pradeda savisto
vų gyvenimą, jam pilnai ir 
visapusiškai pasiruošusi.

Absolventė mums yra įdo
mi tuo, kad, būdama čia jau 
3-čios kartos lietuvaitė, ji la
bai aktyviai dalyvavo lietu
viškose organizacijose. Kaip 
puiki ir pasižymėjusi akordeo 
no virtuoze, ji vis dėlto neat 
sisakė talkininkauti tautinia
ms šokiams. Ji dalyvavo jau 
nuo savo vaikystės daugely
je lietuviškų koncertų, o y pa 
tingai pasižymėjo kanaoišKo- 
je visuomenėje, laimėdama 
įvairiuose pasirodymuose ir 
festivaliuose eilę pirmųjų vie- 
tų.Tautinėje Kanados Parodo 
je 1961 m. išeidama pirmąja 
laimėjo Senior Scholarship 
(pilną stipendiją tobulintis 
toliau akordeono muzikoje). 
J. Kanevaitė yra stambi Liet. 
Namų narė su $1000, o jos vi 
soje šeimoje yra 5 LN nairai 
su $2000.

Joanne kilimo yra gryna 
žemaitė ir nuoširdžiai linkė
čiau jai gauti žemait. vyrą.

Jos mamytė Onutė Uiky- 
tė irgi gimusi Kanadoje, o 
močiutė Magd. Uikienė - Va- 
lančiauskaitė į šį kraštą atvy 
ko 1913 m. iš Žemaitijos. Tė
vukas Juozas Kaneva, irgi 
žemaitis, su tėvais Lietuvą pa 
liko būdamas jaunuoliu ir Ka 
nadoje vedė O. Uikytę.

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių, laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BOREIŠA.

Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

J GAMTĄ.
Joannės garbei šį šeštadie

nį, birž. 27 d. tėvai ruošia Ro 
berts Restaurant gražioje sa
lėje priėmimą (graduation 
party), atžymėti ir pasi 
džiaugti jos sėkmingu moks
lų baigimu. Nuoširdžai lin 
kiu mielajai Joanei gražios 
ir lietuviškos ateities! Sk. St.

TRUMPAI 
APIE L. NAMUS

Policijos K-ja, kurią suda
ro miesto burmistras, polici
jos vadas ir teisėjas, birželio 
4 d. svarstė Delta kino paver 
timo i Lietuvių Kultūros Ce 
ntrą prašymą ir po ilgų dis
kusijų sprendimą atidėjo bir
želio 18 d. LN v-bą šiame rei 
kale energingai atstovauja 
adv. J. T. Kostyk.

Birželio 5 d. „Spectator“ 
šį posėdį aprašė straipsnyje 
su stambia antrašte „Would 
Convert Delta Theatre To 
Lithuanian Culture Centre“.

V-bos p-kas St. Bakšys 
birž. 19 d. jau buvo gavęs $ 
5700, atpirkimui LN šėrų iš 
tų narių, 'kurie nori juos par
duoti. Šia proga pranešame, 
kad valdžios leisti 1000 šėrų 
po $100 nominalinės vertės 
jau išplatinti. Dar yra parda
vimui apie 60 šėrų tų narių, 
kurie prašo jiems pinigus grą 
žinti. Tai paskutinė proga 
gauti LN šėrą nominaline 
kaina. Vienas asmuo gali 
įsigyti pagal b-vės įstatus, ne 
daugiau 10 šėrų.

Tillsonburge ir Arlington 
viešbutyje

St. Bakšys išdalino LN če
kius tiems asmenims, kurie 
prašė jų šėrus parduoti. Iš 
nuvežtų $2,800 atsiėmė $ 2, 
000, o 3 LN nariai, nors pi
nigus atsiimti pakartotinai 
prašė, bet jiems priklausan
čių $ 800, pasiimti neatvyko, 
nors St. Bakšio jie buvo pa
informuoti.

Nuoširdi padėka <p. V. Ke 
žinaičiui, savo mašina pada
riusiam apie 150 mylių kelio
nės ir Liet. Namams s-tos ne 
patiekusiam.
į LN Valdyba 
paskyrė $25 auką iš LN Kul 
tūros Fondo mūsų krepšinio 
rinktinės išvykai į Australi
ją paremti.

Motinos dienos minėjime 
LN v-ba per Alf. Patamsį lie 
tuvei motinai įteikė dovaną 
už $ 14.95 irgi iš kultūros F- 
do.
„The Hamilton Spectator“ 

birž. 9 d. išspausdino nuotrau 
ką ir aprašymą didžiojo 24 
aukštų krautuvių ir raštinių 
pastato, ant kurio stogo bus 
valgykla ir kokteilio baras. 
Šis pastatas bus aukštesnis 6 
aukštais už dabartinį aukš
čiausią Piggott Bldg. Jis tik 
pusės minutės pėsčiom einant 
atstume nuo LN sklypo ir bus 
pradėtas statyti š. m. pabalgo 
je.

Alb. PuJianauškienė
St. Bakšiui į užuominą, kad 
LN sklypo kaina kils iki pu
sės milijono dolerių, tvirtai 
pareiškė: „LN sklypo kaina

HAMILTONO TAUTOS FONDO VALDYBA I
Š, m. Birželio 30 dieną 7 valandą vakaro, Dominijos Dienios Išvakarėse, Burlington© Ruošia

Brant Inn Sokius-Gegužinę
TAI PASKUTINIAI VASAROS ŠOKIAI IR

PASKUTINIS TAUTOS FONDO PARENGIMAS BRANT INN. 
VISKAS ATVIRAME ORE — SKY CLUB.

ANT ONTARIO EŽERO KRANTO.
NEPATOGIAM ORUI ESANT, NAUDOSIMĖS LIDO DECK SALE.
• MUZIKA — RINKTINIS BENNI FERRI ORKESTRAS.
• JDOMI LOTERIJA.
• LAIMĖS STALIUKAI.

BUFETAS TURTINGAS GAIVINANČIAIS GĖRIMAIS.
Brant Inn yra Burlington© pačioje gražiausioje vietoje, 

1292 Lakeshore, prie 2-jo kelio.
SUSITIKSIME VISI ANTRADIENIO VAKARĄ, DOMINIJOS 

DIENOS IŠVAKARĖSE, GRAŽIAJAME SKY CLUB..

Hamiltono Tautos Fondo Valdyba.

SUDBURY, ONTARIOWINDSOR, Ont.
• Krepšinio rinktinės kelio
nei į Australiją paremti ap
kės valdyba renka aukas. Au 
kų surinkimas pavesta ižd. 
A. Stygienei prie darbo įtrau 
kiant ir studentus. Parėmi
mas jaunųjų žygio svarbus 
tiek Lietuvos išgarsinimui, 
tiek tame tolimame kontinen 
te gyvenančių lietuvių atžvil 
giu ir nemažiau parodymas, 
kad mes konkrečiai jaunimą 
remiame jų darbuose. Parem 
darni savo auka šį jaunimo 
žygį, kartu aukų rinkėjai įtei 
kime ir solidarumo įnašą, ku 

kils dar daugiau. Aš nuosek
liai seku kanadišką spaudą 
ir pramatau, kas pasidarys iš 
Hamiltono centro netolimoje 
ateityje.”

Tai yra pirmas toks lietu
vės optimistiškas pasisaky
mas.

Prel. dr. J. Tadarausko 
pradėta birž. 7 d. pamokslu 
bažnyčioje Liet. Jaunimo 
Centro statybai rinkliava iki 
vartę, davė apie $20.000, gry 
birž. 14 d., t. y. per vieną sa 
nais. Klebonas pranešė kiek
vieną dirbantį paaukoti po $ 
200.

Per šį oficialų pranešimą, 
birž. 5 d. klebonas telefonu 
kreipėsi į LN v-bos p-ką St. 
Bakšį ir ilgesniame pasikalbę 
jime jį tikino, kad tuo jis jo
kiu būdu nenorįs kenkti Liet. 
Namams ir nekenksiąs ateity 
je. Ištikrųjų, prel. dr. J. Ta- 
darausko> akcija sveikintina 
ta prasme, kad įjungs į realų 
darbą didelę dalį tų dirban
čiųjų tautiečių, kurie LN ne 
rėmė arba iš jų pasitraukė.

Skė St.
— A. Vartų par. choras, 

vad. sol. V. Verikaičio, inten 
šyviai ruošiasi Pasaulinės pa 
rodos pasirodymui New Yor
ke. Choristai lankosi patenki 
namai. Choras taip pat pasi
rodys birželio minėjime ir 
St. Catharines, Ont., parapi
jos šventėje.

— Po įtempto pavasario 
darbo, „Gyvataras“ yra nu
traukęs repeticijas iki pasi
baigs mokslas. Vėliau bus 
ruošiamasi Pasaulinės paro
dos pasirodymui New Yor
ke.

PASKUTINIAI ŠOKIAI 
BRANT INN.

Ateinantį antradienį, bir
želio 30 d., Dominijos Die
nos išvakarėse, Tautos Fondo 
valdyba Burlingtone Brant 
Inn ruošia šokius. Tai bus lie 
tuvių pasilinksminimas gražia 
jame Brant Inn. Šitą vietovę 
perėmė viena Toronto firma 
ir neužilgo toje vietoje pradės 
statyti moteli.s.

Hamiltoniečiams bus sun
ku užmiršti senąjį Brant Inn. 
Čia visą laiką būdavo rengia
mos tradicinės Tautos Fondo 
vasaros gegužinės. Šį antra- 

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.

skystis, 16 savaičių naudojimui.
Canadą paštas 80 et. Viso $6.20.
arba Čeke-Money

JIB. 8. uncijų
PPD — $5.50. Į

Pinigais
Siunčiama paštu į visus laisvus

Reikalaukite tuojaus.
JIB. LABORATORY, 1437 So.

Order, 
kraštus.

49th Avė.
Cicero, III. 60650. U. S. A.

ris kiekvienam dirbančiam 
privalomas. Dar daug kas 
šios garbės pareigos neatliko 
— neatidėliokime. Krepšinio 
rinktinės kelionei paremti 
jau aukojo po du dol. — B. 
Balaišis, Vyt. Barisas, A. Juš 
kauskas ir Alb. Tautkevičius.

• Meilutė Stygaitė, neseniai 
grįžusi iš Montrealio, dirba 
Hotel Dieu ligoninėje. Nuo 
rugsėjo pradžios ji paskirta 
psichiatrinio skyriaus vyriau 
šia gail. seserimi.

Koresp.

dienį suvažiuosime paskuti- 
niems šokiams, kurie įvyksta 
po atviru dangum — Sky 
Club. Nepatogiam orui esant, 
naudosimės Lido Deck sale.

Tikimasi rekordinio skai
čiaus svečių iš Hamiltono, To 
ronto ir kitų vietovių. Čia su
sitikdavo ir pasimatydavo tau 
tiečiai iš artimųjų apylinkių. 
Per tą eilę metų ne vienas 
yra susitikęs ir susipažinęs 
gal ir dabartinę savo žmoną. 
Atvažiuokite tad dar kartą pa 
gyventi anų dienų nostalgijos 
dvasia ir prisiminimais.

Visi sutiks su tuo, kad pas 
mus gražesnės vietos šokiams 
nerasi. Prabangi aplinka, erd 
vumas, nuo ežero gaivinan
čio vėjo dvelkimas ir vakare 
nuplaukiančių laivų šviesų 
blikčiojimas, visa, lyg toj dai 
noj pergyvensi, praleisdamas 
vakarą Brant Inn. Muzika— 
rinktinis Benni Ferri orkest
ras. Bus turtingas bufetas su 
geru aptarnavimu, laimės sta 
liukai ir įvairenybių loterija. 
Pradžia: 7 vai. vak. Įėjimas 
2 dpi., studentams — 1 dol.

Naujasis Tautos Fondo pir 
mininkas Alf. Vainauskas tik 
rai ryžtingai ėmėsi darbo. 
Dar tik pora mėnesių kaip per 
ėmė pareigas, o jau ruošia
mas antrasis parengimas, su 
savo valdyba ir talkininkais 
baigia Tautos Fondo rinklia
vą po namus. Tai didelis dar 
bo ir pareigos žmogus. Jisai 
tai yra įrodęs jau anksčiau, 
dirbdamas kitose lietuviško
se organizacijose. Tautos F- 
do tikslas yra labai kilnus — 
telkti lėšas Lietuvos išlaisvi
nimo reikalui. Naujoji valdy
ba savo uždavinį supranta ir 
ryžtingai imasi, kad Hamilto 
nas lėšų telkimui paimtų vėl 
viena iš pirmaujančiu vietų.

K. M.

—Geriausią 4x100 m es
tafetės pasekmę šiame sezo
ne atsiekė vakarų vokiečiai, 
nugalėdami per 39,8 sek.

— Chruščiovas amerikie
čiams pasiūlė vietoje lėktuvų 
skraidymo virš Kubos panau
doti fotografavimui dirbtinius 
Žemės satelitus, kuriais rusai 
pasinaudoję fotografuoti Ame 
rikos karinius objektus.

AR ĮSIGYSIME
Nuosavybės įsigijimo klau

simas Sudburio lietuvių tar
pe jau ilga metų eilė aktua
lus ir gyvas, bet dėl stokos 
iniciatyvos tas klausimas ne 
buvo pilnai iškeltas, o vis pa 
liekamas ateičiai.

Tiktai šių metų Sudburio
L. B. Apyl. valdyba ėmėsi 
konkrečių žygių ir darbų. 
Kreipėsi į lietuviškąją visuo
menę per spaudą, bažnyčią, 
susirinkimus ir asmeniškai, 
be to buvo atspausdinti ir iš
siuntinėti visiems dirbantie
ms lietuviams pasižadėjimo 
lapeliai su klausimu, kokią su 
mą sutinkama investuoti į vi 
suomeninės nuosavybės įsigi
jimo fondą. Po 3 mėnesių ver 
bavimo, gegužėš 31 d., tuo 
reikalu sušauktas susirinki
mas. Paaiškėjo, kad pasižad'ė 
jimų gauta tik iš 40 asmenų 
po $50, 100, 200 — bendroje 
sumoje $3,650. Nors susirin
kimo dalyvių didesnioji pusė 
buvo už įsigijimą lietuvių na 
mų, bet matydami, kad tas 
planas nebus įmanomas įgy
vendinti dėl mažo skaičiaus 
tautiečių ir dalino pasyvumo, 
priėjo prie išvados ir balsavi
mais pasisakė už bendruome
ninės vasarvietės įsigijimą.

Opozicija pasireiškė dau
giausia iš tų tautiečių, kurie 
jau turi savo privačias vasar
vietes ir motyvavo tuo, kad 
visuomenė gali naudotis jų 
privačiomis vasarvietėmis ir 
net, kai kurie pareiškė, kad 
atsisakys nuo savo anksty
vesnių pasižadėjimų nuosavy 
bės įsigijimo reikalu.

Norėtųsi pastebėti, kad pri 
vačios vasarvietės, platesnio,

SPAUDAI EINANT ...
Atkelta iš 2-ro psl. 

įgaliojimus, jis nustatė ryšius 
su Paryžiaus spauda ir ten re 
ziduojančiais pasaulinės spau 
dos atstovais, su Prancūzijos 
už. r. ministerijos informaci
ja ir tt. Tuo pasekė „Lietu
vos Aidas“, „XX Amžius“, ir 
Lietuvos dienraštinė spauda 
išėjo iš trafaretinės būsenos, 
kurią prieš tai buvo sudariu
si Elta. Šį faktą laikau vienu 
iš svarbiausių etapų nepri
klausomybės laikų Lietuvos 
spaudos gyvenime, pasitarna 
vusiu spaudos pažangai.

Ir velionį Joną Januškį - 
Daugirdą visą gyvenimą pri
simenu kaip nepaprastai rim
tą, protingą, gabų žurnalistą 
ir objektyviai tiesai, laisvei 
bei žmogaus ir piliečio tei
sėms bekompromisiškai išti
kimą asmenį.

Buvau patenkintas ir aš ir 
džiaugiausi, kad Jono Januš- 
kio - Daugirdo tremties gyve 
nimas buvo palengvintas: gau 
damas 500—700 litų per mė
nesį iš „Lietuvos Žinių” re
dakcijos, jis galėjo mesti dar 
bą fabrike ir pakenčiamai gy 
venti.

Dėka gabių žurnalistų, ko
kie buvo J. Januškis, Dr. An- 
cevičius (Berlyne), inž. Šla- 
poberskis (jis jau buvo supro 
jektavęs radio siuntas iš Lon 
dono, bet nutraukė rusų oku 
pacija) ir labai jautriai spau
dos reikalus atjautusio „Var 
po“ direktoriaus, B. Params- 
ko (Washington) „Lietuvos 
Žinios“ greit išaugo į didžiau 
sį Lietuvos dienraštį, kurį 
daugelis prisimena ir šiapus 
Atlanto.

Apie Joną Januškį - Dau
girdą dar daugiau reiktų pa
sipasakoti, bet gal susidarys 
kita proga, kada išsamiau ir 
visapusiškiau galima bus pa 
sisakyti. Šį kartą tebus šis 
pluoštas prisiminimų vieton 
puokštės gėlių ant jo kapo.

J. Kardelis.

VASARVIETĘ?
visuomeninio masto susįbūri 
mams nėra tinkamos, nes dau 
gymoje yra tolimoje , per 40 
—100 mylių distancijoje nuo 
Sudburio, antra jos yra pasta 
tytos ir pritaikytos še.moms 
bei žuvautojams.

Bendruomeniniam naudoji
mui vasarvietė turėtų būti 
ne toliau per 20 —25 mylias 
nuo Sudburio, turėtų būti sa
lė bent 100 žmonių, geras pa- 
plūdimis maudymuisi ir pa
kankamai vietos pasistatyti 
mašinoms ir vietos sporto ai
kštelės įrengimui.

Turėdami tokią vasarvietę, 
ne tik senesnio amžiaus lietu
viui po sunkių darbo valandų 
bus malonu praleisti vieną ki 
tą poilsio valandėlę, bet ir 
mūsų jaunimui, bei priaugan
čiąja! kartai bus galima su
ruošti vasaros stovyklas, įvai 
rias pramogas, susibūrimus. 
Šiuo metu galima pasidžiaug
ti tautinių šokių būreliu, ku
ris taip gražiai pasirodė ir 
užsirekomendavo, bet atrodo, 
tai yra tik pradžia, jis augs 
ir stiprės. Sekančiais metais 
bus įvestos tautinių šokių pa 
mokos ir „Tumo - Vaižgan
to“ šeštadieninėje mokykloje 
mažiesiems. Todėl mūsų tė
vų ir visų lietuvių šventa pa
reiga sudaryti sąlygas mūsų 
jaunimui, kad jis galėtų ir tu 
retų kur susirinkti, pabend
rauti, praleisti laiką savo tar
pe, lietuviškoje aplinkoje. 
Tam reikalui geriausiai pasi
tarnaus lietuvių bendruome
ninė vasarvietė. Vasaros me
tas mūsų jaunimui yra lais
viausias, bet mes jo nepaliki
me gatvėse su svetimais. Už
mirškime savo asmeninius iš 
skaičiavimus ir prisidėkime 
savo įnašu prie mums taip 
brangaus lietuviško' kampe
lio - vasarvietės įsigijimo.

Taip pat norima paminėti, 
kad anksčiau paminėto susi
rinkimo buvo išrinkta lėšų 
telkimo komisija, kuri aplan
kys kiekvieną dirbantį lietu
vį su prašymu prisidėti prie 
vasarvietės statybos. Į mini
mą komisiją išrinkti: Pr. Gris 
konis, Juozas Bataitis ir Jo
nas Remeikis.

Tad sėkmės lietuviškai 
statybai, ir iki pasimatymo 
asmeniškai lėšų verbavimo 
reikalu.

L. B. visuomenės statybos 
Lėšų Verbavimo Komisija.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ —
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sut- 
traukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių su 
mažina niežėjimą ir nepato
gumus bei pagreitina uždegi
mo pažeistų audinių gijimą. 
Visais tyrimų atvejais, švel- 
nėjant skausmams, įvykdavo 

hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — 

rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formose 

„Preparation H“ vardu.
Prašykite visose vaistinėse.

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.



8 P$L. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
---------  f-------  ______________ . . L...------------------ - _ _ . - -

1964. VI. 24. — Nr. 2,6 (89.8)

MONTREAL
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS
Birželio 27 d. 7 vai. vak. 

A. V. salėje E. Kardelienės 
Muzikos studijos koncertas.

Birželio 28 d., 3 vai. po 
pietų AV par. salėje NMP Se 
serų vedamo Vaikų darželio 
užbaigimo iškilmės.

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.

KLK Moterti dr-ja rugsė
jo 20 d. ruošia madų parodą.

KLK Moterų dr-jos rudens 
balius - koncertas paskirtas 
spalio 24 d.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

Einamosioms sąskaitoms 
knygutės buvo išsiuntinėtos 
visiems „Lito” nariams, ku
rie jų lig liol neturėjo, praei
tą savaitę kartu su aiškina
muoju aplinkraščiu. Kas jų 
nėra gavęs, prašomas apie tai 
painformuoti „Litą”, ivnygu 
tės nepasiųstos organizaci
joms, kadangi labai reta iš jų 
yra nurodžiusi, kas šiemet 
yra iždininkas ir kas pasiraši 
nės čekius.

Kiekviena, kad ir mažiau
sia permaina, iššaukia įvai
rius abejojimus ir diskusijas. 
Geriausiai visus neaiškumus 
išsiaiškinti asmeniškai arba te 
leionu „Lite“.

Klysta, kas mano, kad ska 
tindamas ein. sąskaitas „Li
tas” siekia didesnio pelno 
sau. Tikrumoje esamoje pa
dėtyje iš narių, kurie 
daro apyvartą indėlių sąskai
tose, „Litas“ turi daugiau 
pelno mokėdamas po 4.5% di 
videndų ir juos skaičiuoda
mas lig šiol kas trys mėne
siai, kaip iš ein. s-tų, ku
rias moKama 4% palūkanų, 
bet jos skaičiuojamos kas mė 
nes}. Tačiau apyvartos dary
mas abiejų rūšių sąskaitose 
sunkina „Lito“ atskaitomy
bės darbą, paverčia beprasmis 
ka pernai visų pageidavimu 
įvestą čekių sistemą ir t. t. 
Sąskaitų paskirtis yra aiški: 
indėlių (šėrų) sąskaitos yra 
pastoviam pinigų laikymui, o 
ein. sąskaitos yra apyvartai 
daryti. Šitai turėtų priimti dė 
mesin visi „Lito“ nariai ir ati 
tnKamai atlikinėti savo ope
racijas „Lite“.

Šv. Kazimiero Parapijos sa 
Įėję „Lito“ operacijos liepos 
ir rugpjūčio mėnesiams su
stabdomos. Jos vėl bus prade 
tos nuo rugsėjo mėn. 1 d. 
Priežastis — Labai mažas tuo 
„Lito“ patarnavimu besinau
dojančių narių skaičius vasa
ros metu ir sunkumai su tar
nautojų atostogomis.

Aušros Vartų ir Rose- 
monto „Lito“ skyriai visą va
sarą veiks įprastomis darbo 
valandomis.

„Lito“ augimas nemažėja 
ir vasaros metu. Labai pato
gu įstoti į „Litą“ naujiems na 
riams bet kuriuo laiku, kadan 
gi už abi sąskaitas dividendai 
ir palūkanos skaičiuojami 
nuo sekančio mėn. 1 d. po sąs 
kaitų atidarymo. Pr. R.

DR. J. ŠĖMO G AS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį ’ P-m-
antradienį ir _. .. . 2—4 p. m.penktadienį

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

PO 7-3175; namų DO 6-9582

dantų gydytojas
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr.-E. ANDRUKAIT+S-----
956-SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

ŠEŠTADIENINIŲ 
MOKYKLŲ 

išvyka į gamtą, p. p. Skrui
bių ūkį, buvo sėkminga, nes 
diena buvo graži, žmonių su
sirinko daug.

T. J. Vaišnys atlaikė pa
maldas ir pasakė labai gražų 
pamokslą.

Po to sekė varžybos, dai
nos, sportas ,maudynės, šo
kiai. Jaunimas turėjo džiaugs 
mo. Dainas vedė p. Navikė- 
nienė, sportą p. Baltuonienė.

Tėvų k-to ižd. p. Grigaliū
nui, išvykstančiam į JAV, pa 
sakyta gerų linkėjimų ir at
minčiai įteikta dovana. Mo
kyklų šventė praėjo gražiai.

JAUNIMO KONCERTAS
Šį eštadienį, birželio 27 

dieną, 7 vai. vakaro op. sol. 
E. Kardelienės Muzikos stu
dijos metinis mokslo metų už 
baigimo mokinių koncertas 
bus Aušros Vartų parapijos 
salėje. Visi, kas domisi musų 
jaunimo muzikiniu prieaug
liu ir bendrai visi tautiečiai 
kviečiami atsilankyti į koncer 
tą.

KETURIOS ŠAUNIOS 
Llr. 1 uVa! 1 ES

Birželio 14 d. puikiai rau
donomis rožėmis išpuoštoje 
Plateau salėje įvyko Moly Na 
me highscnool moxykios iskiI 
mės. Tarp 167 baigusių buvo 
ir 4 lietuvaitės: Gailutė Zaba 
rauskaitė, Violeta Vasiliaus
kaitė, Jolita Gerhardaitė 
Ir Irena Kalakauskaitė. 
Iš tų 4 lietuvaičių dvi — G. 
Zabarauskaitė ir V. Vasiliaus 
kaitė baigė su honor laips
niais. Salėje buvusius lietu
vius apėmė pasididžiavimo 
jausmai, kai visa salė, nežiū
rint įspėjimo, spontaniškai už 
pildė plojimas, kai G. Zaoa- 
rauskaitei buvo įteikiamas at
estatas. Ji mokyklą baigė pa
čiais aukščiausiais laipsniais 
visoje mokykloje ir jai teko 
garbė sakyti visų baigusiųjų 
vardu atsisveikinimo kalbą, 
kuri pasižymėjo rimtumu ir 
giliu turiniu. Tenka pastebė
ti, kad ne tiktai Gailutė, bet 
ir jos motina yra gimusios Ka 
nadoje. V. Vasiliauskaitė pa
sižymėjo ne tiktai geru moks 
lu, buvo darbšti mokykloje, 
buvo seniūnė, bet ir kaip lie
tuvaitė dalyvavo tautinių šo
kių grupėje, Marijos sambū
rio narys, yra skautė ir bai
gusi lietuvių mokyklas.

Visos 4 baigusios pasiryžu 
sios toliau studijuoti aukštuo 
sius mokslus.

Geriausios sėkmės.
• Naginionis Stasys snj. bu
vo ligoninėje, kur jam pada
ryta operacija.
• Inž. A. Pusarauskas išvyko 
į New Yorką, o iš ten po kiek 
laiko išvyks į Europą ir Afri 
ką. Grįžti žada po 6 mėnesių.

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

A DV O K A TAS

JOSERH R. MILLER
----------- B—A.rB. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064
KKPMtO 0 - r. - .<

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENI PER CFMB STOTI, 
BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO, 

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

T O N T O
VAIKŲ KONGRESAS

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Birželio 27 d. 7 vai. vak. 
mūsų parapijos salėje bus E. 
Karaelienės Muzikos Studi
jos koncertas. Kviečiame da
lyvauti.

Sekmadienį, birželio 28 d., 
3 vai. p. p. mūsų parapijos 
salėje bus N. M. P. Seserų 
vedamo vaikų darželio užbai 
gimo iškilmės. Kviečiame ir 
mūsų tautiečius daugiau su
sidomėti vaikų darželiu, nes 
pirmoje vietoje jiems jis yra 
skirtas.

Sveikiname G. Malaiškaitę 
ir J. W. McLaughlin, sukūru 
sius šeimos židinį, ir linkime 
gausios Dievo palaimos.

Praėjusio sekmadienio rin
kliava — 208 dol.

ŠAUNIOS PP. JOCŲ 
IŠLEISTUVES

Adomas Jocas su šeima iš
sikelia į Kaliforniją, šeštadie 
nį išvykstantiems broliai Po
vilas, Juozas ir Vladas (iš To 
ronto) suruošė tikrai karališ
kas išleistuves. Susirinko 
apie 200 asmenų į AV par. 
salę. Stalai lūžo nuo turtin
gai paruoštų valgių ir gėri
mų. Grojo muzika iki pat 12 
nakties.

Subuvimą vedant p. Blauz 
džiūnui, plačiau pasisakė bro 
lis V. Jocas.

Išvykstančiai šeimai linkė
ta geriausios sėkmės saulėto
je Kalifornijoje.
• Pp. Vanagų pora skraido 
po JAV, leisdami atostogas. 
Neseniai jie lankėsi Čikago
je.
• Pp. J. Kuprevičiai, leisda
mi atostogas, išvyko į JAV 
aplankyti savo giminių ir pa 
žįstamų.

tttttttttttttttttttttttttttttitttttttitttKttttt
PARDUODAMAS 

pianinas, skubiai, gerame 
stovy.

Teirautis tel.: 768-8692.

ST. DONAT, 
GAURIŲ 

VASARVIETĖJE, 
prie gražaus Ouareau ežero, 

išnuomojami kambariai. 
Telef. DO 6-8528.

TAMA KWA
VASARVIETĖS: 

elektrinis šildymas, 2 mietra- 
m e ji, moderniški įrengimai, 
laivai, vandens slidės, saugu, 

smėlio pliažas.
Lake Nipissing, Box 219, 

Callander, Ontario.

I.G.ELECTRIC Rd.
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 — TER1LYN 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 g| /A\ **
SAVO KREDITO KOOPERATYVE į/y Ik V i i*
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines paskolas imama 
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadien. nuo 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.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Piknikas parapijos sekma
dieny birželio 28 d. 11.30 v. 
mišios pikniko vietoje, p. Bar 
šauskų ūkyje. Mišias laikys 
Tėvas Tercizijus Garbukas, 
OSM. Važiuoti 9 keliu, pas
kui 52 Hemingford link. Pra 
važiavus miestelį už 5 mylių 
yra Champlain gazolino sto
tis ir ten sukti į kairę. Pp. 
Baršauskų farma nuo ten už 
pusės mylios. Bus šokiai, žai 
dimai, veiks bufetas.

Susituokė Lebeuf ir Liepi- 
naitytė.

Šeštadienį mokytojo Jono 
Grigelio su Karai Turcotte 
sutuoktuvės.

PALAIDOTAS 
VINCAS P1ECA1TIS

Birž. 16 d. per Šv. Kazimie
ro bažnyčią palaidotas netike 
tai miręs Vincas Piečaitis, 69 
metų, ueduiingas misiąs lai
kė ir prasmingą pamoksią pa 
sakė Klebonas Dr. F. Jucevi
čius, kuriam mišių metu asis
tavo dar du kunigai. Mišių 
metu giedojo prancūzų trio, 
Bažnyčioje išlydėti buvo 
daug žmonių, kurių eilė maši 
nų nulydėjo į kapines. Užuo
jauta artimiesiems.

GRAŽIOS VESTUVES
Pp. Malaiškų duktė, Graži 

na Joana Malaiškaitė, šešta
dienį, birž. 20 d., susituokė su 
John Lynn McLaughlin. Šliū 
bą davė AV Klebonas T. K. 
Pečkys, S. J., pasakęs gražų 
pamokslą. Mišių metu giedo
jo U?l. G- Čapkauskienė.

Po šliūbo pp. Malaiškų bu 
te įvyko šauni vestuvių puo
ta, dalyvaujant pp. Malaiškų 
ir pp,. McLauglin artimie
siems. Jaunavedžiams linkė
ta laimingos ateities.

DAINUOJAM SU 
LIONE JUODYTE

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

Lionės Juodytės yra išleis- 
mai — 14 lietuviškų dainų.

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

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

lietuviškų dainų.
Visos plokštelės yra „High 

Fidelity, Long Play, (33% 
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 Hoard 
Nariai.

D. Baltrukonis RE 7-0844
P. Rudinskas HU 1-2957

Skučas RA 2-6152
Sklypai, residenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

Kanados lietuvių kunigų 
Vienybės vardu organizuoja
mas vaikų kongresas įvyksta 
šį šeštadienį, birželio 27 d. 
Woodbridge kurortiniame 
miestelyje, 15 mylių atstume 
nuo Toronto. Kongresas pra
dedamas 11 vai. Šv. Marijos 
Margaritos bažnyčioje. Po pa 
maldų — užkandžiai. Kong
reso oficialioji programa vyks 
Wood bridge Memorial Ari
na. Programoje pasirodys pa 
skirų parapijų (Toronto, Ha
miltono, St. Catharines, Lon
dono, Delhi) jaunimo viene
tai : dainos, tautiniai šokiai ir 
kt. programa. Po programos, 
iškilmingai padedama vaini
kas prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Eisena pa 
lydima Jonušo lietuviškais 
maršais. Kongresas užbaigia
mas įspūdinga iškyla (pikni
ku) miesto didžiuliame par
ke. Iškilmės bus filmuojama 
Toronto 6 ir 9 T. V. stočių ir,

k ■ M“ i >1 1 .. .
• Nepriklausomos Lietuvos 
atostogų savaitė bus paskuti
nė liepos mėnesio savaitė. Vi 
si, tuo interesuoti, prašomi 
tai įsidėmėti.
• Lasaliečiai pp. Vilimai ir 
Leknickai išvyksta į pp. Ma
telių dukters vestuves įDil- 
hai.
• P. Milašius LaSallėje nusi 
pirko naujus namus ir persi
kėlė į juos gyventi.

Atkelta iš 1-mo p<. 
noma esą bus vandenų panau 
doti savo reikalams, nes Ame 
rika neleis.

Užs. r. min. Martin opozi
cionieriams paaiškino, kad su 
tartis numato tokį atvejį, ir 
Kolumbijos upės vandenų da 
lį galima bus panaudoti drė
kinimo reikalams. Sutartį par 
lamentas patvirtino.

— Detroite įvyko Vilnijos 
lietuvių s-gos konferencija, 
kurioje svarstyti nauji aktua
lūs reiškiniai ir ateities veiki
mo gairės.

— Reuterio žiniomis, iš 
Kubos išvykę paskutiniai ru
sai.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate 
Brokers Inc. i
MONTREAL REAL ESTATE { 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

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

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAilAONIS
INSURANCE 

AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd.

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

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

įdomesnės vietos, perduoda
mos žiniose. Pamalcias laikys 
rnons. J. Tadarauskas, Hamil 
tono par. klebonas, O' pamoks 
lą pasakys svečias iš New 
Yorko, BALFo reikalų vedė- 
dėjas, kun. E. Jankus. Prie 
paminklo žuvusiems žodį tars 
gen. konsulas J. Žmuidzinas. 
Po to, suaugusiems Balto rei
kalų v-jas padarys įdomų pra 
nešimą specialioje programo
je. Kongreso vieta: Woodbri
dge, ant 7 kelio tarp 27 ir 
400 kelių. Visą mokyklinio 
amžiaus jaunimą maloniai 
kviečiama į šią įspūdingą vai 
kų iškylą, kuri daugumoje 
vyks puikioje gamtoje.

GEROJO GANYTOJO 
STOVYKLA

Šv. Jono par. vadovaujama 
Gerojo Ganytojo stovykla 
prasideda liepos 5 d. Stovyk
los pastatai atnaujinti šį pava 
sarį, vadovaujant dail. J. Ba 
kitu. Išlieta asfaltu didžiulė 
aikštė sporto' žaidynėms. Į 
stovyklos programas įjung
tas Toronto sporto klubas 
„Vytis“, kurio nariai daug 
darbo {dėjo stovyklavietės ap 
linkos sutvarkymui. Visa sto 
vyklavietė įgavo naują vaiz
dą. Į Stovyklą vaikai regis
truojami nuo 7—14 metų kle 
bonijoje. Atlyginimas 1-no as 
mens $12.50 už savaitę. Sto
vykla tęsis keturias savaites. 
Per visą laiką stovyklos rei
kalų vedėju bus kun. J. Staš
kevičius, gražiai besireiškiąs 
jaunimo tarpe ir per trumpą 
laiką jaunimo tarpe susilau
kęs daug simpatijų.
NELAIMINGAS ĮVYKIS.

Praėjusį ketvirtadienį To
ronte palaidotas a. a. Vincas 
Čaplikas. Kaip vietos kanadie 
čių spauda įvykį aprašė, ve
lionis kalėjime pats nutraukė 
sau gyvybę. Pirmadienį sve
čiuose V. Čaplikas gerokai įsi 
linksmino. Einant jam namo, 
buvo sulaikytas viešosios tv
arkos darbuotojų ir nuvežtas į 
nuovadą, kur nakties metu ne 
laimė ir įvyko. Palaidotas per 
Prisikėlimo parapiją lietuvių 
kapinėse.

Keating ford bales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.
SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4237 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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