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Istorinei savaitei praėjus
NUO KAPITOLIAUš

LIETUVOS ATSTOVAS JAV IR VLIKO PIRMI
NINKAS JAV VALšT. DlFARIAivieN 1E

• PILIETINIŲ TEISIŲ ĮTVIRTINIMAS 
JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE

• PILIETINIŲ TEISIŲ NEPAISYMAS 
SOVIETINĖJE SĄJUNGOJE

• NJASSOS KRAŠTAS GAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ
• KIPRE PADĖTIS DAR PABLOGĖJO
® KONGE IR INDOKINIJOJE NEGERAI

Žmonijos istorijon bus įra
šyta praėjusi savaitė ne vie
nu svarbiu faktu.

Pirmiausia pasveikinkime 
Jungtines Amerikos Valsty
bės už tikrai kultūringą ir 
tikrai humanišką pasiryžimą 
ĮTVIRTINTI PILIETINES 

VALSTYBĖS PILIEČIŲ
TEISES.

Šiam tikslui priimtasis įs
tatymas yra ypatingas mūsų 
laikų fenomenas.

JAV konstitucija juk aiš
kiai grantuoja pilietinių tei
sių lygybę visiems JAV pilie 
čiams. Bet gi reikėjo specia
laus įstatymo, kad tos teisės 
būtų realizuotos Šia prasme 

PALYGINKIME RUSIJĄ 
Su AIVIlRIKA

Amenka turi gražią konsti 
tuciją, net jai gyvenainti ji 
uar uuoda ir {statymus, ku
rie gyvenama jos principus.

Sovietinė Rusija turi kons 
tituciją, Kuri irgi piliečiams 
garantuoja aaug teisių. Bet 
tai tiKtai tusti zooziai, nors 
ir gražiai karną apie piliečio 
teises, nes sovietinis žmogus 
jokiu teisių neturi ir negali 
jų reikalauti. Pavyzdžiui, 

SSSR KONSTITUCIJA
Gm.1xZA.1S 1 UUjA 1 AU 1 vMS

ALJ1 jr KLN D’l IVl'Ą, 
bet kas aiųstų ten pareikalau 
ti tomo apsisprenuimo, tam 
tuojau autų Kapoje nutrauk
ta gaiva. Jrav., Lietuvoje to
mų ir siunčiant į Ameri- 
kiojami gatvėmis, o vengrų 
apoisprenumius uz neprimau 
somyuę, tankais sutrypė ir 
laisvos V engrijos mimsterį 
pirmininką Nagy sušaudė...
KADA IR KAS PAREIKA- 
Laua KuaiJUŠ JrAVERG- 

111L1V13 INlGRŲ TEISIŲ?
Šių dienų ir šių laikų įvy

kis, kad Kubos diktatoriaus 
Fidel Lastro sesuo juana pa
sitraukė iš savo tėvynės, nuo 
savo brolių ir Meksikoje pa
siprašė prieglaudos. Ji apie 
savo brolius, Fidel ir Raul, 
papasakojo baisių dalykų. 
Vienas jų. kad

ŽMONĖMIS NEGAUSIO
JE KUBOJE YRA 70,000 
POLITINIŲ KALINIŲ...
Sesuo nepakėlė brolių sau

valiavimo, brolių piktadary- 
kių žmonių lavonai buvo val
kos kontinento valstybes da
ryti blogus darbus, gabenant 
piktadariams ginklus ir tt.

Istorinė savaitė ir ta pras
me, kad

37-JI AFRIKOS SRITIS 
GAVO LAISVĘ IR 

NEPRIKLAUSOMYBĘ, 
su dviem su puse mil. gyven
tojų.

Malavijos respublika, prieš 
tai buvęs anglų protektora
tas Njasa. Ir mes negalime 
nepasveikinti naujoms Afrikos 
valstybės laisvės.
CHRUŠČIOVO LANKYMĄ 

SIS SKANDINAVIJOJE 
mums įdomus keliais atve
jais: Chruščiovas dukart per 
važiavo per Lietuvą, kurią 
prašė duonos, o per Maskvą 
įsakinėja daugiau gaminti 
Rusijai sviesto ir lašinių.

Chruščiovui nepasisekė aiš 
kiai nei Danijoje, nei Švedi

joje, nei Norvegijoje. Visur 
jam, kaip diktatoriui,
BADĖ AKIS DEMOKRA

TINE santvarka, 
žmonių visateisiškumas, ger- 
ouvis, aukšta kunura ir puie- 
tiskas uarmninkijos pĄpiten- 
kimmas. V ispse vaiscyoėse 
Cnrusciovas turėjo ginti savo 
diktatūrą nuo laisvų žmonių 
pneKaistų. Visur rusiškasis 
imperialistas ir kolomaiistas 
turėjo teisinti savo grobuo- 
msKumą, bet niekur nesuge- 
bejo to padaryti, kad žmonės 
liktų {tikinti.
CHRUSC1OVUI PRIEŠIN

GI bE bUVU R. KENNEDY
Lenkai Kennedy sutiko 

ovacijomis, ant ranaų nešio
jo ir gieuojo jam „ilgiausių 
metų-, tas pat ouvo ir Vo
kietijoje, kur jį sutiko taip 
pat uiiiiios žmonių.

Nežiūrint sovietinės pro
pagandos mužmi^Aių pastan
gų, gąių gale žmones patyrę 
vienos ir kitos santvarsos sa 
vuinus, pamate, kuri yra 
jiems geresne ir naudinges
ne. iš tiKrųjų dabartinio lais
vojo pasauuo santvarka turi 
daug ir svaroių trukumų, bet 
SOVIETINE DIkTai ŪKI

NE SAN TVARKA IKA 
nltaly ginamai 

BlUGeSNE
jau vien dėl to, kad ji už
gniaužia žmogaus laisvę, oe 
Kurios jokia rimtesne pažan
ga nėra {manoma, o tuo pa
čiu ir eilinio žmogaus gyve
nimo sąlygos, neturi galimy
bių gereti.

KITOS NAUJIENOS
— Chruščiovui išvykus na

mo, Norvegijos mmistens 
pirmimnKas tuojau pareiškė, 
Kad jo atsilankymas nieku ne 
paveiKS Norvegijos politikos. 
x>e ko kita, jis vnrusciovą iš 
šaukė į žmonių gerbūvio kū
rimo lenktynes.

— Indokinijoje esą kelių 
valstybių ambasadoriai pa- 
sKeioe, kad padėtis Laose ir 
V letname nepaprastai rimta 
dėl komunistų agresijos.

— De Gaulle Bonnoje ta
rėsi su Lrhardu aėi Europos 
vienybės.

— Europos tyrimų organi
zacija pranešė, kad 18 Euro
pos vakarų valstybių netru- 
kus pasieks Amerikos ekono 
minį lygį.

— Vengrijos statistika pa 
rodė, kau privatūs žemes sk
lypai Vengrijos valstybės 
ūkiui duoda 7b% žemės ūkio 
produkcijos, nors jie tesuda
ro apie 10% visų plotų.

— DB min. pirm. Hume 
pareiškė, kad jeigu Azijos 
pietryčiuose kils karas, Ang 
lija ištesės savo įsipareigoji
mus SEATO sąjungai, skir
tai ginti jų laisvę.

— Aldo Moro vėl sudari
nėja koalicinį Italijos kabi
netą.

— JAV buv. sekr. Atche- 
son paskirtas į Genevą tartis 
dėl Kipro problemos, kuri 
blogėja.

— St. Francisco renkasi 
JAV respublikonų konvenci
ja parinkti kandidatą į prezi
dentus.

Birželio 25 d. J. Audėnas, 
VLlis-o vicepirm. e. pirminin 
ko p., Lietuvos atstovo Va
šingtone J. tvajecko lydimas, 
lankėsi JAV Valstybes De
partamente. Daugiau Kaip va 
lanuą laiko J. Audėnas ir J. 
Rajeckas Kalbėjusi su p. 
Fisherman. fauaitijos skyr. 
viršininku ir p. H. Vedeier, 
Rytų Europos skyr. viršinin
ku. Pasikalbėjime buvo

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO SUVAzIAVI- 
iviaS VvaSIa-HNG'I’uNE.

Suvažiavimo išvakarėse bn 
orenaiu vicouutyje nuo o—b 
v. v. sukviesta s.pauuos kon- 
rerencxja. be iicyuviu spau
dos ir Kongreso ruošimo ats
tovų į spaudos konrerenciją 
atsiiamce Lietuvos atstovas j. 
r».ajecKas su sunum uaone?- 
iu, Lietuvos rasiuntinyoes 
patarėjas Dr. b. EacKis su 
poma, u Pl (United Tress 
international) 2 atstovai, 
Washington© dviejų dienraš
čių — „rhe Evening btar” ir 
„ine Washington Host” 7 
Korespondentai. Be to buvo 
atsilankęs iš Valstybės Depar 
tamemo inrormacijus lesa
lams valdininkas J. Reap su 
ponia ir prie Valstybes De
partamento akredituoti žur
nalistai : Tautinės Kinijos 
Francis Fine ir ivieksikos neo 
poluo Aragon. Spaudos kon- 
ierencijoje dalyvavo apie 100 
asmenų.

Birželio 26 d. 1 v. p. p. įvy 
ko ouciaius ALTO Kongre
so atidarymas, pradėtas Ame 
nkos ir Lietuvos himnais. 
Vysk. V. Bnzgio invokacija. 
Buvo sudarytos komisijos ir 
prezidiumas. Daug atstovų 
sveikino kongresą žodžiu, 
daug sveikino' raštu, tarp ku
rių lenkų egzilinės vyriausy
bės prezidentas A. zaiesKis 
ir užsienių reikalų ministe- 
ris A. Zawisza.

Šioje sesijoje kalbas pasa
kė: ben. Douglas, Dr. D. Kri 
viekas, „Lietuvos byla besi
keičiančioje konjunktūroje.“ 
ir Dr. P. Grigaitis, „Musų 
šiandieniniai uždaviniai“. Dr. 
J. Balsys, Lituanistikos Insti 
tuto prezidentas, pasveikinęs 
Kongresą įteikė garbės narių 
diplomus už nuopelnus lietu 
vių kultūrai kelti: J. Bačiū- 
nui ir pr.el. M. Jurui.

Tą patį vakarą per Wa
shington© radio stotį WWD 
C turėjo pasikalbėjimą kon
greso ruošimo pirm. A. Ru
dis.

Birželio 27 d. 10 v. ryte 
prasidėjo sesijos skirtos jau- 
nomui (anglų kalba) kurio
se be lietuvių jaunimo daly
vavo ir Washington© Univer 
sitetų studentijos. Pirmasis 
kalbėjo kongresmanas W. T. 
Murphy, po to Dr. V. Var
dys „Sovietinis kolonializmas 
Baltijos patirtis“ ir J. Miklo 
vas „Lietuvos Jaunimas So
vietų valdžioje“. Po kalbų ir 
pasisakymų buvo priimta re
zoliucija: „Atsišaukimas į pa 
šaulio jaunimą“.

Popietinėje sesijoje, invo- 
kaciją skaitė kun. A. Trakis, 
po to sekė sveikinimai, Ju
liaus Smetonos kalba: „Lie
tuvių dalyvavimas JAV poli
tikoje”, kun. V. Bagdanavi- 
čiaus paskaita": „Lietuvių 
tauta ateities perspektyvo
je”. Pabaigai buvo primtos 

paliesti bendri bėgamojo 
meto Lietuvą liečianti Kiausi 
mai, Lietuvos egzilinės orga 
mzacijos ir konsuiarmė su
tartis tarp JAV ir USSR. 
ADiem pareigūnam buvo 
{teikta VlJ.ko išleista, o J. 
Audėno redaguota Knyga 
twenty Years btruggie iui 
freedom oi Lithuania, ir trum 
pa promemoria Lithuania To 
day.

rcaonucijos, Amerikos Lietu 
vių iKOiigrvso iviemorauuu- 
ixxas aimcx'xxvUS preziuentUi L. 
L. juiuisou, svctKiiuuias vats 
tyOes bear. Lean AUsK, u 
ta±p pat Kun. V. x>aguanavi- 
ciatis paruostas „lietuvių 
xxongreso z.ouis Lietuvai".

bescauiemo vateare tame 
pat vie&uutyje {vyKo Darinė
tas, iaiKe Kurio dainavo sot- 
j. Vazncns, aaUiup. muz. a. 
xxiiciunas.

i. z gardės stalo buvo VLI 
Ko pain. par. einąs J. Audė
nas su puma, Lietuvos atsto
vas J. ivajecKas su ponia, ue 
neramus Kons. R. uauuzvar- 
dis, Latvijos Charge d Anai- 
res minist. A. SpeeKKe su po 
ma, ben. Uougias, uuv. amoa 
sadorius L. Henderson su po 
ma, Kongr. Murpny ir Ma- 
den, VysK. V. Bnzgys ir ei
lė kitų.

SeKtnadienį, birželio 28 d. 
įvyko išKilmmgos pamaldos 
iviarijos ' Šventovėje — The 
National Shrine ot Immacuia 
te Conception. Mišias atnaša
vo Vysk. V. Bnzgys, pamo
kslą sakė prel. J. JtsalKunas. 
Giedojo sol. J. Vaznelis. Pro 
testantams pamaldos buvo 
Latvių Ev. Liuter. bažnyčio
je vadovaujamos Kun. A. 1 ra 
kio, latvio A. Veinbergs ir 
esto R. Troost.

Atvykę iš įvairių vie
tų kongreso dalyviai sekma 
buvo pakviesti ponų Rajec
kų atsilankyti į Lietuvos Pa
siuntinybę.

Kongrese dalyvavo apie 
505 atstovai ir eilė svečių

Du Washington© didieji 
dienraščiai įdėjo žinių apie 
ALTO Kongresą ir jaunimo 
sesiją tuo pačiu iškeldami ir 
Lietuvos laisvės problemą.

Kai kongreso metu kalbų 
klausėsi apie 600, sekmadienį 
katedroje, kurioje bus įruoš
ta Šiluvos Marijos koplyčia, 
drąsiai nušviečiančių lietuvių 
tautos kančias ir dabartinę 
Lietuvos padėtį, žodžių klau
sėsi per 4000 žmonių. Mišio
ms pasibaigus, pagiedojus 
„Marija, Marija“, buvo su
giedotas Lietuvos himnas.

G. G. K.

• Mirė Lietuvos kar. pulk. 
Kriaunaitis.
® Mirė Naujienų red. Sta
sys Vainoras, Varpininkas.
• Liepos 6 d. prasidėjo SLA 
seimas.
• Vašingtone posėdžiavo Pa 
baltiečių taryba.

• Dainavoje, Mich., rugp. 9 
—15 bus didelė jaunimo sto
vykla obalsiu „Idėjos ir dar 
bai 20 m. išeivijos perspekty 
voje", dalyvaujant pirmaujan 
čiam jaunimui jau žinomomis 
pavardėmis.

Lietuvių Krepšinio Rinktinės Išvykos į Australiją Kanados 
Komitetas, vykdęs rinkliamą ir surinkęs Kandaos lietuvių 
tarpe per 2 tūkst. dol. Sėdi iš kairės: KSA vadovas V. Bi- 
rėta, ižd'i. L. Rickevičienė, pirm. St. Jokūbaitis, stovi: J. Šul
cas, J. Bulionis (LN išvykos Australijon atstovas), J. Svilas 
ir spaudos inform, vad. K. Baronas. Trūksta sekret. K. Ša- 
pečkino ir nario K. Stanaičio. Nuotrauka S. Dapkaus.

MAŠINŲ FONDO VATS
Džiaugiamės ir dėkojame, 

kad siųsdami vertingųjų do
vanų paskirstymui dolerį ar
ba prenumeratos mokestį, 
kaikas prideda po 10 dol. ir 
NL Mašinų Fondoį.vajui: 
Janulaitis Jonas, č

Chicago ..................... 10.00
Grinius Liūtas,

Californija ..............10.00
Simokaitis Mykolas,

Chicago ..................... 10.00
Patamsis Alfonsas,

Hamilton ................... 10.00

Lietuvių gyvenimo faktai
„STUDENTAI REIKALAU 
JA LIETUVAI LAISVĖS",
rašo Washington© „The Sun 
day Star“, 1964. VI. 28. apie 
jaunimo posėdį, įvykusį birž. 
27 d. Lietuviai studentai pa
siryžę vesti kovą už Lietu
vos laisvę. Laikraštis rašo:

„Jauni Amerikos lietuviai 
praueda šventą karą išlaisvint 
tėvų žemę iš Rusijos okupaci 
jos.

Du šimtai lietuvių, univer
sitetų studentų s-gos delega
tų vakar pareiškė, kad jie ne
nori apleisti 20 metų vestos 
kovos panaikinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos rusų oku
paciją.

Algis Zaparackas iš Royal 
Oak, Mich., lietuvių studen
tų pirmininkas vakar pareiš
kė,: „Mūsų generacija yra pa 
siryžusi toliau kovoti ir pada 
ryti galą šiai okupacijai. Mes 
nemanom, kad reiktų tai at
likti bombomis, ar kitomis pa 
našiomis priemonėmis. Tai 
yra konferencijų reikalas', 
bet mes nenorime, kad mū
sų gimtinė būtų užmiršta“.

P. Zaparackas baigęs inži
nerijos mokslus Wayne Sta
to Universitete ir dirbąs 
Chrysler Corp. pažymėjo, 
kad „Studentų Sąjungos pa
skirtis yra padėti mums su
jungti geriausias lietuvių ir 
amerikonų vertybes. Mes 
kalbame lietuviškai visuose 
susirinkimuose ir sekame lie
tuvišką literatūrą. Mes šitą 
darome, kad atliktume tam 
tikros pusiausvyros mūsų asi 
miliacijos su amerikonais“.

® Amerikos liet. Tautinės s- 
gos pirm. V. Abraitis daly
vavo JAV respublikonų par
tijos suvažiavime Filadelfijo
je ir pareiškė sugestijų Pa- 
baltiečių valstybių reikalu.

Jurkevičienė Emilija,
Toronto ......................10.00

J. Šarūnas,
Hamilton ............ .. . 4.00

Viso gauta .......... ..  . . 54.00
Nuoširdžiai dėkojame. . . 

Mašinų F-de buvo 12,387.00 
Naujai gauta ...................54.00
MF dabar yra ... .12,441.00 
MF užplanuota. . . . 15,000.00 
MF dar trūksta . . 2,559.00

Visiems būsime dėkingi, 
kas fondą papildys iki užpla 
nuotos sumos. Valdyba.

LIETUVIAI MOKSLEIVIAI 
v aoaROJA NORVEGIJOJE

Norvegijos YMCA šiemet 
pakvietė vasaroti į Norvegiją 
Vasario 16 gimnazijos moKS 
leivių būrelį. Tai jau desim
tas kartas, kai Norvegijos Y 
MCA pasikviečia lietuvius va 
saroti. Per dešimt metų per 
tas stovyklas jau yra praėję 
apie 100 mokinių, kurių gim
nazijoje ir dabar dar yra 15.
• 'Tarptautiniame Laisvės 
festivalyje (International 
Freedom Festival) liepos 1 
— 5 dienomis, vykusiame 
drauge Detroite ir Windsore, 
lietuvius atstovavo vien lietu 
viškasis jaunimas — studen
tai ir moksleiviai.
VILNIAUS „ŽALGIRIO“^ 

LAIMĖJIMAI
Lietuvių irkluotojų komanda 
„Žalgiris” Anglijoje) nuga
lėjo Amerikos ir Anglijos irk 
luotojus.
• š. A. lietuvių krepšinin
kai, nugalėjd Čikagos ameri
konų rinktinę 104:59 santy
kiu, išvyko Australijon.
• Vasario 16 gimnazijos mo 
kiniai, baigę mokslo metus, 
padarė ekskursiją autobusais 
į Odenwaldo kalnų labai gra
žią sritį, kuri būdama rami ir 
neturėdama pramonės karo 
metu nebuvo sunaikinta.
• Heidelberg o universitete 
Vokietijoje dabar aukštuosius 
mokslus eina 15 lietuvių stu 
dentų, kurių 6 yra baigę Va 
sario 16 gimnaziją, keli yra 
atvykę iš Lietuvos (repatri
javę).
• 73-me tarptautiniame mo
terų kongrese, greta 55-kių 
valstybių atstovių buvo lietu 
vės: Liet, moterų atstov. pir 
mininkė L. Bieliukienė ir Pa 
baltijo mot. tarybos pirm. G. 
Žilionienė.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai t 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.

feDidelis vertingų dovanų
paskirstymas!

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

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

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

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

„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 KORINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KORINIŲ.

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

SIUNTINYS Į 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.

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

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

Laukiama
ratifikacija

Spaudos apžvalga
ATSAKYMAS GIRNAKALIUI

Spaudos, radio ir Bendruo 
menės darbuotojų PLB pirmi 
ninko J. Bachuno Tabor Par
moję įvykusiame suvažiavime 
birželio 6 dieną Dr. V. Nas- 
vytis pranešė apie lietuviškų
jų srovių, rezistencinių orga 
nizacijų ir kitų lietuviškųjų 
veiksnių sudarytą vieningą 
visų lietuvių kovos organiza
ciją už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, visiems apsi
jungiant į Lietuvoje šaknis 
gavusią organizaciją — Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą. Šis praneši
mas, trumpai suminint susi
jungimo principus ir apsijun 
giamosios organizacijos struk 
turą, buvo paskelbtas Nepri
klausomoje Lietuvoje birže
lio 10 dieną Nr. 24(896).

Dabar yra gautas ųficialus 
derinamosios komisijos, vadi 
narnos „Birželio 22 Komisi
jos“, pranešimas, kuris čia 
pat dedamas:

„BIRŽELIO 22 
KOMISIJOS” 

PRANEŠIMAS SPAUDAI 
APIE LIETUVOS LAIS

VĖS KOVOS VIENINGOS 
VADOVYBĖS SUDARYMO 

PADĖTI.
„Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Valdybos iniciaty
va 1963. 6. 22. New Yorke 
sukviestas Vliką sudarančių 
organizacijų, Nepriklausomy 
bės Talkos organizacijų ir 
Lietuvių Fronto Bičiulių ats
tovų pasitarimas Lietuvos 
laisvės kovos vieningos vado 
vybės sudarymo klausimui su 
darė komisiją — „Birželio 22 
Komisiją“, kuri, vykdydama 
jai pavestą uždavinį, savo po 
sėdžiuose 1963. 7. 5, 22, X. 
1, XI. 5. ir 1964. I. 31, II. 
10, IV.10, V.22. ir V1.20. su 
tarė apsijungusio Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
sudėtį bei struktūrą ir pri
ėmė apsijungimo pareiškimą. 
Apsijungimo protokolą ir vie 
nybės pareiškimą 'komisijų.'a 
pirmininkas pateikia Vilkui, 
Talkai ir LFB ratifikuoti iki 
1964. IX. 1.

J. Puzinas
„Birželio 22 Komisijos” 

Pirmininkas.’’

AUKOK TAUTOS FONDUI KIEK GALI, BET AUKOK. 
TAVO TF-DUI PAAUKOTAS DOLERIS NEŠA 

LAISVĖS VILTĮ RADIJO BANGOMIS Į 
PAVERGTĄ TĖVYNĘ.

SPAUDA DVASINIŲ IR MORALINIŲ VERTYBIŲ 
SARGYBOJE

Viena svarbiausių Tabor 
Farmoje įvykusio spaudos ir 
radio darbuotojų suvažiavimo 
dienotvarkės punktų buvo 
antraštėje suminėtoji tema, 
kurią referavo jaunas kuni
gas jėzuitas Dr. Kęstutis Tri
makas. Referentas iš anksto 
visiems suvažiavimo dalyvia
ms išdalino pranešimo tėzes 
su klausimais, į kuriuose da
lyviai buvo prašomi atsakyti 
dar prieš referavimą.

Dėl laiko stokos neteko jo

Taip skamba oficialus deri 
namosios komisijos pirminin
ko Dr. J. Puzino pranešimas, 
kuriuo oficialiai patvirtina
mas Dr. V. Nasvyčio praneši 
mas padarytas Tabor Farmo 
je.

Tiesa, susitarimas turi bū
ti ratifikuotas. Bet neatrodo, 
kad susitarusieji susitarimo 
neratifikuotų, nes susitarimas 
ir jo principai yra rimti, pa
grįsti realybe ir numata atei
tį.

Nors oficialiai susitarimo 
detalės dar nepaskelbtos, ta
čiau tai, kas šalims paduota 
ratifikuoti, yra visiškai rimta 
ir realu. Pagaliau išryškinta 
VLIKo struktūra, kuri suda 
ryta perdėm parlamentariš- 
kai ir apytikriai demokratiš
kai.

Kai kam gali nepatikti tū
las gramozdiškumas — net 
trijų laipsnių. Bet tai pasitar 
naus demokratiškumui, kai 
kuriuo atžvilgiu gal net kaip 
demokratijos mokykla primir 
šusiems.

Nėra rimtas ir pagirtinas 
dalykas, kad VLIKo gremiu- 
mą vis dar lieka slėgti nerea
lus srovių gausumas, kuris 
vis dar byloja apie nepakan
kamą mūsų žmonių politinį 
subrendimą, rodantį dar pri
mityviškumo stadiją. Bet, ki
ta vertus, tęgul sau į VLIKą 
įeina daugiau žmonių, — gal 
gi iš jų atsiras turinčių dau
giau iniciatyvos, pasiryžimų 
ir pasiaukojimų.

Viskas, kas sutarta, atro
do priimtina visiems, ir todėl 
sveikintina. Anot patarlės: 
„Geriau pavėluotai, negu nie 
kad". Tat belieka mums pa
linkėti, kad visi, kas susitari 
mą turės ratifikuoti, kad ne
atidėliotų ir greičiau ratifika
vę sueitų į vienybę ir imtųsi 
bendromis jėgomis bei visu 
kietu pasiryžimu ir užsispyri 
mu kovoti ir siekti Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės.

J. Kardelis.

išklausyti, tačiau žemiau pa
tiekiamosios paskaitos tezės 
pakankamai išsako iškeltąsias 
mintis.

Štai paskaitos metmenys:
Informacija: Viena pagrin 

dinių spaudos tikslų yra pa
dėti visuomenei suvokti da
barties įvykių raidą. Išeivi
jos spauda privalo: 1) visuo
menę informuoti apie reikš
mingus įvykius pasaulyje, tė 
vynėje, išeivijoje ir gyvena
majame krašte: 2) aiškinti

Girnakalis Vienybės 21 nr. 
paskelbė „viešą laišką“ p. 
Kardeliui, nors 18(890) NL 
nr. prierašas padarytas NL 
red. vardu. Tame laiške Gir 
nakalis Kardeliui rašo: „Jūs 
įtariate, kad Girnakalis su 
Naujoku turi tikslą Lietuvą 
juodinti ir t. t.

Kadangi Girnakalis pakar
totinai is kitų ir Kardelio rei 
kalauja pasisakymus moty
vuoti, tai Kardelis iš Girnaka 
lio ir prašo motyvų, kurie 
įrodytų, kur gi tame: NL prie 
rašė tiKrai taip, kaip rašo Gir 
nakalio, yra pasakyta? Te Gir 
nakalis ne „motyvuoja", o 
pacituoja tokį Kardelio teigi
mą.

Jeigu Girnakalis įrodys, 
kad /vardelis tikrai taip yra 
parašęs, tai Kardelis atsakys 
į jo „viešą laišką“.

Prie progos, aiškumo dė- 
liai, gal bus naudinga pa
klausti Girnakalį, ar jis ne ty 
čia sufabrikavo tokį kaltini
mą Kardeliui, kad nukreiptų 
dėmesį sau pageidaujama 
kryptimi, nuvedant skaityto
jų mintis nuo tikro kaltini
mo, kuris prieraše ir aiškus ir 
motyvuotas, kaip to nori Gir 
nakalis?

ATSAKYMAS SIRVYDUI
Rašydamas apie suvažiavi 

mą Tabor Farmoje, V. Sirvy
das šaiposi:

„Suvažiavimo pagrindinio 
tikslo Naujienų red. Grigai
tis ilgai pavožęs nelaikė. 
Girdi, Vilniaus Tėvynės Bal
sas skleidžia, o Vienybė užgi 
ria(?) „Morkaus melus“. Tai 
patiriame iš „grigaitiškai“ 
Vienybę vis skaitančio red. 
Kardelio“.

tų įvykių reikšmę.
Ar mūsų spauda pakanka

mai informuoja apie įvykius 
ir padėtį pasaulyje, tėvynėje, 
išeivijoje, gyvenamajame 
krašte? Ar ji atitinkamai iš
ryškina tų įvykių svarbą?

Diskusijos: yra įvairių vi
suomeninių problemų, kurios 
reikia, viešumon iškėlus, pla 
čiau apsvarstyti ir prieiti ko 
nkrečių išvadų. Ir spaudoje 
turi būti vietos viešoms dis
kusijoms. Koks yra redakci
jos vaidmuo, diskusijas žadi
nant ir koordinuojant, kad 
jos būtų sėkmingos? Kas da 
rytiną, kad būtų išvengta be 
reikšmė polemika ir asmeniš
kumai ?

Krypties visuomenei davi
mas : Spaudai visada, o ypač 
išeivijoje, tenka didelė užduo 
tis visuomenei išryškinti jos 
siekimus — ją ne tik infor
muoti, bet ir formuoti: Re
dakciniais vedamaisiais, vi
suomenės dvasios formuotojų 
įžvalgomis bei visa spaudės 
sukurta nuotaika laikraščiai 
ir žurnalai turi išryškinti as
meniškai ir bendrai siektinas 
vertybes bei tikslus.

Kokios ypač dabar pabrėž
tinos individualios ir visuo
meninės vertybės bei siekiai?

Vienybė - solidarumas: Vie

Taip rašo V. Sirvydas, pa
statydamas didelį klaustuką 
prie žodžio „užgiria“.

Atvirai (kalbant, Kardelis 
dar nepasakė, kaip jis iš tik
rųjų Vienybę skaito, bet V. 
Sirvydui daoar ir pirštu nu
rodo, kad jis tikrai neskaito 
Vienybės ir ypač savo darb
davės straipsnių. O V. Tys- 
liavienė Vienybės balandžio 
30 d. nr. atsiminimuose iš 
Lietuvos štai ką rašo apie Al 
biną Morkų:

„Jisai, tas Albinas Mor
kus, į Ameriką atvyko kaip 
dipukas iš Paryžiaus. . . ir la 
bai nenorėdamas, Naujienų 
redaktoriaus Augustino ragi
namas, nuėjo dirbti į ALTo 
Centrą Chicagoje, tuo metu, 
kai TLTas finansavo kongr. 
Kersteno rezoliucijas ir jo ty 
rinėjimus pravesti. Visas tas 
reikalas ALTui kainavo per 
40,000 dol., ir kuo baigėsi? 
Albino Morkaus įspūdžiais 
Vilniuje leidžiamame Tėvy 
nės Balse. Tuose savo įspū
džiuose Albinas Morkus 
daug faktų atskleidžia, kurie 
mums Amerikos lietuviams 
niekad nebūtų buvę žinomi, 
kaip ĄLTas „laisvina“ Lie
tuvą. Nors kiekvienu sakiniu 
jis šaiposi iš tų mūsų veiks
nių posėdžių ir jų veiklos, 
bet kiekvienas tuos įspūdžius 
pasiskaitęs gali suprasti, kad 
Albinas Morkus nemeluoja“.

Taigi, anot patarlės: „Ne
žino dešinė, ką daro kairė”. 
Sirvydas gi, tiek „žioplas“ 
kad ne tiktai neskaitė šio str
aipsnio, bet net nepastebėjo 
ir didžiulio Morkaus gar
bei už „nemelavimą“ įdėto at 
vaizdo. Tat, kyla klausimas, 
kam gi Vytautas Sirvydas da 
bar dirba? Jis ligšiol tą tiks
lą dar atsidėjęs laiko „pavo
žęs“. . .

nybė ir solidarumas yra būti
nos sąlygos bendram ir dar
niam visuomeniniam darbui, 
ypatingai išeivijoje. Spauda 
yra gera priemonė tai ugdyti 
ir puoselėti. Kaip mūsų spau 
da galėtų dar geriau išpildyti 
šį uždavinį?

Visiems laikraščiams ten
ka atsakomybė atvaizduoti vi 
suomeninį gyvenimą kuo pil
niau ir objektyviau. Sveikinti 
nos yra ta kryptimi dedamos 
pastangos.

Į ką tektų kreipti daugiau 
dėmesio šioje srityje?

NUTAUTINIMO 
KELIAIS

lietuvius ir kitas pavergtas 
tautas rusai veda visokiomis 
priemonėmis. Štai Maskvoje 
įvyko „visasąjunginės Žini
jos” suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir lietuvių atstovai, 
o Žinijos tikslas — plauti pa 
vergtųjų žmonių smegenis. 
Per vienus metus šios draugi 
jos nariai esą paskaitę 13 mi
lijonų paskaitų, daugiausia 
bolševizmo tema.

— Lenkijos parodoje Poz
nanėje rodomas išradimas, 
kad per 46 sekundes išaiški
namas spalvotas foto filmas.

Lietuviai veikia visur
BALTŲ DRAUGIJOS POSĖDŽIAI 

KOENIGSTEINE
Fed. Vokietijoje veikianti 

Baltų dr-ja birželio 12 — 14 
d. d. Koenigsteine (Taunus) 
sukvietė aštuntąją darbo sesi 
ją. Ji vyko tema: „20 metų 
nuo sovietų įsiveržimo į Eu
ropą sukakus“ (Pabaltįjį 
1944 m. užėmus). Svarbesnės 
paskaitos: dr. A. Geručio 
(Bern) apie dvasines Vaka
rų pasipriešinimo pajėgas, 

*

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
-

PRIPAŽINO LIETUVOS 
ŽEMĖS ŪKIO 
ATSILIKIMĄ

Sniečkus skundėsi: blogai 
naudojamos trąšos, žemi ku
kurūzų derliai. Nemoka au
ginti cukrinių runkelių. Vos 
30 kap. uždarbis per dieną.

Partinio aktyvo susirinki
me Vilniuje, kovo 6 d. A. 
Sniečkus plačiai kalbėjo apie 
žemės ūkio gamybos Lietuvo
je intensyvumą ir cheminės 
pramonės išvystymą.

Sniečkus reiškė susirūpini
mą reikiamu trąšų panaudoji
mu. Jo žodžiais „lig šiol mine 
ralinės trąšos daugelyje vietų 
buvo blogai panaudojamos. 
Reikia daugiau klaidų nebe
kartoti“.

Toliau seka būdingas Snieč 
kaus prisipažinimas: „Respub 
likoje kukurūzų derliai dar la 
bai žemi". Kaltė suversta 
Lietuvos mokslininkams, ku
rie esą pradžioje delsia, o kai 
ateina kukurūzų sėjos metas 
„ima ginčyti, kaip sėti, ir tuo 
būdu klaidina žmones“.

Nusiskųsta ir menkais cuk
rinių runkelių derliais. Snieč
kus nepatenkintas, kad žmo 
nės verčiami auginti runke
lius, kur dar žmonės neišmo
ko juos auginti. Kai kur smal
kiai atsilikę ir bulvių derliai.

Kremliaus įgaliotinis Lietu 
voje iškėlė dar žemdirbių ini
ciatyvos bei materialinio suin 
teresuotumo klausimus. Jis 
pripažino, kad geriausiai seka 
si tiems kolchozams, kur kol- 
chozininkai „gauna garantuo 
tą darbo užmokestį“. Snieč
kus pripažįsta, kad laukinin
kystės darbuotojai „dažnai ne 
interesuoti intensyvinti ga
mybą, ruošti pašarus, o dėl to 
silpnai vystoma ir gyvulinin
kystė“. Jis patiekė ir būdingą 
Mažeikių gamybinės valdy
bos „Pirmyn“ kolchozo pa
vyzdį .—■ 1963 metais laukinin 
kystės darbuotoja per dieną 
uždirbo vos apie 30 kapeikų...

Daryti priekaištai Gyvuli
ninkystės institutui, nes kaip 
gi paaiškinti — barėsi Snieč
kus — kad „pastaraisiais me 
tais ūkiuose padidėjo karvių 
bergždumas, sumažėjo pieno 
riebumas?’ ’

Buvo baramas ir Veterina 
rijos institutas ir čia Snieč
kus padarė išvadą, kad „po 
Vazalinsko sparneliu šiltai gy 
vena daugelis žmonių, ku
riems suteiktas žemės ūkio 
specialisto vardas“. E. 

I
mag. Bukšs (Stockholm) — 
„Rusifikacijos politika Patai 
tyj 1944 — 1964 m.”, prof. 
H. von Rimscha (Erlangen) 
— 20 metų trukusio sovietų 
veržimosi Europon apžvalga, 
V. Valdmanis (Aachen) kal
bėjo apie europietinius egzi- 
linio jaunimo uždavinius ir 
kt. Be paskaitų buvo ir disku 
sijos. E.

DAUG TRŪKUMŲ 
BALTIJOS AUKSO — 

GINTARO PRAMONĖJE
Baltijos auksas - gintaras 

apdainuotas poemose, apie jį 
pasakojamos legendos, pada
vimai. Apie gintarą jau žino
ta 600 m. prieš Kristų. Jį pir 
masis rado ir jį pavadino ele 
ktros vardu graikas Tales iš 
Mileto. Homero, Tacito ir 
Plinijaus laikais gintaras bu
vo laikomas labai brangiu ak 
meniu. Atrodytų, gintaru rei 
ketų didžiuotis ir skatinti jo 
pramonę. Tačiau Lietuvos 
spaudoje („Literatūra ir /vie
nas“, nr. 16) paskelbtame ko 
lektyviniame menininkų ir 
meno specialistų S. Budrio, 
P. Gudyno ir S. Pinkaus 
straipsnyje reiškiamas rimtas 
susirūpinimas dėl gintaro me 
nines pramonės padėties, net 
keliamas aliarmas dėl ginta
ro medžiagos nebranginimo 
ir per žemo gintaro dirbinių 
meninio lygio.

Autorių nuomone Lietuvai 
tenkanti didelė atsakomybė 
už gintaro likimą, nes Pabal
tijy, Maž. Lietuvoje gauna
ma apie 90%viso pasauumo 
gintaro. Pastaruoju metu Ka 
liningrado (b. Karaliau
čiaus) kraštą ūkiniai prisky
rus Lietuvos Liaudies ūkio ta 
rybai, jos žinion perėjo ir di
džiausios pasauly gintaro ka
syklos, esančios netoli Kali
ningrado. Jose kas’met iška
sama maždaug 350—400 to
nų gintaro'.

Kadangi ten esą gintaro 
klodai vėliau išsisems, dabar 
ir keliamas klausimas, kaip 
gintaras panaudojamas ir ko 
kia jo padėtis pramonėje? At 
sakymas liūdnas — padėtis 
nėra džiuginanti, gintaro dir
biniai dažnai yra labai žemo 
meninio lygio, daugelis jų pa 
tikėta ribotų gabumų amati
ninkams ir aplamai puiki me
džiaga yra tiesiog gadinama.

Autoriai pripažįsta esant 
teisingą kryptį—♦gintarą nau
doti papuošalams, įvairiems 
suvenyrams ir pan. Dabar nu 
siskundžiama, kad nemaža 
Lietuvos ir Kaliningrado 
„Dailės“ kombinatų išleidžia 
mų gitaro dirbinių yra žemo 
meninio lygio, jie esą mies
čioniški, kartais ir antimeniš- 
ki. Tai ne kas kita kaip gin
taro gadinimas.

— 1965 m. kovo mėn. Af
rikoje įvyks antroji Afrikos 
ir Azijos valstybių konferen
cija, į kurią kinai nenori įleis 
ti rusų, kaip Europos atsto

vų.

■ 

■
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Kaip buvo pagautas
ŠVEDIJOS DIDYSIS ŠNIPAS PULK. 

WENNERSTROM.

Švedų pulkininkas Wenner 
strom, aabar 57 m. amžiaus, 
paskirtas 'karo attaches paroi 
goms Švedijos ambasadose 
Maskvoje ir Washingtone 
per 10 tarnybos metų, išnau
dodamas savo aukštos tarny
bos padėtį, išdavinėjo vaka
riečių karo paslaptis Sov. Ru 
sijai, taip gudriai, kad eilę 
metų nekas jo negalėjo įtar
ti. Betgi vieną gražią dieną, 
buvo pagautas savo tarnaitės 
— kambarių valytojos, 56 m. 
amžiaus ponios Carin Rosen, 
kuri rizikuodama savo gyvy
be, tapo slaptosios policijos 
akimi ir ausimi.

Pulk. Wennerstrom 1957 
metais buvo atšauktas Stock 
holman ir paskirtas Švedijos 
vyriausybės karo strategijos 
ir ginklavimosi patarėju.

Dar labai naudingas ru
sams, Wennerstrom Stokhol
me nusipirko ponišką 10 ka 
mbarių namą. Pasisamdė kam 
barių valytoją ponią Carim 
Rosen.

Ponia C. Rosen tik pradė
jusi darbą, pastebėjo kaž-ką 
Įtartino, nes iš 10 namo kam
barių šeimininkas nurodė jai 
valyti tilto 9, o dešimtasis ant 
rame aukšte buvo visada už
rakintas.

Jtkiekvieną dieną pulkinin
kas lipdavo į antrąjį aukštą 
ir užsirakinęs vienas .praleis
davo jame po kelias valan
das.

Tarnaitė negalėjusi supras
ti, Ką jis ten gaietų daryti, 
bet Kartu ir nieko blogo ne
galėjusi įtarti. Juk ponas 
Vvennerstrom buvo toks aukš 
tas ir visų gerbiamas valdžios 
atstovas!

kambarinė matydavo sve
čius is Rusijos ambasados, 
Kūne aaznai lankydavo jos 
poną, bet jai atroaė, kad jų 
susitiKimai, tai dalis pono nor 
manos tarnybos.

Įtarimo pradžia.
Praslinkus metams laiko 

nuo- vann Roscn tarnyoos 
piuuxios pas puiKimnKą, jis 

pil SclVO KlčliCLH Z
iocjo i utrnyuą paiiKęs nėra- 
Kincas Kambario uuns. 'lai iš 
viso buvęs pirmas kartas, ka 
ua ji gaicjusi rasti misteriš
ko kambario laisvas duris, ji 
supratusi, kad tas kambarys 
reiKaiingas išvalymo. Retai 
įžengusi į kambarį, jame tuoj 
pamate Kombinuotą seifą, ra
šomą stalą ir foto aparatą. 
Pirnuausiai pamaniusi, kad 
puiKininaas mėgsta totogra- 
tuoti. Pradėjusi kambario 
dulkes valyti, tuoj rado visą 
krūvą foto aparatų, tarp ku
rių ir tokių mažų, kad su
spaustame delne jį gali pa
slėpti. Ji prisiminė matytus 
šnipinėjimo filmus ir jose pa 

našius aparatus. — Netikėti 
na, — pagalvojo ji, — argi 
pulkininkas galėtų. . . šnipi
nėti? — Tai buvo pirmas tar
naitės įtarimas, kad kažkas 
netvarkoj.

Įtarimas didėjo.

Sekančias kelias dienas Ro 
sen krėtė visą namą norėda
ma surasti pulkininko šei
mos ar jo draugų nuotraukų, 
norėdama save įtikinti, kad 
jos šeimininkas buvo tik foto 
mėgėjas. Tačiau nuotraukų 
nerado. Po to valydama pul
kininko bibliotekos kambarį, 
susidomėjo jo knygomis ir jų 
turiniu. Paėmė' kelias knygas 
perskaitė jų pavadinimus ir 
labai nustebo supratusi, kad 
jos rašo apie šnipus ir šnipinė 
jimą. Tuo pačiu momentu ji 
prisiminė, kad jos šeiminin
kas, jai algą mokėdavo visa
da naujutėlaičiais bankno
tais. Ji niekad nebūtų supra
tusi, jei ne vėliau sužinojusi, 
kad tie nauji banknotai bu
vo gaunami iš banko ein. sąs 
įkaitos Wennerhtromo var

du, kurią nuolat papildydavo 
rusai tiek, kad jis galėtų im
ti jų tiek, kiek tik nori.

Pražūtingas momentas.
Vieną popietę, Wenner

strom dirba misteriškame kam 
baryje užsirakinęs. Žemai su
skamba telefonas. Balsas iš 
ministerijos prašo jį prie te
lefono. Jis išeina, palikęs 
kambarį nerakintą. Tuo mo
mentu tarnaitė įshnkusi į vi
dų pastebėjo ant raš. stalo 
krūvą brėžinių ir ant vieno 
iš jų išsKaite raides D-R-a-K. 
Kita to žodžio dalis buvo pri 
dengta kitais popieriais. Ta
čiau ji supratusi, kad tai tu
rėtų būti jdKAįKEN (Dragon
— tai vardas naujausių Šve
dų kovos lėktuvų).

Jos širdis smarkiai supla
kė jai iššlinkus’ iš kambario. 
Tada ji įsitikino, kad jis yra 
šnipas.

Delsimas niekam nesakyti.

Ji norėjusi pakviesti poli
ciją, bet nežinojusi kaip, nes 
telef. abonentų knygoje pa
vadinimo — slaptoji policija
— visai nebuvo. Eiti į vietos 
viešąją pol. nenorėjusi, many 
dama, kad visi iš jos juoksis, 
kaltinant taip .sunkiai plačiai 
žinomą pulkininką. To daly
ko net savo vyrui nesakiusi, 
kad nepalaikytų jos išprotė
jusia.

Galiausiai ji nusprendė nie 
ko nedaryti ir laukti progos, 
kada galės gauti tikrai įrodo
mos medžiagos. Nuo dabar 
ji pradėjo sekti kiekvieną 
pulkininko judesį.

Apie tą patį laiką, Švedų 
saugumo organai pastebėjo, 
kad Wennerstrom ruošia la-

N £ P R I K L A .U S O M A L I E T U V A

Šiaurės Amerikos Britų Įstatymas buco paruostas šešioli
kos delegatų iš aukštosios ir žemosios Kanados (Ontario ir 
Quebeco), Nova Scotia ir New Brunswick, konferencijoje, 
vykusioj Londone, Anglijoj 1866 m. Iš paveikslo, piešto J.

K. Kelly, Konfederacijai Life Collection. Šis įstatymas 
dabar pergyvena krizę.

bai ištaikingas viešnages So
vietų diplomatams. Saugu
mui atrodė, kad jis išleidžia 
daugiau negu uždirba. Taip, 
kad pradėjo jį .sekti.

Saugumo įsiterpimas.

Wennerstromui išvykus iš 
namų, į jo namus atvyko sau 
gurno valdininkas. Juose ra
dęs tik tarnaitę Carin, jai pri 
sistatė kas esąs ir paklausė 
jos:

— Ar tu žinai ką nors apie 
savo poną? — Tarnaitė ap
link nervingai apsižvalgė, at
siduso ir sako: — Ačiū Die
vui, kad jūs atvykote, aš ga
liu viską pasakyti apie pul
kininką. Aš manau jis yra 
šnipas. — Ir po to saugumie
čiui išpasakojo viską, ką an
ksčiau buvo mačiusi. Tada 
saugumietis paprašė jos pa
galbos pastatyti Wennerstro 
mui spąstus. Nuo šio momen 
to tarnaitė dar stropiau pradė 
jo sekti savo poną ir viską 
pranešinėti saugumo agen
tams.

Kelių mėnesių laikotarpy
je ji pranešė apie šeimininko 

Rašytojas Frank Muir, filmų kritikė Dilys Powell, ir jų už
pakaly programos vedėjas Edward Mason per CBC duoda 

populiarias radio programas.

pirkimą naujo radio aparato, 
ausinio telefono ir kit. ir kar 
tu pristatė sąrašą asmenų, 
lankiusių jų namus iš sovie
tų ambasados.

Spąstai ir areštas.

Netrukus po to, saugumie 
čiai atvyksta pas tarnaitę ir 
sako jai, kad jų manymu, 
Wennerstrom yra pavogęs ir 
nufotografavęs dalį labai 
svarbių karo gynybos planų. 
Jie jos prašo dėti visas gali
mas pastangas surasti tam fil 
mui, kol jis dar nėra patekęs 
į rusų rankas.

Pulkininko nebuvo namuo
se, tad žaibišku greitumu ji 
pradėjo filmo jieškojimą visa 
me name. Galiausiai, aukšto 
pastogėje surado filmą

Su smarkiai plakančia šir
dimi tarnaitė išbėgo iš namų 
prie telefono būdelės. Ji pa
suko slaptą kontakto nume
ri ir sulaikiusi kvapą ištarė:

— Aš turiu tai, aš turiu 
tai!

— Puiku, — sujaudintas at 
sako saugumietis.

Nukelta į 6-tą psl.

MŪSŲ ^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

IŠVYKO Į AUSTRALIJĄ
Šį antradienį, liepos mėn. 

7 d. 5 v. v. iš Čikagos aerod
romo išskrido mūsų krepši
nio rinktinė į tolimą Australi 
ją, draugiškų rungtynių su 
australiečių olimpine rinkti
ne ir lietuviu klubais.

Po penkių metų pertrau
kos, tai antras lietuvių skridi 
mas ir populiarinimas Lietu
vos vardo svetimtaučių tarpe 
ne lietuviška muzika, litera
tūra ar paskaitų ciklais, bet... 
mūsų tautiniu sportu — krep 
šiniu!

Tiesa, kaip ir pirmoje išvy 
koje į pietinę AmeriKą, taip 
ir šioje į Australiją, girdėjo
si daug priešingų balsų, 
ypač atsižvelgus į gan dide
les finansines išlaidas, kurių 
susidarė beveik „apvali” 18 
tūkst. dol. suma. Bet nugalė
jo sporto entuziastai, surink
dami (nors nepilnai) reikalin 
gą pinigų sumą, ir išleisdami 
mūsų garsiausius krepšinin
kus ne tik kaip sportininkus, 
bet ir jaunus lietuvių ambasa 
dorius, užmezgimui taip pat 
ryšių Australijos Lietuvių fi
ne, o priėmimuose JAV ir Ka 
nados ambasadose ar miestų 
burmistrų įstaigose — primi 
nimui mūsų tautos kančių ir 
Lietuvos pavergimo.

Penkias savaites svečiuo
sis mūsiškiai Australijoj. 
Kiekvienas žaidęs futbolą, 
krepšinį ar ledo rutulį žino, 
ką reiškia rungtynės, ypatin
gai ginant ne vieno kokio 
nors klubo garbę, bet visos 
tautos. Taigi, mūsų krepši
ninkams, teks ne tik d&lyvau 
ti rungtynėse, įtempiant vi
sas jėgas nugalėjimui prieši
ninko, bet taip pat garbingai 
atstovauti mūsų tautą už krep 
šinio aikštelės ribų juo lab- 
jau, kad ir visų australų akys 
bus atkreiptos į mūsų vyrus, 
kadangi jų spaudoje, televizi 
joje ir radijo jau padaryta 
milžiniška reklama ir visų 
rungtynių bilietai iš anksto 
išparduoti.

Išlydėdami lietuviškus 
„ąžuoliukus” į Australiją, 
mes trumpai sakome: grįžki
te ne vien su sportinėm per
galėm, bet taip pat laimėda
mi dešimtį milijonų australų 
kovai už mūsų tautos laisvę!

K. Baronas.
IŠVYKO IR NL 

KORESPONDENTAS
šeštadienį,, žmonos, sū

naus ir draugų būrio palydė
tas, į tolimą Australiją, išvy
ko hamiltonietis Jonas Bulio 
nis, kuris kartu bus ir mūsų 
laikraščio korespondentu. Pir 
mi reportažai mūsų laikrašty 
je pasirodys liepos 21 d.

N. L. korespondentui Jo

3 ■

nui Bulioniui linkime sėk
mės.

IŠ LIETUVOS
— Naują Lietuvos rekor

dą 200 m deltinu atsiekė J. 
Mauručaitė, nuplaukdama 
per 3 min. 5,2 sek.

— Lietuvos futbolo pirme
nybių pasekmės: Vilniaus Sa 
liūtas — Vilniaus Ekranas 6 
:1, Kauno Audiniai — Kau
no Atletas 1:0.

— Sov. Sąjungos moterų 
stalo teniso rinktinė nugalė
jo Iraną 5:0. Tikrumoje, tai 
ne rusių rinktinė, nes be lie
tuvaitės L. Balaišytė's, dar 
žaidė estė Paiserv, moldavė 
Grinberg ir latvė Lukina.

Š. A. RINKTINĖ PRIEŠ 
IŠVYKSTANT

— Šiaurės Amerikos lietu 
vių krepšinio rinktinė birže
lio 24 d. susirinko Tabor Fa
rm vasarvietėje, Sodus, Mich. 
Čia buvo vykdomos paskuti
nės treniruotės ir pasiruoši
mai atsakingoms reprezenta
cinėms pareigoms Australi
joje.

— Benton Harbor, Mich, 
dienraštis News Paladium ir 
vietos radio bei televizijos 
stotys plačiai informavo apie 
Tabor Farm esančius lietu
vius krepšininkus ir jų kelio
nę į Australiją.

— Krepšinio išvykos infor
macinius reikalus (spauda, 
radijo, TV) tvarko ŠALFAS 
S-gos spaudos ir inf. k-jos na
riai P. Petrutis, J. Šohunas ir 
P. Žumbakis.

— Chicagos WGN ir WT 
AQ radijo stotys (p. J. Dau- 
žvardienės dėka) informuoja 
amerikiečių visuomenę apie 
mūsų krepšinio- išvyką Aust
ralijon.

— VLIKo vadovybė krei
pėsi į išvykos organizacinio 
komiteto pirmininką Valdą 
Adamkavičių prašydama tele 
gramomis informuoti Madri 
do ir Romos lietuvių radijo 
programas apie krepšinio ran 
ktinės susitikimus Australi
joje. Madrido programa iki 
šiol buvo informuojama spor
to ir spaudos darbuotojo K. 
Barono, gyvenančio Hamil
ton, Ont.

— Povilas Žumbakis, gy
venąs Čikagoje, palaikys ry
šį su mūsų krepšinio rinktine 
Australijoje. Jis informuos 
lietuvių ir amerikiečių spau
dą.

— Australijos spaudai, ra
dijo ir TV išsiųstas platus 
(12 psl.) mūsų krepšinio rin 
ktinės pristatymas. ŠALFas 
S-gos spaudos ir informacijos 
komisija ruošia informaciją 
apie Lietuvos dabartinę pade 
tį ir Amerikos lietuvių veik
lą.

Spaudos inform.

Pažinkime save ir kitus.

DONELAIČIO LIETUVA
PETRAS BŪTĖNAS

2.
O KAS Į PIETUS?

Pasižiūrėkime, kas į pietus nuo M. Toeppe- 
no „Zum Land der Littauer“ ir apskritai į 
pietus nuo Kristijono Donelaičio Tolminkie
mio parapijos. Ir ten taip pat tie patys lietuvi
ninkai gyvena, o kokie mozūrai, kujavai ar 
lenkai (jie visi vakariniai slavai) tik dvarinin- 
kiški tėra ateiviai ar atkieltiniai kur nekur. Rei 
kia atminti, kad, jei vien tik Prūsų 100 x 80 
km ežeryną imtumėm šiam reikalui, — ten vi
sų ežerų ir ežerėlių pavadinimai yra mūsiški.

Taigi, ana Galdapės upės linija.
Galdapė 2, Gald+ap-ė, vok. Goldap 

(Anž.), Guld + upė, vok. Gold + upp 
(Klv. 69 p.), Das Fliess Gold t a p p e, 
Chaldappe (Froelich. 10 p.), 60 km ilgio, 
teka iš Galdapės, vok. Goldaper - S., 4, 2 km 
ilgio ir ligi 900 m pločio ežero (LE. VI. 480; 
An^.) ties Galdapės, vok. Goldap, o Klv. 69 p. 
Guldapė, aps. mst., nešasi į vakarus ir yra 
Unguros (vok. Angerapp; suteka ji su Pisa ir 
įteka į Priegliaus pradžią, prasidėdama iš Prū 
sų ežeryno šiaurinio didelio Mauras,-o 1, vok. 
Mauer - S., ežero netoli Unguros, vok. Anger- 
burg, mst.) dešinys - rytinis įtakas, 10 km 
šiauriau Unguros mst. ir maždaug tiek pat 
nuo Mauro ežero, 40 km į pietus nuo Įsru- 
ties prie Priegliaus ir Įsros upių aps. mst. ir 
30 km į pietus nuo Gumbinės aps. mst. ligi 

Galdapės aps. miesto.
Nuo Galdapės ežero ir aps. mst. 30 km į ry

tus ligi M. ir D. Lietuvos sienos želia Romin
tos giria, kurią dabar Lenkija jau ir visą sau 
pasiglemžė iš M. Lietuvos — Karaliaučiaus 
srities, Sov. Rusijai kaip irgi okupantei sutin
kant ir lietuvių neatsiklausiant, net jų nė ne
paisant.

Galdapės ežero pietrytinis 29 km ilgio įta
kas J ar k ė (LE. IX. 313) Liet. Wegeberi- 
chtų 59 ir 60 p.: uf dy Ark e (Froelich. 63 
p.) bus Arka 4, kaip plg. taip pat M. Lietu
voje A r g a 4, vok. Arge — Lauknos, Nemu 
nyno, Kuršmarių, įtakas Ragainės ir Pakal
nės aps. O Arka išteka iš šeškų 4, vok. S e 
esk,e.r- B., 309 m augščio kalnų, vakariau 
Kavolių bžk. (M. Lietuvoje) ir Pilypavo mstl. 
(D. Lietuvoje), 15 km į pietus nuo Galdapės 
ežero ir aps. mst., tam kalnui šiaurėliau stūk- 
sant Galdapės 272 m augščio kalnams; bet 
gyventi visur čia nuo seniausių laikų labai pa
togios apylinkės.

Kur teka Arka - Jarkė ir Galdapės — Gul- 
dupės kairėje - pietinėje pusėje, nors ten da
bar visur 1945 metų Potsdamo trijų „didžių
jų“ konferencijos Lenkijai pavesta valdyti ir 
lenkinti, tėra lietuvių žemė su Romintos giria, 
Romintos upe, Žydkiemio bžk., Dubininkų 
bžk., Galdapės aps. mst. ir ežeru, Gurnių bžk., 
Rogalių gv., Benkaimio mstl., Budrių bžk., Un 
gūros mst., Engelstein(!) bžk., Ašvinis 2, 
vok. Nordenburger - S., ežeru. Nuo- šio ten 
lietuvių žemei ir istorijai didžiai reikalingo 
ežero ir Arkos - Jarkės upe ligi M. ir D. 
(Žydkiemio bžk. apylinkėje) Lietuvos ribos 
yra 80 kilometrų.

Lenkija yra užėmusi ne tik Romintos girią, 
bet ir gyventi geriausias augštumas ir kur 
veik visi, net smulkiausi, vietovardžiai tebė
ra mūsiški, tebeliudiją, kad ir čia nei slavų, 
nei germanų negyventa. Tas viskas, kartoju, 
stovi į pietus nuo Donelaičio Tolminkiemio 
parapijos. Žr. Nepriklausoma Lietuva. 1964 
m. 2—7 nr.

Tai vis Donelaičio Lietuv a. O L i e t u- 
v ą jis įvairiomis progomis stipriai savo poe
moje pabrėžia, sakydamas: kur mūsų Lietu
vą garbin; Lietuvai ir lietuvininkams gėdą 
padaro; kožnas Lietuvą giria; šveisteris ir 
prancūzas Lietuvą gavo; (svetimieji) susibas- 
tėte Lietuvą vargint; vėjus ir šalčius pas mus 
Į Lietuvą varo.

LIETUVA TEKSTE.
Taip, Dieve, duok kožnam, kurs mūsų 

Lietuvą garbin.
Ir, lietuviškai kalbėdams, baudžiavą 

seka,
Tam, Dieve, duok sulaukt kasmets pavasa

rį sveiką,
Ogi pabaigus, po tam ir vasarą linksmą 

C Vasaros darbai. 49 p.).
P. S. Pabrėžia: mūs ų Lietuvą. Donelaitis 

aiškiai lietuvių pusėje, o prieveiksmį lie
tuviškai jis poemoje daug kartų vis 
(kartoja.□
Ak, tarė Seimas, jau koktu su mūsų gadyne, 
Kaip jau šve isteris ir prancūzas 

Lieuvą gavo (Vas. darbai. 78 p.).
P. S. Po didžiojo badmečio ir marmečio Vo
kietijos valdžia į M. Lietuvą prigabeno švei
carų, prancūzų, olandų, zalcburgiečių, kujavų 

ir, žinoma, daugiausia echt vokiečių kolonis
tų. Bet Donelaitis gal politiniu sumetimu tų 
tokių vokiečių nelabai mini, bet iš poemos ga
lima aiškiai suprasti, kad jis čia turi galvoje ir 
vokiečius, prieš kuriuos kitomis progomis jis 
baisiai sarkastiškai prabyla. Tą viską dabar 
galima mutatis mutandis taikyti ir Sov. Rusi
jos okupacijai.

□
O štai tarp lietuvininkų taipjau nu

siduoda,
Kad lietuviškas tūls smirdas irgi be

dievis
Lietuvai ir lietuvininkams gė

dą padaro.
Ak, lietuvininkai, širdingi mano bro 

lėliai! (Rudens gėrybės. 137 p.).
P. S. Paskutinė eilutė kokia yra lietuviš

kiausiai bylojanti XVIII amžiuje M. Lietuvo
je ! Tautovardį lietuvninkas ir būdvar 
dį lietuviškas Donelaitis dažnai poemo
je kartoja.

□
V ei, kaip iš vakarų tamsių rūstauda

mi vėjai
Vėl jau j žiemius bei rytus pradeda trauk

tis.
Hr žiemos šalčius pas mus į Lietuvą 

varo (Rudens gėr. 137 p.).
P. S. Čia įžvelgtina yra ir labai pikta bei su
mani alegorija: tamsieji vakarai yra pati už
vysime Europa, kolonizavusi savo „vėjais” ir 
„žiemos šalčiais“ Donelaičio Lietuvą. O šiais 
laikais velikorosiškieji „tamsieji rytai" ėmė 
anuos „tamsiuosius vakarus" apsilaižydami pa 
vaduoti taip pat kaip okupantai.

Bus daugiau.
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mielai parėmęs NL vajų, vi
siems metams išvyksta į Eu
ropą pasisemti kūrybinių jė
gų, įvykdyti naujus savo kū 
ryb.imus planus ir įsigyti 
naujų žinių bei patyrimų, ku 
riais kupina Europa, kaip kū 
rybingiausis pasaulyje kraš
tas.

LIETUVIŲ ETNOGRAFI
JOS BRUOŽAI.

Tokiu pavadinimu Lietu
vos Mokslų Akademijos Is
torijos institutas išleido 700 
puslapių knygą, parašytą ke
lių autorių, redaguotą A. Vyš 
niauskaites, gausiai iliustruo
tą, su žemėlapiais.

V. Minus parašė skyrius: 
Etnografinių tyrinėjimų ap
žvalgą, Gyvulininkystę, Žve- 
jybę, Kaimo amatus, Maistą 
ir namų apyvokos daiktus ir 
Lietuvių etnogratijos biblio- 
granją; I. Butkevičius apra
šė : iviędžioklę, Bitininkystę, 
Gyvenvietes ir sodybas, Vals 
tiečių gyvenamuosius namus 
ir Valstiečių ūkinius pasta
tus ; D. Pavilionytė su V. Mi 
hum aprašė Žemdirbystę; G. 
Niunkienė — Audinius ir jų 
gamybą; M. Masionytė — 
uraoužius; S. Bernotienė — 
Valstiečių sausumos susisie
kimą; A. Vyšniauskaitė — 
Lietuvių valstiečių šeimą, 
Šeimos buitį ir papročius, 
Kaimo buitį ir papročius, 
Liaudies kalendorius ir šven
tes, Naujų tarybinių papročių 
formavimąsi ir Pabaigą.

Trumpai peržvelgus, atro
do — darbas didelis, įdomus, 
bet visų tokių darbų Lietu
voje nelaimė — jie ne abjek- 
tyvūs ir tuo pačiu nuslydę 
nuo moksliškumo į partines 
vėžes, nukaltas okupantišku 
trafaretu. Visokiu atveju, me 
džiagos surinkta gana daug 
ir rimtesniam veikalui pra
džia duota.

LEIDINYS APIE KIPRĄ 
PETRAUSKĄ

V. Kavoliūnas parašė apie 
Kiprą Petrauską 120 pusla
pėlių brošiūrėlę, pavadintą 
„Gyvenimas, pašvęstas dai
nai“, kurią išleido Valstybi
nė Lietuvos leidykla. Tai mi- 
zernas leidinėlis, palyginus 
su tuo, kas buvo išleista apie 
Kiprą nepriklausomybės lai
kais. Leidinėlis iliustruotas, 
bet jprąstokos spaudos, dar 
prastesnės brošiūrinės išvaiz 
dos. Atrodo, Kiprui gėda bū 
tų tokį mizerną leidinį leisti. 
Atrodo, kad Kipras ir sovieti 
nei Lietuvai nemažai yra pa
sitarnavęs, ir taip mizernai 
jis „pagerbiamas“.. .

ČIKAGIEČIAI ŠĮ TĄ 
ŽADA PASTATYTI

Čikagoje veikia Scenos dar 
buotojų s-ga, kuriai pirminin 
kauja sol. Sofija Adomaitie
nė. Jos informacija, Donelai- 
uio metams A. Dikinis insce
nizuos Donelaičio „Metus“; 
A. Kairio „Popiečio diagno
zę’’ statyt St. Pilka; Z. Ke- 
valaitytė - Visockienė reži
suos liaudies pasaką „Eglė, 
žalčių karalienė”; A. Kai
rio „Viščiukų ūkį“ režisuos 
K. Oželis; Algirdo Landsber
gio „Meilės mokyklą“, kome 
aiją, režisuos St. Pilka.

STEIGIA IMIGRANTŲ 
ARCHYVĄ

Minnesotos universitetas, 
kaįp pranešama, steigia Imi
gracijos archyvą ir jam prašo 
siųsti visokią spaudą — laik
raščius, biuletenius ir kitą 
arhcyvinę medžiagą.

Lietuviai, kaip žinoma, Či
kagoje turi Pasaulio lietuvių 
archyvą ir Muzikologijos ar
chyvą, kurį veaa komp. J. Ži 
levičius.
RAŠYTOJAI APIE LIETU

VOS JAUNIMĄ
A. Jonynas „Tiesoje“ (nr. 

92, bal. 19) svarsto praeities, 
dabarties ir ateities klausi
mus dabartinėje Lietuvos li
teratūroje ir pacituoja rašy
tojų nuomones apie lietuviš
kąjį jaunimą — jos buvusios 
pareikštos literatūriniuose 
pokalbiuose. Taigi pagal tuos 
rašytojus jaunimas esąs su
smukęs, ištižęs, morališkai ne 
patvarus, politiškai abejin
gas. Jam terūpi tik nylonai ir 
capronai, trumpai pakirpti 
plaukai, tvistai ir kavinės, va 
karietiška literatūra ir leng
vas gyvenimas.

A. Jonynas su tokiomis ra
šytojų nuomonėmis nesutin
ka, tačiau pastebi, kad vis 
dėlto tas jaunimas nori gra
žiai rengtis, moderniškai at
rodyti, jis nori linksmintis ir 
toks noras esįs visai natūra
lus ir teisingas. E.

DR. K. MEŠKAUSKO 
ĮSPŪDŽIAI Iš ŽENEVOS

Ženevoje vykstančioje J. 
Tautų organizacijos konferen 
cijoje prekybos klausimais so 
vietų delegacijoje ilgą laiką 
dalyvavo Lietuvių Mokslo 
akademijos Ekonomikos ins
tituto dir. akad. dr. K. Meš
kauskas. Grįžęs į Vilnių jis 
„Tiesai“ papasakojo savo įs
pūdžius. Sekdamas sovieti
nius samprotavimus bei pro
pagandos terminus Meškaus
kas griežtai puolė „imperia
listinių” kraštų laikyseną ir 
karštai gynė sovietų politiką. 
Anot dr. Meškausko Ženevos

PUTINAS
L I E P A

MAN LIEPOS MĖNES1S — RAMYBĖ. 
VISI JAUSMAI ATOSTOGAUJA.
JAU PRAEITY GEGUŽIO AISTROS, 
O DAR TOLI RUDENS KLAMPYNĖ, 
IR RODOS ŽEMĖJ NIEKO NAUJO.

OI, NETIKĖK!
KAI SAULĖ TRIŪSIA VISĄ DIENĄ, 

. NET NIŪRŪS PASALIAI NUŠVITĘ.
GILIAUSIAM PATVORIO BRŪZGYNE 
IŠGIRSI DŪZGIANT DARBŠČIĄ BITE.

NUO DULKIŲ VYŠNIĄ IR AVIETĘ 
NUPLAUS GRIAUSTINIS SU LIETUM. 
O JEI DIENOVIDI IŠALKSI,
TU SAUSĄ, KIETĄ DUONOS PLUTĄ 
PATEPKI KVEPIANČIU MEDUM.

ŠTAI VAKARAI UGNIM ŽIORUOJA 
IR SAULĖ GLOSTO PILKĄ KALVĄ. 
PASILYPĖK Į TĄ KALNELI
IR VASAROS NAKTIES RAMYBEI 
NULENKI GALVĄ.

FILMO MENAS
THE PINK PANTHER
Šis filmas, kurį Europoje 

pastatė Hollywoodo kompa
nijos, yra gerai paruošta Bla 
ke Edwards komedija, kuriai 
pakviesti rinktiniai aktoriai ir 
šių laikų pagarsėjęs filmų 
kompozitorius Henry Manci
ni.

Viskas gerai sutelkta ir 
puikiai surežisuota, ir viskas 
vedama labai puikiai. Filmo 
vardas kilęs iš to, kad tūlas 
veikėjas neva ryžtasi pavog
ti Rausvąją Panterą (Pink 
Panther) — brangiausi dei
mantą, priklausantį rytų ka
ralaitei.

Filme gausu puikių vaiz
dų, masinančių reginių. Tik
tai keista užbaiga žiūrovą ge
rokai apvilia.

THE SERVANT
Hollywoode, kaip iš spau

dos žinoma, yra nemažas liz
das „kairiųjų”, kurio' reiški
nio paslaptis dar neatidengta, 
nors McCarthy buvo pasky
ręs tam tikslui nemaža laiko 
ir jėgų. Tyrinėjimų pasekmė
je Joseph Losey persikėlė' į 
Angliją ir ten surežisavo šį 
filmą, kuriam dabarties dra
maturgas Harold Pinter pa
gal Robin Maugham romaną 
pagamino libretą.

Filmas vaizduoja Anglijos 
aukštosios klasės smukimą, 
pavaizduotą satyriška forma. 
Filmas gana piktas tai aukš
tesnei klasei ir ne bo tenden
cijos.

konferencijoje smarkiai bu
vęs ginamas GATT (genera
linis susitarimas dėl tarifų ir 
prekybos), nors pagal Meš
kauską tai organizacija, ku-

WHAT A WAY TO GO!
20-th Century - Fox šiam 

filmui išleido didelius palygi 
namai pinigus, kad pagamin- 
linksmą, pramogas mėgstan
čiai publikai, filmą. Ir tikslą 
atsiekė.

Filme, kuriam pajungta ei
lė kino žvaigždžių, vaizduoja
ma jų viena bene penkius kar 
tus išsiskyrusi, kol pagaliau 
ji atsiduria pas prichiatrą.

Labai keista, kad moteris, 
kuri visą laiką nori būti ne
turtinga, negali tokia pasida
ryti, nes jos vyrai vis pralobs 
ta ir netikėtai miršta. Ji, siek 
dama būti neturtinga, pati 
moka didžiulius mokesčius 
nereikalaujama.

Pastatymas puikus, ypač 
žavingi kostiumai, apsirengi
mas ir aktorių vaidyba.
THE WORLD OF HENRY 

ORIENT
G. R. Hill surežisavo šį fil 

mą pagal Nora Johnson ro
maną, kuriam tekstą paruo
šė pati rašytoja.

Filmas pašiepia bandišką 
mados sekimą ir masinį susi
žavėjimą madomis, dėl kurių 
prarandama žmogaus indivi
dualybę, atsidavus madai. 
Šia prasme filmas ypač nau
dingas visokiems akliems ma 
dų sekėjams.

rioje „lemiamą balsą turi im
perialistinės valstybės“. Kiti 
tą organizaciją kritikavo, va
dino „turtingųjų klubu“ — 
taip kalbėdamas Meškaus
kas, aišku, gal nebuvo numa
tęs, kad netrukus į tą „klu
bą“ pasiprašė priimami net 
keli sovietinio bloko kraštai.

VEDA D R. GUMBAS

SKIRTINGŲ PROFESIJŲ 
SKIRTINGOS PAŽIŪROS

1876 m. Vokietijoje kal
bėjosi mokslininkas su banki
ninku.

Mokslininkas Kirchofas tei 
gė, kad jis išradęs spektro 
analizę, kurios pagalba gali
ma nustatyti, ar pav. Saulė
je, ar kuraime kitame švie
sulyje, yra aukso.

— Kas man iš to naudbs, 
jeigu aš negaliu iš Saulės pa
imti auksą, — teigė banki
ninkas.

Po kiek laiko mokslininkas 
gavo už spektrinės analizės iš 
radimą premiją ir stambią su 
mą aukso.

— Matote, — nurodė mo
kslininkas bankininkui: — 
spektrinės analizės pagalba 
aš aukso vis dėlto gavau. . .

• Dailininko Prano Gailiaus 
darbų paroda vyksta Pary
žiuje.
• Poetas Vladas Šlaitas, Ang 
lijoje, išleido 4-tą poezijos 
knygą „Antroje pusėje”.
• V. TaNat - Kelpšaitė, dir
banti New Yorke Pakistano 
konsulate, gavo galimybę pa
gilinti kalbos studijas.
• Muzikas, jaunas vargoni
ninkas lietuvių parapijoje 
Hartforde Conn., Jurgis Pet- 
kaitis, pagerbtas už 'koloni
jos gaivinimą lietuviška dai
na ir giesme.
• Man tautas Vaidevutis
Worchesteryje šv. Kryžiaus 
kolegijoje dėsto filosotiją.
• S. Sondeckio vadovauja
mas Vilniaus meno mokyk
los styginis orkestras, laimė
jęs konkursą, išsiųstas kon
certuoti į Vengriją.

ATSIŲSTA PAMIINĖTI
Vincas Žemaitis. „Sūduvos 

praeitis” (4U0U metų Sūdu
vai - Jotvai - Dainavai). Tru 
mpa archeologinė, politiškai 
istorinė ir kalbinė šio krašto 
apybraiža su išvadomis ir 2 
žemėlapiais. Chicago, 1964, 
Išleiao Chicagos lietuvių lite 
ratūros draugija. 136 pusi. 
Kaina 1 dol. Žinomas tiktai 
autoriaus adresas: 907 W. 
Cullerton St., Chicago 8, Illi 
nois, USA.

„Lithuania“ — Land of 
the Amber Coast. Published 
for the Lithuanian Commit
tee for the Lithuanian Ameri

Nukelta į 5-tą psi.

SOVIETUOSE BALSAVI
MAI GRIEŽTAI SLAPTI
Kolūkietis, nuvarytas bal

suoti, prie urnos gavo jau pa 
ruoštą ir užlipintą voką. Pa
ėmęs jį, jis bandė atplėšti ir 
pažiūrėti, už ką jam duota 
balsuoti. . .

— Draugas, — jį įspėjo mi 
licininkas. — Ar ligšiol dar 
nežinai, kad Sovietų Sąjun
goje balsavimai griežtai slap 
ti? — Mesk voką į urną.

Atplėšti gi nevalia, nes nu 
sidėsi balsavimų slaptumui...

NAUJOS PATARLĖS
Įsimylėjęs, kaip Sirvydas 

Narkeliūnaitę. . .
* * *

Giria, kaip Tyslevienė Mo 
rkų. . .

* * *
Kala melus, kaip Girnaka

lis. . .
* * *

Giriasi, kaip Vienybės ir 
Tėvynės Balso redaktoriai...

* * *
Ji įtikinėja savo nekaltu

mą, kaip Vienybė. . .
* * *

Nepatiko, kaip Vienybei 
Grigaičio pasakita. . .

* *
Susitepęs kaip Girnaka

lis. . .
* * *

Susipainiojęs, kaip Sirvy
das Vienybėje. . .

* * *
Tu kaip Šulaitis, kažkaip 

be šulo.. .
* * *

Toks iš tavęs daktaras, 
kaip Bimba. . .

* * *
Tu toks Lietuvos žinovas, 

kaip dr. Margeris. . .
* * *

Jis toks mizernas, kaip tik 
ras Mizara. . .

* * *
Teisingas ir džentelmeniš

kas, kaip Morkus. . .
* * *

N edakeptas, kaip Albinas 
Morkus. . .

ŠYPSNIŲ MOMENTAI
Apie save jis žinojo tiktai 

iš nuolatinių žmonos papei
kimų ir priekaištų.

* * *
Iš įpratimo jis net vaistus 

gerdamas sako: „Būk svei
kas !“ * * ♦

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
36.
Gatvėje jau ne snyguriavo, o drėbė kaipp reikiant. Dide

liais, puriais sniego dribsniais.
„Ubago kąsniai“ — kažkodėl Paulius prisiminė senų 

žmonių pasakymą, dažnai girdėtą vaikystėje.
Lauritėnas nubraukė nuo tvoros saują puraus sniego, 

sugniaužė delnuose ir parideno apsnigtu šaligatviu. Gniūž
tė, čiuožtelėjusi keletą metrų, sustojo. Jis paspyrė koja, bet 
ir vėl gniužulas, veldamasis sniege, įstrigo.

„Nieko nepadarysi. Įkalnė”, — pagalvojo Lauritėnas 
ir, giliai sukišęs rankas į palto kišenes, nužingsniavo tolyn.

Matėsi tik patys artimiausi namai, tarsi išnirę iš baltos 
sniego uždangos. Gatvė, pridengta snaigių veliumo, buvo 
praradusi savo įprastą perspektyvą.

2.
Lauritėnas lūkuriavo prie automato būdelės. Pro stik

lines duris buvo matyti dvi paauglės. Viena linksmai 
čiaukšėjo į telefono ragelį, antra, pritariamai juokdamasi, 
kartkartėmis kažką pašnibždėdavo draugei į ausį. Paulius 
paėjėjo keliasdešimt žingsnių nuo automato, vėl grįžo. Mer
ginos tebesikalbėjo. ‘Lauritėnas žvilgterėjo į laikrodį ir ne
beatsitraukdamas ėmė laukti. Praėjo minutė, dvi trys. Mer
ginų kalbai, atrodė, nebus galo. Pagaliau jis nebeapsikentęs 
pasibeldė į būdelės duris. Į jį iš karto sužiuro dvi nustebę 
ir, matyt, kiek pasipiktinę veidukai. Ta, kuri laikė prie au
sies ragelį, ėmė kalbėti greičiau, nuolat dirsčiodama į Lauri- 
tėną.

„Dabar ko gera apie mane ims pasakoti, — pagalvojo 
Paulius. — Taip ir nebus galo.,. .”

Visgi netrukus merginos užleido jam savo vietą. Tiesa, 
nenueidamos toli, matyt, pasiryžusios šnekėtis toliau.

Paulius sandariai uždarė paskui save dureles ir surinko 
Aldonos namų telefono numerį.

__  Klausau! — pasigirdo ragelyje duslokas Karužos 
balsas.

Lauritėnas sutriko. Jis visai nesitikėjo, kad vos kelio
lika minučių po penkių Augustinas galėtų būti jau namuose.

__ Klausau! — pakartojo Karuža, tik garsiau, lyg ir 

susierzinęs.
Pagaliau jau buvo galvojęs žodį kitą šnektelti su juo, 

bet po pakartotino „klausau“ neryžtingai pakabino ragelį.
„Patenkintos?“ — vos paėjęs keletą žingsnių, jis prisi

minė laukiančias merginas. Atsigręžė.
Abi jau buvo vėl užsisklendusios automato būdelėje.
Gerą pusvalandį jis slankinėjo be tikslo nuošaliomis 

gatvėmis. Sutikti ką nors iš pažįstamų nesinorėjo. Kažko
dėl Pauliui rodėsi, kad kiekvienas, geriau įsižiūrėjęs į jį, ga
lėtų atspėti, ko ir kodėl jis lūkuriuoja. Atidėti skambinimą 
kitam kartui? Jis žinojo, kad vistiek neras sau vietos, kol ši
to nepadarys.

Galėdavo kuriam laikui — keletui dienų, savaitei, — 
pamiršti ją. Ypač, jei būdavo įsitraukęs į darbą. Norkutės 
vaizdas tarsi nugrimzdavo kažkur į pasąmonės glūdumas, 
netrikdydamas jo ir neprimindamas savęs. Laikinai, žino
ma. Po to vėl užtekdavo kažkokios neapčiuopiamos prie
žasties, kad jos vaizdas iškiltų visu ryškumu. Tarsi al
kis, kurio nebegalima atsikratyti valios pastangomis ar lo
giškais išvedinėjimais. Pasotinti galėjo tik naujas susitiki
mas.

Pagaliau jis užsiėmė eilę prie automato Centriniame 
pašte. Šį kartą atsiliepė Aldona.

— Labas, čia aš. . . — Lauritėnas iš karto pasijuto vėl 
smagus ir atgijęs. — Aš neklausiu, kaip laikais ir kas gero. 
Tikiuos, kad surasi valandėlę laiko. . .

— Aš irgi pasiilgau, — jos balsas, kaip ir visuomet te
lefonu, buvo skambus, giedras. — Bet šiandien spektaklis. 
Tiesiog nežinau. . .

— Spektaklis? — Lauritėno veidas nelauktai ištįso. — 
Ką gi tu veiki „Miegančioje gražuolėje”?

Akimirka kurčios tylos. Ir pagaliau vėl jos balsas, kiek 
sutrikęs.

— Pauliau, aš buvau visai pamiršus, kad tu mūsų tvar
karaštį žinai ne blogiau už scenos inspektorių. — Ji, rodos, 
juokavo. — Labai atsiprašau: ne spektaklis, o eilinė repeti
cija. Betgi pats žinai, kiek tai užtrunka. . .

Velniava. . . Jam tiesiog sunku buvo susitaikyti su min
timi, kad ir šį vakarą nepavyks sutikti Aldonos.

— O gal galėtum kaip nors? — iš karto prikimusiu bal
su, niūrus ir prislėgtas jis vis dar tikėjosi rasti išeitį. — Te
gul ir vėliau, po repeticijos... Aš iš Maskvos grįžau, štai 
tampau su savim lauktuves. Jau kelinta diena.

— Klausyk, Pauliau. . . — ji valandėlę galvojo. -— Tie

siog nežinau. . . Tu gali septintą ateit prie teatro? Arba, 
dar geriau, be kokių dešimties minučių septynios.

— Galiu.
— Ąš bandysiu daryti viską, kas galima. Gerai?
— Gerai, — su palengvėjimu ištarė Paulius ir, nesku

bėdamas padėti ragelį, laukė, kol jame pasigirdo dažni, plo
nyčiai pypčiojimai.

* * *
Gatves jau gaubė prieblandą.
Mosuodamas rankoje portfeliu, Lauritėnas nužingsnia

vo iki Gedimino aikštės, žvilgterėjo į bokšto laikrodį.
Be ketvirčio šešios.
Aplink tebevirė gyvas judėjimas. Kas pavėluotai grįžo 

iš tarnybos, kas skubėjo į parduotuves ar į kiną. Tik nuo
šaliame skverelyje, supančiame Puškino paminklą, buvo ra
mu ir tylu.

Šimtatamės vinkšnos su apsnigtais kamienais dunksojo 
be jokio gyvybės ženklo, tarsi sustigusios garbės sargyboje, 
remdamos savo viršūnėmis sutemų tirštumą. Kiek toliau, 
vos praėjus Jaunimo sodo vartus, užmiesčio kalvų fone stie
bėsi aukštyn trapi šv. Onos bažnyčios gotika. Čia pat ban
guotas Bernardinų frontonas, aštriabriaunė varpinė su gy
nybinėmis angomis. . .

Siaurutėmis senamiesčio gatvelėmis Lauritėnas išniro į 
judrią magistralę. Laikas slinko' pamažu, tarsi stabtelėda
mas prieš kiekvieną praėjusių šimtmečių liudininką. Paulius 
dar spėjo nužingsniuoti iki Filharmonijos, vėl pasinėrė siau
rų gatvelių labirinte ir tik prie pat halės pagaliau sėdo į 
troleibusą.

Paradinis teatro įėjimas buvo ryškiai apšviestas.
Po kolonomis lūkuriavo vienas kitas ankstyvas žiūro

vas.
Be penkiolikos septynios.

Sunėręs rankas ant nugaros, Lauritėnas žingsniavo pa
lei teatrą ten ir atgal. Vienu metu jam pasirodė, kad’ iš šo
ninės gatvės išsuko Norkutė. Tvirčiau suplakė širdis. Jis 
paspartino žingsnį, jau norėjo pašaukti. Deja, tai buvo ne 
Aldona.

Ji pasirodė lygiai septintą. Visai iš kitos pusės ir ne 
viena. Ją lydėjo Pauliui nepažįstamas jaunuolis. Prie tar
nybinio įėjimo juodu dar stabtelėjo, kurį laiką šnekėjosi. Pa-? 
galiau vaikinas įėjo į teatrą.

Daugiau bus.
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INDOEUROPIEČIŲ KALBOS 
DOC. V. MAŽIULIS

2.
Tęsinys iš praeito nr.

LIETUVIŲ KALBA IR 
SANSKRITAS

Plačioje visuomenėje tenka 
išgirsti klausimų, kodėl lie
tuvių kalba esanti panaši į 
sanskritą, ar lietuvių kalba 
nėra kilusi iš sanskrito ir pa
nagiai. Reikia pasakyti, kad 
lietuvių bei kitos baitų kal
bos ištiktųjų turi panašumų 
su sanskritu bei kitomis indo 
iranėnų kalbomis. Pavyz
džiui, lietuvių avis (latvių 
avsj—sanskr. avis, liet, krau ■ 
jas (prūsų krawian) — sans ' 
kritų kravyam „žalia mėsa“, 
liet, laukas (lat. lauks, prus, 
lauks) — sanskr. loks (iš 
laukas), liet, medus (latv. me 
dus, prus, medų) — sanskr. 
medhu, liet, naktis (latv. na- 
kts, prus, naktin „naktį“) — 
sanskr.
(prus, 
sanskr. 
(latv. sun-s, prus, sun-is) — 
sanskr. šun-as ir t. t.

Tačiau visi minėti žodžiai 
sutinkami ne vien tik baltų ir 
indoiranėnų kalbose, plg. lo 
tynų ovis „avis“ — graik. 
ovis — rus. ov-ca (su mažy-

naktis, 
sūnun 
sūnus,

liet, sūnus, 
„sūnų“) — 
liet, šun-es

bine priesaga -co), lotynų 
eruor „kraujas“, rusų miad 
„medus“ — airių mid (iš me 
du) — graik. methu (iš med 
hu), pot. noctis „nakties“ — 
got. nahts, got. sūnūs „sū
nus“ ir kt.

Atitinkamų panašumų ga
lima būtų pateikti ne tik iš 
leksikos, bet ir iš gramatikos, 
plg., pvz., galūnę -ti: liet, es- 
-ti — sanskr. as-ti, taip pat 
rus. ies-tj, graik. es-ti, lot. 
ėst, vale, ist (iš esti) ir t. t. ir 
kt.

Be minėto pobūdžio pana
šumų, indoeuropiečių kalbose 
esama kur kas didesnio skai
čiaus skirtybių, sąlygotų ne 
vien fonetinės raidos digeren 
ciacijos. Tačiau einant į se
nesnes epochas, indoeuropie
čių kalbų skirtybės mažės: pa 
siekus indoeuropiečių prokal
bę (ją konstruoja lygmama- 
sis-istorinis kalbos mokslas), 
tokių skirtybių bus minima
lus skaičius, t. y. liks tik in
doeuropiečių prokalbės atitin 
karnos tarmybės, kurios, su
prantama, nepaneigia pro
kalbės, kaip vienos kalbos, 
egzistavimo.

Bus daugiau.

Jaunimo koncertao, kiek 
girdėti, visose lietuvių kolo
nijose, kur tiktai jie įvyksta, 
visur yra populiarūs, ir E. 
Kardelienės Muzikos studijos 
mokinių koncertai visada ne
stokoja publikos, kaip ir šį, 
birželio 27 d. vakarą. Iš tik
rųjų visi mūsų lietuvybe gy
vai besidomį kultūrininkai 
jaunimo koncertų neaplei
džia, kai kurie net išsižadė
dami asmeninių malonumų.

Muzikos studija, kaip ir 
šeštadieninės mokyklos, šie
met minėjo 15-kos metų su
kaktuves, todėl ta proga Stu
dijos ved. E. Kardelienę, įver

telpa geriausi pačių mokinių 
parašyti rašiniai, dėl to long 
vai skaitomi net ir pradedan
tiems lietuvių kalbos moky
tis.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
Atkelta iš 

can Council, Chicago, Ill. Lei 
dinėlis informacijos reikalui 
būtų neblogas, bet tiktai že
mėlapis Lietuvos netikęs, nes 
jame nėra Mažosios Lietu
vos. Amerikos Lietuvių Ta
rybai, rodos, privalu žinoti 
Lietuvos ribos? Tat ši infor
macija nebus Lietuvos nau
dai. O kieno naudai? — Ka
dangi dabar iš Mažosios Lie
tuvos rusai padarė okupacinę 
„Kaliningrado oblastį“, tai iš 
eina, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba Mažąją Lietuvą pri
pažįsta Rusijai?

„Studentų Gaires“ 1964 
m. birželio mėnesio Nr. 42. 
Leidinys iliustruotas vaizdais 
iš studtentų gyvenimo ir yra 
įdomių straipsnelių.

Tėvų Pranciškonų „Misi
ja’ ’ St. Catharines, Ontario, 
Canada, 1949 — 1964. Leidi 
nys skirtas 15-kos metų Pran 
ciškonų misijas St. Cathari- 
nėje sukakčiai. Leidinys mi
sijos veiklą pavaizduoja ne

4-to psl.

tiek straipsniais, kiek atvaiz
dais, kuriais perpildytas vi
sas šis gražus leidinys. Gerai 
išryškintas misijos vedėjas T. 
Barnavas Mikaluaskas, O. F. 
M., dabartinis vienuolyno vir 
šininkas.

„Gimtoji Kalba“ 1964 m. 
sausio kovo mėnesių Nr. 1 
(23). Gimtoji kalba reikalin
gas leidinys, tačiau visus 
klausimus, kuriuos kelia skai
tytojai, redakcija vengia aiš
kinti. Kodėl? —- Neaišku. At 
rodo, kad laikraštis, skirtas 
kalbos reikalams, turėtų aiš
kinti visus iškeliamus klausi
mus.

„Mūsų Metai“, Čikagos 
Aukštesniosios Lituanistikos 
mokyklos ir kitų lituanistinių 
mokyklų 1963 — 1964 moks 
lo metų metraštis. Knyga 
Lietuvių Enciklopedijos for
mato 240 pslapių. Išleido Č. 
A. L. M-los Tėvų komitetas. 
Kaina 2 dol.. siunčiant paštu 
— 2 dol. ir 25 et. Knygoje

su money or- 
siųsti: V. Di- 
So. Rockwell

Dar yra likęs nedidelis 
skaičius šio metraščio parda
vimui. Knyga pilnai tinka pa 
siskaitymui ne tik jaunimui, 
bet ir suaugusiems. Pažinki
me šių laikų lietuviškojo jau
nimo dvasią ir polėkius. Šią 
knygą galėtų įsigyti visos li
tuanistinės mokyklos bet ku
rioje pasaulio šalyje ir lietu
viškos jaunimo organizacijos
- skautai, ateitininkai ir kiti 
sau asmeniškai ir savo kny
gynėliams.

Užsakymus 
deriu ar Čekiu 
minskis, 6943
St., Chicago 29, Ill., U. S. A.

Leidinys labai gražus, gau 
šiai iliustruotas ir labai gra
žiai išleistas. Daugybė jau
nuoliškų rašinių ir įdomių pa 
sisakymų. Tai priaugančio
sios lietuviškosios kartos da
linis veidrodis. Leidinys tik
rai naudingas ypač jaunimui 
ir mokykloms.

Prof. Dr. Juozas Eretas, 
Tremtis — prakeikimas ar už 
davinys? Kiekvienam išeiviui
- tremtiniui aktualios, gilios 
mintys. Išleido Šaltinis, 21 
The Oval, Hackney Rd., Lon 
don, E. 2, Great Britain. Kai
na 1 šilingas 6 penai arba 20 
centų.

tinant jos didelį ir svarbų lie 
tuvybei palaikyti bei kultūri
nį nelengvą darbą, pasveiki
no KLB Kr. V-bos pirm. Dr. 
P. Lukoševičius, mokyklas 
globojanti A V parapija T. J. 
Vaišmo, SJ, asmenyje ir J- 
Norvaiša su K. Kubiliene mo 
kinių tėvų vardu, nes pei 
Studiją jau yra praėję apie 
pusantro šimto lietuvių: dai
navimo solisčių, fortepijono 
bei muzikos teorijos mokinių.

Jų dalis jau yra įsigiję kon
servatorijų diplomus, kiti jų 
siekia, tęsdami šioje Studijo
je pradėtas, įpusėtas arba rei 
kalingas tiktai oficialios už
baigos studijas.

Koncertas, trukęs apie dvi 
valandas, buvo pradėtas gry
nai lietuviška įžanga —
K. Čiurlionio Kanklėmis, 
pildytomis M. Gingoux 
Liaudies daina, išpildyta 
Ambrozaitytės.

Po to sekė jauniausiųjų vi 
sa eilė: Algis Pocauskas, ge
rai išpildęs J. S. Bacho Me
nuetą ir liaudies šokį Malū
nėlį; Ramunė Kubiliūtė, pa
skambinusi ir sau akompanuo 
dama gražiai padainavusi 
Karvelis grūdo; Vaupša 
Petras, paskambinęs Diabelli 
Moderato ir puikiai padaina
vęs Kai aš mažas buvau; Ša
rūnas Norvaiša tvirtai pa
skambinęs Thompson© Me
džioklę ir gražiai padainavęs 
labai originalią senovišką Pie 
menėlių dainą; Elena Lukai- 
tytė tvirtai paskambino Mo
zarto Menuetą ir puikiai pa
dainavo Ar nebuvai miške; 
Linda Gudaitė gerai paskam
bino Berenso Etiudą ir gra
žiai muzikaliai padainavo Tu, 
kiškeli, lilirr.o; Rima Styrai- 
tė tvirtai paskambino Mozar
to Menuetą ir labai muzika
liai padainavo Oi tu, bitute, 
lelimoj; Viviana Vaupšaitė 
gerai paskambino Mozarto 
Temą su varijacijomis ir labai 
išraiškiai padainavo Ganiau 
aveles; Pranas Vaupša labai 
gerai paskambino Wanhall 
Sonatina ir Lopo Staccato;
L. Gedvilaitė gerai paskambi 
no Beethoveno Sonatiną ir pa 
dainavo Kai aš buvau pas 
močiutę; Linda Vaupšaitė
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VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95.

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens &Textlles

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 kainų) 

IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS,
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiem* :r 

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

Ateikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

S
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Kiekvienas nori savo trumpas atostogas praleisti 
gražiausioje ir geriausioje vietoje.

CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR 

savin. Juozas Kapočius
yra pasiruošę* savo svečiams suteikti ko geriausia* 

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

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

Telefonu kreiptis: Osterville, Mass. GArden 8-6991.

tiksliai paskambino Kuhlau 
Sonatiną ir gerai padainavo 
Lėkė vanagas; abi Vaupšai- 
tės pirmą koncerto dalį už
baigė Mozarto Turkų maršu 
keturiom rankom įspūdingai.

Su nedidelėm nesėkmėm, 
kurios priklausė nuo to, kad 
koncertantai arba pirmą kar
tą rodėsi arba bendrai dėl ro
dymosi scenoje, kuri visiems 
įvaro baimės, — pirmoji kon 
certo aalis praėjo sėkmingai. 
Visi dainavusieji, žiūrint bal 
so stiprumo, įpratimo dainuo 
ti šeimoje, aroa visai nedai
nuoti, taip gi ir priklausomai 
nuo metų, kurie jaunimo am
žiuje turi kitimo savaimingu
mų, — bendrai gerai pasiro
dė: neklydo, žodžius gerai ta 
rė ir, kas svarbu, dainavo pa
tys sau akompanuodami min
tinai. Tat išmoktas dainas jie 
atsimins ilgam laikui, grei
čiausia — visą gyvenimą.

Antroje dalyje Rūta Jau- 
gelytė paskambino Lichnerio 
Rondo ir padainavo Siuntė 
mane; Algis Jaugelis paskam 
binoį bpindleno Sonatiną ir 
žaidimą Kanapę ir su seseria 
keturiom rankom Brahmso 
Lopšinę. Besimokydami ant
rus metus, abu Jaugeliai yra 
padarę nemažą pažangą. Vi
da Adomonytė tvirtai paskam 
bino Dusseko Sonatiną ir la
bai gražiai, gera intonacija 
pagiedojo Po aukštus kalnus. 
Virginija Murauskaitė lengva 
teennika paskambino Haydno 
dalį 5-tos Sonatos ir gerai pa 
dainavo Tai gražiai žydi. Lin 
da Blauzdžiūnaitė gerai pažen 
gusia technika paskambino 
Beethoveno Sonatos op. 79 I- 
ją dalį ir labai gražiai padai
navo O lekia, lekia. Dalia 
Blauzdžiūnaitė gera techni
ka skambinimo išpildė Beetho 
veno Sonatos op. 49 I-ją dalį 
ir muzikaliai padainavo Po 
vyšnių sodą. Veronika Amb- 
rozaitytė, per metus padariu 
si didelę pažangą, labai gra
žiai paskambino nemažos tech 
nikos reikalaujančius Burgmu 
llerio Perlus. Ji taip lengvai 
skambino, kad galima buvo 
įsivaizduoti, kad tikrai ant 
fortepiono klavišų beriami 
perlai. Arūnas Ališauskas, 
skambinęs Mozarto 13-tos so 
natos I-ją dalį ir Švedo šokį

Gaidys, įrodė, kad jis labai 
rimtas mokinys, kasmet lai
mėjęs vis naujas pakopas. 
Rimtai ir įtikinamai jis pasi
rodė. Michelle Gingoux vie
na iš vyresniųjų mokinių, jau 
įgaunanti gerą skambinimo 
techniką, leidžiančią jai imtis 
sunkesnio repertuaro. Šį kar
tą ji paskambino J. Haydno 
nelengvą 3-čios sonatos I-ją 
dalį, reikalingą nemažos pa
žangos. Ji tun pianistes duo
menų.

Koncertą užbaigė abi sese 
rys Blauzdžiūnaitė* gabios, 
turinčios gražius balsus dai
nininkės ir jau stipriai pažen 
gusios pianistės, sugebančios 
imtis didesnės skamomimo 
technikos reikalaujančių kū
rinių. Jų duetu koncertas bu
vo efektingai užbaigtas.

Gausi publika gyvai domė 
josi koncertu, jautriai sekė 
kiekvieno jauno konccrtanto 
pasirodymą ir su kiekvieno 
jų indiviaualybe išgyveno 
subtilius momentus, kurie 
taip natūraliai susiklosto, kai 
kiekvienas jaunuolis išėjimu 
į sceną, tartum išeina ir į pa
tį gyvenimą, kuris jam su 
kiekvienu nauju žingsniu sta
to naujus reikalavimus ir kie
kvienam naujam žingsniui 
reikalauja pasiruošimo, ner
vų ir ištvermės. Visa tai su 
mokiniais tenka išgyventi ir 
mokytojai, labai subtiliai pri
einant prie kiekvieno moki
nio, kuris yra atskiras ir la
bai individualus pasaulis, 
ypač kai visa tai tenka seikė
ti muzikos, vienos iš penkių 
meno šakų, kriterijais. Iš to 
kyla darbo trapumas ir ne
mažas sunkumas, ypač kai 
daugumas mokinių yra dar 
vaikai, tiktai besiformuojan
čios asmenybės. Mokytojai to 
dėl tenka įdėti ne tiktai daug 
ir sunkaus darbo, bet ir turė
ti didelio jautrumo, takto ir 
subtilumo.

Įdomu, kad po tokio kon
certo visi atsilankiusieji esti 
linksmi, patenkinti ir smagūs 
skirstosi namo. Taip buvo ir 
birželio 27 dienos vakarą. Ir 
mokytoja ir mokiniai, gavę 
daug dovanų ir gėlių (moky
toja ir nuo buvusių mokinių), 
linksmi skirstėsi su artimai
siais namo. . . V.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužiu* ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.JOE’S BUTCHERY & GROCERY

J. LAURINAITIS
ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.

ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 
DEŠRŲ GAMYBOJE.

VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal

A

LA 4-0209

s
s A. NORKEL1UNAS

BALTIC WOODWORK CO

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

lORIRF-'M VEDYBOS KRIKŠIYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos

Commisioner of the Superior Court of Montreal
MONTREAL ENTERPRISES REG’D |

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. J
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

1 ME 7-6727 I

I DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

| 117—6th Avenue, Laclune.
..iuzuuuut: uutnxu:.u:n:n:t:n::tn::::::uiut::::n:«t:n::nun:«:utn«ur

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją 
ir Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville Si. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940 Tel. 525-8971

b

19

Baltica 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 AUTOSPECI\LIST Keg
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

. namų 366-4203 

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten . Test, Masonite, statybini* popieri*.
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Pažinkime Kanadą CALGARY, ALBERTA
BENDRUOMENĖS APYLINKĖS GEGUŽINĖ

KANADOS DIDVYRIAI
Istorija yra linkusi atžy

mėti dramatiškus įvykius, ir 
pražiūri dažnai ramias tarny
bas, kurios imant ilgesniu 
mastu, daugiau reiškia. Nie
ko nėra epiškesnio kaip ilga
laikės pastangos Kanados ty 
rinėtojų. Jų ištvermė ir drą
sa buvo kareiviška. Taip ir 
paveiksle, kur John A. Mac
donald, esant jam Ministeriu 
Pirmininku, jau senu žmogu
mi, sėdi ant garvežio priekio, 
kada pirmasis Kanados Paci
fic geležinkelio traukinys ėjo 
j Kicking IJIorse Pass per di 
džiuosius kalnus į Britų Ko
lumbiją. Kalnų nugalėjimas 
iškėlė Sir John.

Dominijos Dieną yra gera 
proga peržvelgti Kanados do 
vanas, kuriomis ji apdovano
jo pasaulį. Kviečiai yra se
nas javas. Bet tai buvo kana
diečiai, kurie jį pavertė ver
tingiausiu javu pasaulyje. 
Nuo kuklios pradžios, kurią 
darė Louis Hebert, Kanados 
pirmasis ūkininkas Quebece, 
per David Fife darous, ligi 
dr. William Saunders bandy
mų ir jo sūnaus tolimesnius 
bandymus, kviečių tobulini
mas padarė Kanadą grūdų 
aruodu visam pasau
liui, — tai buvo darbas kana
diečių.

New Yorko vienas pasta
tas turi tokį įrašą: Morris Ro 
binsono atminimui, kanadie
čiui, kuris įkūrė šioje vietoje 
modernaus gyvybės draudi
mo verslą šiaurės Amerikos 
kontinente, 1843 m. vasario 
1 d. Kitas įrašas yra Toronto 
mieste, kuris sako, kad Sand 
ford Fleming paskirstė laiko 
zonas ir jas suvienodino visa
me pasaulyje. 1933 m. Kana
dos vyriausybė išleido pašto 
ženklus pagerbiant Royal 
William, kuris, kaip pirmas 
laivas perplaukęs Atlanto van 
denyną garo jėga; laivas pa
statytas Quebece, buvo pio
nierius galingo vandenynų 
laivyno, 1842 m. Benjamin 
Tibbets pastatė ir variklį ir 
patį laivą pirmam garo laivui 
su propeleriu, specialiai pri
taikintu jūrai; nuleistas nuo 
New Brunswioko St. John, 
jis darė istoriją ilgam jūrose, 
viešpatavimui. Kitas jūrinin
kas, Robert Foulis, išrado ru 
porą važiuojant per miglas, 
priimtą viso pasaulio sau
giam plaukimui.

Nereikia nei priminti, kad 
telefonas buvo išgalvotas 
Aleksanderio Graham Bell iš 
Ontario prov. Brantfordo. 
Nelabai žinomas vardas Fre
derick Newton Gisborne iš 
Htlifakso, kuris buvo moksli
nis išradėjas kaip izoliuoti 
vielą, kad ji nebūtų ėdama 
rūdžių. Tai buvo jo idėja su
jungti Ameriką su Didžiąją 
Britanija trans-atlantiniu ka
beliu 1858 m. Apie šį pasise
kimą Amerikos prezidentas 
Buchanan taip yra pasakęs: 
„Tai yra triumfas ir daug

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

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

330 Bay Street.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

,. PARAMA ”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

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

Už paskolas ir — morgičiua — 6J4%.
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 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

naudingesnis žmonijai, negu 
laimėti mūšį lauke“.

Kas buvo pirmasis šiaurės 
Amerikoj iškasęs naftos šuli
nį? Tai buvo James M. Will
iams iš Ontario prov. Oil 
Springs. Pirmasis praktiškas 
elektros traukinys pasaulyje 
buvo pademonstruotas To
ronte. Nuo šito prasidėjo ir 
gatvių tramvajai, kurie galė
jo dirbti ir Kanados žiemo
mis. Thom. Ahearn, kanadie
tis, išsprendė problemą su 
pirmuoju elektros šildytuvu 
pasaulyje ir taip pat pritaikė 
pirmąją elektros krosnelę.

Pirmas elektros šviesos vie 
šas demonstravimas įvyko 
Kanados Nacionalinėj paro
doj 1883 m. O kas pirmasis 
pasaulyje parodė pasauliui, 
kad popiens, lig tol gamin
tas iš skudurų, galėtų būti 
pagamintas iš medienos? 
Kiekvienas dabartinis laikraš 
tis turėtų prisiminti Charles 
Fenerty iš Sackville, Nova 
Scotia provincijos.

IVieoicmos pasaulyje insu
linas buvo atrastas i oronto 
universitete Sir Frederick© 
A. JBannng’o; o paoiuin, Ku
ris suteikė tūkstančiams jau
nųjų gyvenimo sveiką pra
džią, buvo taip pat išaugintas 
šiame universitete.

Kur šis istorijos lapas gali 
sustoti? William Oall is Avon 
port Nova bcotia, buvo pir
masis negras, laimėjęs Vikio 
rijos kryžių, parnešdamas 
Aanadai garoę. Harriet Be
cher Stowe „.Dėdės Tomo tro 
bele” autorius padarė istori
ją, bet mes užmirštame, kad 
jis buvo dvasiškis Josiah Ben 
son, kurio flamas ir dabar 
dar stovi Dresdene, Ontario 
provincijoj. Kino' pirmosios 
dienos rodė Mary Pickford 
ir Mane Dressier, kuriomis 
džiaugėsi angnŠKai kaioantie 
ji visame pasaulyje.

Asmenybes daugely gyve
nimo sričių kūrė šį kraštą. At 
vykę iš daugelio tautų, jie bu 
vo pasiruošę pirmai galimy
bei pasitaikius parodyti sa
ve ir savo vaikus naujoje ša
ly. Mes privalome atiduot 
jiems pagarbos ir juos pripa
žinti, kurie turėjo drąsos bū
ti pionieriais naujose darbo 
srityse. Individualinėmis ir 
laisvomis pastangomis jie 
stūmė šalinant kliūtis ir mu
ms davė Kanadą. (Canadian 
Scene).

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS GENERALI

NIO KONSULATO 
TORONTE

jieškomas Juozas Bendoravi- 
čius, kilęs iš Staiderių kaimo, 
Lazdijų apskrities. Jieškoma- 
sis arba žinantieji apie jį ma 
loniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithua 
nia 1 Trillium Terrace To
ronto 18, Ontario, Canada.

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. BE 3-0978

Apylinkės valdyba, baig
dama savo kadenciją, surengė 
gegužinę birž. 7. A. P. Neva- 
dų ūkyje, Crossfielde. Gegu- 
žynė puikiai pavyko. Atsilan
kiusių skaičius buvo didokas. 
Dalyvių tarpe buvo p. p. Kar 
pai iš Coronation, 200 mylių 
atstumo nuo Crossfieldo. Da 
lyviai praleido linksmą laiką 
tarp rūpestingai apkarpytų 
krūmokšlių ir gražių išpjau
tų pievelių - lawns. Pavėsyje 
didžiulių eglių, skambėjo ga
linga graži Lietuvos daina. 
Saulei nusileidus suliepsnojo 
didžiulis laužas ir nuo jo lie
tuviškų dainų aidai skrido 
link Corssfieldo miestelio.

Dalyviai važiuodami į ge
gužinę pakeliui prie plento.
P. Beniušio ūkelyje stebėjo 
kontra parengimą, kas suerzi 
no gegužinės dalyvius apsi
vylimu. Tik mėnuo prieš C. 
L. Drg. surengtame šokių va 
kare visi Bendruomenės šu
lai dalyvavo ir parėmė d'r-jos

Gordie Tapp ir Pat Hervey iš CBC-TV lankėsi Europoje ir 
dalyvavo Kanados karinių jėgų dalinių iškilmėse, skirtose 

paminėti 40 metų RCAF .sukaktuves.

KAIP BUVO PAGAUTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

— Dabar tu nejudėk ir 
neik atgal namo. Mes tave 
paimsime už kelių minučių.

Saugumiečiai tuoj išaiški
no gautąjį filmą ir nuskubėję 
į Wennerstromo namus jį su
ėmė. Suimtasis tardomas pri
sipažino.

Švedijos vyriausybė tar
naitei Carin Rosen išmokėjo 
5000 dol. dovanų už jos pa
galbą gaudant neeilinį, jos 
šnipą.

Šnipas Wennerstrom nese 
niai buvo nuteistas visam am 
žiui kalėti. Tai aukščiausia 
bausmė Švedijos santvarkoje.

Švedijos spaudos žiniomis, 
šnipas Wennerstrom savo 
kraštui padarė apie 65 mil. 
dol. nuostolių, arba apie tiek 
reikės išleisti, pertvarkant 
krašto gynybą.

Z. Molinis.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams:

109 Warwick Street 
Brooklyn 7, N. Y.

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR

ADVOKATAS IR NOTARAS
Tel. Office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 

parengimą, gi anie, atsimokė 
darni, boikotavo B-nės paren
gimą.

Iš visų gegužynės dalyvių 
daugiausia jaudinosi apyl. v- 
bos p—kas L. Rastenis — Vii 
nietis — Vorkutos kankinys, 
kuris pareiškė: mano tėvą ir 
brolius lenkai kankino, baudė 
ir kalėjime pūdė už lietuviš
ką veiklą. Mane rusai drauge 
su kitais Lietuvos kariais kan 
kino, badu marino ir spardė 
už lietuvybę. Bet aš niekuo
met netikėjau, kad Calgary 
prireiks kentėti ir jaudintis 
už lietuvybę.

Trejus metus B-nės apylin 
kė vedė veiklą su tikslu su
vesti lietuvius bendram veiki 
imti ir susipratimui. Keitėsi 
v-bų pirmininkai ir kiekvie
nas iš jų bandė vienokiais ar
kitokiais rimtais, kultūringais 
būdais įkalbėti sveiko proto 
ir šiek tiek lietuviškumo, de
ja veltui.

QUEBECO SEPARATIZ
MAS AUGA

Quebeco mieste vyko dvie 
jų kalbų bei dviejų kultūrų 
komisijos klausimui tirti vie
šas posėdis, kurin susirinko' 
apie 600 asmenų. Pirminin
kaujantis kvietė nuoširdžiai 
pasisakyti. Iš 20 kalbėjusių 
4 pasisakė prieš separatizmą. 
Vienasi moteriai, norėjusia 
kalbėti angliškai, susirinku
sieji neleido, ją užrėkdami.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PASTŲ
BE MUITO DOVANOS:Įvairios sudėties maisto siun 

tiniai iki 40 sv. (su jpakav. 
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. Tel. JA 8-6686. 

Ponia V. Juraitis.
Ponia M. Venskevičienė. 

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

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

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

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

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

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

Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.
IS ANKS1O 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.

WELLAND, Ont.
TRADICINIŲ JONINIŲ

Wellando B-nės ruoštos Jo 
ninės praėjo su dideliu pasi
sekimu, ko ir rengėjai nesiti
kėjo.

Į Jonines kas metai Wel- 
landas sutraukia daug publi
kos iš tolimųjų kolonijų. 
Anot kai kurių: daugelį me
tų dalyvauju Wellande Joni
nių šventeje, nežiūrint, kas 
ją rengia, nes salė ir vietoves 
aplinka yra viliojanti.

Į šventę ėtnė rinktis publi
ka 3-čią vai. Pirmas svečias 
buvo M. Sauka iš St. Catha
rines. Prieš prasidedant pro
gramai salė buvo pilna daly
vių. Pastebimas didelis susi
domėjimas programa. Kaip 
buvo skelbta, programa pra
sidėjo punktualiai.

B-nės pirm. D. Gudaitienė 
atidarė šventę ir, tarusi svei
kinimo žodį, pakvietė žymią 
visuomenės veikėją p. E. Jur 
kevičienę iš Toronto plačiau 
apibūdinti Joninių šventę.

Kalbėtoja nušvietė Jon
inių šventės istoriją ir šio pa
pročio išplitimą po visą Lie
tuvą — miestuose ir kaimuo
se. Pabrėžė, kad Joninių 
šventės ugdė dorumą, vienin 
gumą ir tautiškumą. Joninių 
išvakarėse kvietė visus daly
vius atsinaujinti tikėjimo su 
viltimi, kad paparčio žiedas
Joninių išvakarėje bus ras
tas, kaip bus laisva ir nepri
klausoma Lietuva. Kalbėtoja 
buvo kelis kartus pertraukta 
audringais plojimais.

Programą, kurią išpildė On 
tario baletas, susidedąs iš 22 
gabių šokėjų, vadov. Miss B. 
Kamer, publikai labai patiko 
ir šokėjos kai kuriuos šokius 
turėjo pakartoti.

Laimingaisiais Jonais buvo 
ir burto keliu dovanas laimė
jo Čeporius ir Venckus iš 
Niagara Falls. Laimės staliu
kus laimėjo paaukotus Hotel

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

gos, foto aparatai ir t. t.

5S=

ŠVENTEI PRAĖJUS

Emilija Jurkevičienė,
veikli Toronto lietuvių visuo 
menininkė, Wellando Lietu
vių Bendruomenės Apylinkės 
suruoštose Joninėse gražiai 
nušvietė Joninių tradiciją bei 
suja susietus papročius. P. 
Jurkevičienė tuo parėmė Wel 
lando apylinkės valaybą, ku
rią sudaro vien moterys, veik 
hai ir labai sėkmingai tesėju
sios nelengvas, atsižvelgiant 
į sąlygas, bendruomeniškas 

pareigas.

savininkų: J. Senkaus iš 
Wellando, Z. Kuktienė iš St. 
Catharines; J. Radvilo iš 
Port Colborne V. Čeporienė 
iš Niagara Falls.

Tradicines Jonines B-nės 
V-ba įvykdė labai tvarkingai. 
Šio s šventės darbus padarė 
B-nės v-ba: pirm. O. Gudai
tienė, O. Staškevičienė ir B. 
Simonaitienė.

Visa B-nės v-ba džiaugia
si, kad įdėtas darbas atnešė 
didelį .pelną visiems koloni
jos lietuviams. Šią mažą lie
tuvių koloniją parėmė toron
tiškiai, hamiltoniškiai ir st. 
cathariniškiai.

Džougu, kad Bendruome
nės valdyboje yra pasišven
tusių veikėjų ir ši maža 
kolonija sugeba surengti di
deles šventes ir tuom pačiu 
įsitvirtinti materialiai ir tęs
ti bei remti lietuvišką veiklą.

J. Šarapnickas.
NUBAUSTAS 
TERORISTAS

Iš 1963 metais veikusios 
FLQ teroristų grupės keli 
anksčiau buvo nubausti po 
12 metų kalėjimo ir pan. už 
veiksmus, kurių pasekmėje 
vienas montrealietis buvo už
muštas, kitas sunkiai sužeis
tas. Bet vienas teroristas, Ro 
ger Tetrault, 24 metų, pabė
go į prancūzų salą St. Pierre, 
o iš ten į Bonstoną, kur buvo 
suimtas ir grąžintas į Kana
dą. Dabar jį teismas nubaudė 
4 metais kalėjimo.
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HAAAI®LTOM
PASITIKĖJIMAS LIETUV IŲ NAMAIS

TILLSONBURG DELHI, Ort
NEPAPRASTAI TURTINGOS VESTUVĖS

kyla su kiekviena savaite. V- 
bos p-kas St. Bakšys, atnauji 
nęs lėšų telkimo vajų, jau ga 
vo S9100. Iš šių pinigų pir 
miausia grąžinama už LN šė 
rus pinigai tiems nariams, 
kurie padavę pareiškimus jų 
turimus LN Šerus parduoti 
ir jiems pinigus grąžinti. To 
kių pardavimui šėrų jau beli 
kę tilto 30. Įdomiausia yra tai, 
kad keli tautiečiai, kada jiems 
buvo pranešta atsiimti čekius, 
nuomones pakeitė ir toliau Ii 
ko LN nariais. Šis ir kiti fak
tai rodo, kad Lietuvių Namai 
Hamiltone apsistojo tvirtai 
ekonomiškai.

Gavus leidimą
Delta kiną perdirbti į sa

les ir klubą, kaip ir buvo ma
nyta, tuojau pasipylė „gerų 
patarėjų“ nauji pesimistiniai 
tvirtinimai, kad nuo to susi
laikyti, nes tuojau po salių 
atidarymo joms bus atimti 
leidiniai pardavinėti jose svai 
ginamuosius gėrimus. Šių ir 
panašių gandonešių tikslas 
yra aiškus.

TAUTOS FONDO
gegužinė gražiajame Brant 
inn, suruošta birž. 30 d., te- 
sutraukė 110 svečių. Tai, pa
lyginti, mažas skaičius ir ren 
gėjų skaičiavimu tepadengs 
išlaidas. Mūsų tautos indivi
dualistinis charakteris išryškė 
jo' pilnumoje dabar, kada šia
me krašte tvirtai materialiai 
įsikūrėme. Vis mažiau ir ma
žiau belieka sentimentų ir di 
džiausimus mūsų tautos idė
joms !

JUOZAS ŽILYS
prieš 7 metus ilgesnį laiką gy 
venęs Hamiltone ir dirbęs šv. 
Juozapo liogninėje, šiuo me
tu įsikūręs Vokietijoje ir dir
ba lėktuvų fabrike kontrolie
riumi. Prieš kurį laiką jis per 
St. Bakšį užsakė liet, knygų 
už 100 dol. Ta proga jis už
sisakė ir „Nepr. Lietuvą”. Sa 
vo laiške jis džiaugiasi, kad 
Vokietijoje puikiai įsikūrė ir 
į Kanadą negrįžtų. J. Žilys 
planuoja po metų kitų aplan
kyti Kanadą ir Hamiltoną 
atostogų metu. Sk. St.
ŽUKL. IR MEDŽ. KLOBO 
„GIEDRAITIS" VEIKLA

Birželio 6—7 d. buvo su
organizuota žuklautojų išvy
ka į sausumos keliu nepasie
kiamą Clear ežerą. Iki Perry 
Sound buvo vykstama maši
nomis, o iš ten lėktuvu. Išvy 
kioje dalyvavo: A. Kuras, V. 
Sasnauskas* R. Banaitis, S. 
Žioba, A. Jankauskas ir A. 
Kaušpėdą. Buvo sugauta 28 
lydekos ir nemažas kiekis ki
tokios žuvies. V. Sasnauskas 
sugavo daugiausiai lydekų, o 
S. Žioba didžiausią.

Liepos 12 d. sekmadienį 
klubas ruošia išvyką su šei
momis į Fisher Glen į A. Ma 
tuliūno vasarvietę prie Erie 
ežero.

Išvykos pradžia 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki saulėlydžio.

Programoje numatoma šau 
dymas į taikinius ir žuvavi- 
mas. Geriausiai sušaudžiu- 
siam ir didžiausią žuvį suga
vusiam bus duodamos premi
jos.

Žvejai, turį laivelius, prašo 
mi juos atsivežti. Mažame
čiams bus duodamos dešrelės 
ir vaisvandeniai nemokamai, 
o suaugusieji užkandžiais pa
sirūpina patys.

Į p. Matuliūno vasarvietę 
vykstama per Port Dover iki 
Vittoria. Iš Vittoria yra ro
dyklė į Fisher’s Glen. Pavažia 
vus 4 mylias ir nusileidus į 
pakalnę yra iškaba Trillium 
Cattag’es. Čia yra iškilos vie 
ta.

Klubo v-ba maloniai kvie
čia klubo narius bei jų šei
mas iškiloje dalyvauti ir pra 
leisti sekmadienio popietę ga 
mtos prieglobstyje, toli nuo 
miesto triukšmo bei dulkių.

Klubo valdyba.
PLAČIAI PAGARSĖJUSI 

PAVARDĖ
Hamiltoniečio Pono Bulkės 
pavardė plačiai garsinama 
spaudoje. Įvairios krautuvės 
jo pavarde skelbia megzti
nius. Nors niekas apie jį nė
ra parašęs, bet iš skelbimų, 
dedamų laikraščiuose, gali
ma spėti, kad skelbiamieji jo 
pavarde megztiniai yra jo su 
projektuoti.

GRAŽUS MOKSLUS 
BAIGUSIUS 

PAGERBIMAS
Birželio mėn. 27 d. Robe

rts Restorant gražioj svetai
nėje buvo suruošta Joannės 
Kanevaitės pagerbimui, „Gra 
duation Party", kaipo užbai
gusiai gailestingosios sesutės 
mokslą. Pagerbtuves suruošė 
tėveliai Kanevai atžymėti ir 
pasidžiaugti dukters laimėji
mais. Tam tikslui ponai Ka
nevai sukvietė nemažą būrį 
svečių: savo gimines, arti
mus, savo draugus bei pažįsta 
mus.

Nustatytu laiku 6-tą vai. 
vakaro susirinko svečiai ir ap 
sėdo gražiai gėlėmis papuoš
tus stalus, prieš pradedant 
vaišintis vienas iš svečių Z. 
Didžbahs pasakė trumpą, bet 
reikšmingą ir tam pritaikintą 
prakalbėię. Pasveikino Joan
ne ir Jos tėvelius visų susirin 
kusių. vardu ir palinkėjo Joa- 
nei laimingos ateities. Sekė 
vaišės. Po pasivaišinimo Joan 
ne padėkojo susirinkusiems 
už atsilankymą. Taip pat dė
kojo ir jos tėveliai. P. Kane- 
vaitė su linksma šypsena ati
darinėjo jai suneštas dalyvių 
dovanas, kurių ji gavo gražių 
ir vertingų. Joanne kaipo rim 
ta ir maloni lietuvaitė, ver
ta tos pagarbos. Baigiantis vi 
soms ceremonijoms Hamilto
no Lietuvių Namų valdybos 
vice pirmininkas G. Palmer 
sveikino visų šėrininkų ir v- 
bos vardu p. Kanevaitę su at 
siektais mokslo laimėjimais 
ir linkėjo jai kaipo tos organi

Tabako farmeriai Ponai Ma 
teliai birželio 26—27 dieno
mis išleido vieną savo dukrą 
už vyro. Vestuvės buvo nepa 
prastai ištaigingos, turtingos 
ir bendrai didelio masto.

Į pp. Matelių keliamas ves 
tuves suvažiavo daugybė 
žmonių, gal arti į500: Dau
gelis pp. Matelių kaimynų — 
tabako farmerių, bet apie pu 
sę svečių buvo iš kitur: iš 
Toronto gal 150, iš Ameri
kos, iš Montrealio ir kitų vie 
tovių.

Vaišės buvo nepaprastai 
gausios, turtingos ir puikiai 
paruoštos. Kaip - Lietuvoje 
kad būdavo anais gerais lai
kais, vestuvės truko dvi die
nas.

Nuotaka Dana su vyru po
vestuvinės kelionės išvyko į 
Laurynijos kalnus — Vai 
David ir kitas vietoves. Jau
navedžiai gavo daugybę ver
tingų dovanų ir daugybę svei 
idnimų.

Dalyvavęs.

SIMCOE, Ont
KESWICK — SUTTON — LAKE SIMCOE.

Šiais metais dešinysis — 
pietinis Simcoe ežero kran
tas pasipuošė gražiomis biz
nio statybomis, kurios numa 
tytos ir toliau plėsti. Keswic- 
ke numatyta pastatyti didelė 
departamentinė krautuvė, o 
Suttone jau užbaigtas visas

Pietinis ežero krantas la
bai gražus ir apsodintas me
džiais. Vanduo švarutėlis, tin 
karnas vartoti gerti. Daug žu 
vies, ir praeitą žiemą ir pava 
sarį daug pagauta, bet dabar
tiniu metu lydekos nepagau
namos, ir žvejai, išsėdėję val-

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 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

blokas departamentinių krau 
tuvių.

Šiame rajone daug senųjų
lietuvių emigrantų turi gra
žias vasarvietes, kurias vis 
gražina ir tvarko, be to dar 
kuriasi ir daug naujųjų atei
vių, nes netoli nuo Toronto ir
greitas ir geras susisiekimas: 
Don Mills Rd iki 401 Hig- 
vvays tik 35 mylios.

telėse visą dieną, grįžo be lai 
mikio.

Prieš trejus metus prie Sut
ton buvo tik vienas motelis, 
bet dabar jau 5 (vienas prie 
Pefferlow) ir numatoma dar 
statyti prie 48 Higwjays, tad 
negalėdami išlaikyti konku-
rencijos bando parduoti. Pra
eitais metais dvi šeimos, turė 
jusios vasarojimo vilą, paliko

SPORTAS. . .

(Atkelta iš 3-čio psl.)

VOKIEČIŲ GASTROLĖS KANADOJE
Vakarų Vokietijos futbolo1 dos futbolą?

meisteris Meidericher SV — Be abejo, savo žaidimu
žaidė eilę draugiškų rungty-
nių JAV ir Kanadoje. Prieš 
išvykdami į savo tėvynę, vo
kiečiai paskutines rungtynes 
sužaidė Hamiltone ir didžiau 
šiam žiūrovų nusivylimui, no 
parodė reikiamos aukštos kla 
sės, nes prieš vidutinio lygio 
vietos Steelers klubą, pajėgė 
„išnešti“ tik lygiąsias 1:1T 

Šio sk. vedėjui teko kalbė
tis su buv. Vokietijos rinkti
nės žaidėju Rahn ir buv. Ve
ngrijos žaidėju (dabar žai
džiančiu už Real Madrid) Z. 
Czibor.

Pirmiausia, užklausiu vo
kietį :

— Ką galvojate apie Kana 

zacijos šėrininkei ir toliau 
pasilikti tarpe lietuvių akty
via lietuvaite.

Maloniai ir linksmai sve
čiai praleido vakarą.

G. Palmer.
• J. Gudinskas iš Simcoe, 
Ont. dėl pašlijusios sveikatos 
turėjo keliems mėnesiams at
sigulti į ligoninę. Jis gydosi 
Hamiltone, o savo tabako 
ūkio vadovavimą, kuris taip 
ypatingai svarbus šiuo darby 
mečio laiku, pavedė VI. Kun 
kuliui. Linkime p. Broniui 
greitos sveikatos, o p. Vladui 
sėkmės išauginti dvigubą ta
bako derlių!

i tZ' • '•o

jis primena anglišką stįlių.
Kanada turi gražią ateitį.

— Kas laimės futbolą To
kijo olimpijadoje?

— Nežinau. nes mėgėjų 
futbolu nesidomiu.

— Kaip ilgai galvojate 
žaisti futbolą?

— Ja. . . kol visiškai nesu- 
šerisiu.

— Kokia priežastis Jūsų 
komandos silpno žaidimo?

— Atrodo, kad nuovargis 
ir didelis kanadietiškas sve
tingumas.

Nuoširdžiai padėkojau Ra- 
hnui, skubėdamas į hamilto- 
niečių pusę, kur žaidžia veng 
rų pabėgėlis, atvykęs į Ha
miltoną iš Madrido Real vie
nuolikės, vasaros sezonui. Ka 
dangi simpatingas vengras 
moka tik gimtąją kalbą ir is
panų, teko naudoti pastarąją.

— Senior Z. Czibor, kaip 
senai esate Hamiltone.

— Keturios savaitės.
— Kaip patinka Kanada?
— Labai! Labai gražus 

kraštas.
— Kaip ilgai būsite Kana

doje?
— Būsiu iki rugpjpūčio m. 

pabaigos. Tikrumoje, nors 
žaidžiu Hamiltone futbolą, ta 
čiau tai yra kartu ir mano 
atostogos.

— Ką jūs galite pasakyti 
apie Kanados futbolą?

— Po keturių savaičių žai
dimo, galėčiau atsakyti labai 
trumpai: nėra sistemos, nėra

Dr. Finlay Casebook, realistinių mediciniškų dramų serijos 
per CBC TV. vaidina Bill Simpson.

SUDBURY,
• Juozas Vaičeliūnas, kelių 
karinio turinio knygų auto-

Dievo valiai ir susirado dar
bus Toronte.

Šiaip, iki šiam laikui, vasa 
rotojų dar labai mažai, nes 
oras šaltas ir audringas, bet 
orui atšilus pradės traulkti 
prie ežero pasikepinti saulė
je ir pakvėpuoti tyru oru.

J. J.

ONTARIO
rius, šiuo laiku keliauja apie 
pasaulį. Siunčia lietuviams 
sveikinimus iš Japonijos ir 
Hong Kongo. Tikimės, kad 
grįžęs kelionės įspūdžius ap
rašys lietuviškoje spaudoje.

— Stasį Tolvaišą, jo var
do dienos proga pasveikino 
būrelis jo draugų ir įteikė do 
vaną — gerą meškerę. Vai
šes paruošė E. Tolvaišienė ir 
A. Pranskūnienė.

KHY6OS • RNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

St Kairys. TAU, LIETUVA ................................................................ 6.00
St. Kairys. LIETUVA BUDO................................................................... 4.00
K Bielinis. DIENOJANT...................................................   4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI..................................................  4.00
K. Bielinis. TERORO' IR VERGIJOS IMPERIJA. '................................ 1.80
Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI........................................................ 5.00
Liet. Mokslų Akad. KALBOTYRA V t............................................... 2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS........................................   7.00
J. Krūminas. SESTASIS MEDIS. Romanas....................................... 3.50
V. Biržiška. ALEKSANDRYNAS I ir II t. po............................  7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI............................................   1.50
J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas.............................   3.00
P. Andriušis. DYKADUONIO PASAKOJIMAI................................... 1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS.............................................................. 5.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS................................................... 1.50
J.Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas..................................... 2.50
M. Vaitkus. BALTIJOS GRAŽUOLĖ..................................................... 1.50
J. Gliaudą. IKARO SONATA. Romanas............................................... 1.50
P. Pleskevičius. MES NEŠĖME LAISVĘ............................................. 2.00
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ......................    25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................. 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI...................................................... 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ .............................................. 0.75
VARPAS 1963 METŲ ............................................................................ 2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA ................... 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI................................................... 4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS............ 2.00
JETUVOS ŽEMĖLAPIS ........................................................................ 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas....................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................  1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.......................... 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS........................................................... 1.50
Dr. J. Kašketis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.................................. 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ........................................... 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS....................................................... 1.50
M. Romeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA. ................................... 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ............................................................ 2.00
Z. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE................................................ 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS........................ 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU..........................................  1.00

Ar žinomaokad
„NEPRIKLAUSOMOS

stiprios, tikros, futbolo dva
sios. Gal po dešimties metų, 
daug kas pasikeis. . .

Ir p. Z. Cziborui nuošir
džiai padėkojau — muchas

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ gracias — už pasikalbėjimą, 
..... , . įdomesnes abiejų žaidėjų pa-

spausdina bilietus, pakvie sįsakymų vietas, sutikus per- 
timus, vizitines, įvairius duoti NL skaitytojams kartu 

su jų asmeniškais sveikini- 
blankus, receptams lape- mais

J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...................  3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID....................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D.............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS.......................................................................... 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA. .................. 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS............................................................. 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ. ................................................ 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS................................................................ 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI, PASAKOS........................... 3.50
A. Talys. TŪZŲ KLUBAS...................................................................... 3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................................................... 1.00

liūs, vedybinius pakvieti- * * *

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių, laikraštis, 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BOREIŠA.

Eina dešimti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1049 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti pas 
tu ir paštu pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada.

t******************

Sostinėje Cannberoje visus 
reikalus tvarko vietos Lietu
vių klubas. Čia bus priėmi
mas JAV ambasadoje ir Aus
tralijos valdžios sįtaigOE.e. Vi 
suose miestuose spausdinami 
plakatai, kuriuos Adelaidė
je remia Coca - Cola firma. Ji 
ne tik plakatus, bilietus pa
ruošia, bet ir per savo radijo 
ir TV programas duoda daug 
propagandos apie lietuvius 
krepšininkus. Melbourne visą 
propagandinį darbą atlieka di 
džiulė australų alyvos firma 
„Ampol“, kai Syndėjuje tai 
atlieka viena sporto reikme
nų prekyba. Prieš rungty
nes beveik visuose miestuose 
pasirodys lietuvių tautinių šo 
kių šokėjų nuotraukos.

P. Orintaitė. MARTI Iš MIESTO........................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS......................................................... 2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ............................................................ 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE................................................................ 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS........................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ................................................ 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS ĮSTATYMAI............  1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS........................................................ 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS.......... ....................................... 2.50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ............................................................ 2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS........................................................ 1.50
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI ........................................ 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS...................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA........................................................................ 1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS. .......................................... 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRĮŽTA................................................................... 3.50
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS................................................ 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po ...................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY............................................................. 4.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS................................................................. 5.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai....................................................... 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS........................................ 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖ* ................................................ 1,50

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., LaSalle, P. Q. 
r jį 11 nr m i i h i h i m ui iįii enri tw m ii  1 'tfa——a
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LIETUVA 
prieš redakcijos atostogas iš
eis liepos 20 dieną, o sekan
tis nr., kuris išeis po atosto
gų, išeis rugpjūčio 3 dieną.

BANKO „LITO” 
REIKALAI

„Lito“ Dešimtmečio minė
jimas ir metinis susirinkimas 
numatytas 1965 m. vasario 
men. 20 d., šeštadienį. Dabar 
tiniu tempu augdamas „Li
tas” iki to lauro galėtų pa
siekti pusantro milijono do
lerių. Norima šį keleriopą ju 
biliejų atšvęsti galimai iškil
mingiau.

Asmeniškų paskolų išdavi 
mo sąlygos „Lite“ lengvos, 
garantijų rūšys įvairios ir to 
del nė vienam „Lito“ nariui 
nepatartina ką nors pirkti 
skolon. Didieji bankai ir krau 
tuvės, nekalbant jau apie fi
nansų kompanijas, ima daug 
didesnes palūkanas, kaip „Li 
tas“.

„Lito“ apyvarta nemažėja 
net ir vasaros mėnesiais. La
bai gyva paskolų paklausa. 
Perkelkite savo santaupas į 
„Litą”, kad jis galėtų paten
kinti Montrealio lietuvių fi
nansavimą. Neužmirškite, 
kad tuo būdu turėsite nau
dos sau ir patarnausite ki
tiems. Už ein. sąskaitas „Li
tas“ moka 4%, juos skaičiuo
ja kas mėnesį ir dar duoda 
nemokamą gyvybės draudi
mą iki $2,00u santaupų. Jį 
priskaičius, „Lito“ moka
mos palUKanos už ein. s-tas 
siekia netoli 5%, žiūrint tau
pytojo amžiaus. „Lito“ pini
gai investuojami visiškai sau
giai: tik į pirmus morgičius 
arba gerai garantuotas asme
nines paskolas. Per 10 metų 
„Litas“ dar nėra nurašęs į 
nuostolius nė vienos pasko
los.

Nežiūrint visų tų pliusų, 
lig šiol „Litas“ yra surinkęs 
tik 1000 narių. Kur gi kiti 
4000? Pr. R.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
praėjo gražiai. Pp. Skruibių 
ūkyje nelijo, oras buvo gra
žus, ir žmonių susirinko ne
mažai, kaikas ir iš JAV. Pri
ziniame šaudyme pirmą vie
tą laimėjo K. Mickus, antrą 
p. Vyšniauskas.
LANKOSI MONTREALYJE

Šį savaitgalį iš JAV, Gra
nd Rapid, lankėsi p. Čeputis, 
kurio duktė atsikėlė į iviont- 
realio universitetą studijuoti 
prnacūzų kalbą. Praėjusią ya 
sąrą p-iė Ceputytė gilino pra 
ncūzų kalbos studijas išvykų 
si Europon, o toliau tęsti pra 
ncūzų kalbos studijas atsikė
lė į Montrealio universitetą. 
® P. Grigaliūnas, ilgametis 
Šešt. mok. tėvų k-to iždinin
kas su šeima išvyko į JAV.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

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

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

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

DR. J. ŠEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 

trečiadieni 7- 
šeštadienį 11

2-4; 7-9 p.m.

2—4 p. m.
•9 p. m.
-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. ANDRUKAITI&
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-723«

MONTREALIO LIETU
VIŲ STOVYKLA

Organizuojamos Talkos 
miško valymo darbams šešta
dieniais ir sekmadieniais. No
rima tą darbą užbaigti gali
mai greičiau, kadangi jau ar
tėja stovyklos laikas, o dar 
aaug kas nepadaryta. Kas no 
ri pagelbėti, prašomi skam
binti P. Rudinskui, tel. H U 
1-2957 arba J. Kibirkščiui 
tel. RA 8-2614. Įrankių ir nak 
vynės klausimai nesudaro pro 
blemos. taip pat galima suor
ganizuoti ir transportą.

Lėšų Telkimo Vajus vyks
ta tonau. Daugelis rodo tik
rai gerą širdj ir stovyKios rei 
kalingumo jaunimui suprati
mą. 15. Zemgulytė savo $5.00 
atsiuntė iš ligoninės patalo, 
senutė A. Stankiene1 ir K. 
Dargienė savo aukas pačios 
atidavė į „Litą“, kaadngi, esą, 
„niekas lig šiol Cote St. Paul 
pinigų stovyklai nerenka“, 
račiau netrūksta ir tokių, 
kurie stovyklos reikalingu
mą sprendžia išeidami is sa
vo asmeniškos naudos ir 
prie bendro reikalo nepriside 
da, tačiau jų skaičius labai 
nedidelis. Pr. R.
BUV. A V. kjlEBONAS i.

DR. J. KUBILIUS
praėjusį savaitgalį lankėsi 
ivionrreaiyje. Sescadienj lan
kėsi N L redakcijoje, kūnai 
atvežė dailininkų A. A. Ta
mošaičių meno kurinius, skir 
tus Nepr. Lietuvos vertingų 
fantų loterijai; vakare paitri- 
kstijo pp. ravilamų auitreię 
Ingnd - Izabelė - Jūratė var 
dais ir šauniai atšventė knkš 
tynas. kuriose krikšto tėvais 
buvo Irena Lukoševičienė ir 
Dr. J. Sernogas.

Sekmaaieru svečio, T. J. 
Kuomaus, SJ, garbei Ponai 
Kęsganos suruose iškilmingus 
pietus, kuriuose be svečio aa 
lyvavo Ponų Kęsgailų bičiu
liai. Subuvime ne metai pui
kiai^ pasivaišinta, šeimininkų 
turtingai paruostomis vaišė
mis, oet ir nuoširdžiai pasi
kalbėta aktualiais klausimais.

T. dr. J. Kubilius, kaip kas 
met, išvykdamas ar atosto
gų ar vykdamas ką nors pa
vaduoti, kaip šį kartą — į JA 
V Amsterdamą kun. Baičį, 
vis užsuka į Montrealį ir ap
lanko savo kurtąją parapiją ir 
savo bičiulius ir pažįstomus.

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ
Prasidėjus pačiam gerajam 

vasaros laikui, kas savaitę iš 
vyksta daugelis tautiečių ato 
stogų. Šį savaitgalį, liepos 11 
d., išvyksta atostogų į Cape 
Cod N L B-vės V-bos pirm. 
J. Girinis - Norvaiša su šei
ma ir ekonomistas Juozas Lu 
koševičius su Ponia.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656 
$$$$■$$$$«$©««$$««$$$$$$$«

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb.

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079 
Tel.: UN 6-4364 

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

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

861-8479

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLER

MONTREALIO SKAUČIŲ 
STOVYKLOS 

vadovybė šiais metais bus se
kanti : komendante: Aušra 
Lukoševičiūtė, adjutante: Ra 
munė Kudžmaitė, jaun. sk. 
vadovė: Danutė Zubaitė, dai
nų, taut, šokių ir laužavedė: 
Elvyra Mikalajūnaitė, sporto 
ir mankštos: V uija Bitnery- 
tė, kapelionas: v. sktn. J. 
Vaišnys, programos vedeja : 
sktn. Ir. .Lukoševičienė. Sei
mininkės: p. Zuoienė, p. Ker 
beįienė.

Visos vadovės kruopščiai 
ruošiasi stovyklai, pramaty- 
damos ir sudarydamos deta
liai kiekvienos oienos progra 
mą. Stovykla bus naudinga 
tiek darbo, tiek pramogų, tiek 
poilsio atžvilgiu, ir butų gra 
žu, kad Montrealy neliktų nė 
vienos mergaitės, kuri šią va 
sąrą nestovyklautų.
KREPŠININKŲ išvykai 

Į auo i kalIJĄ
aukų paskyrė dar V. Kerbe- 
ns t> uoi. ir A. Makauskas 5 
dol. Aunas siųsti 1NL, adre
su: 7722 George Street, La 
Šalie, P. Ų.
• Cikagieciai, inž. Gudelis, 
teis. p. Vasaitis, kar. P. Pas 
tunas ir p. bidzikauskas, ato 
stogau narni lankėsi Montrea- 
lyje ir apianke 1nl reuaKCiją, 
palydimi A. Ališausko.
® Katalikų angliškai kalban 
erų tugn scnooi pabaigė 
Gail Zakarauskas, 92.8 laips. 
® Pas pp. Ivia.unus, Labal- 
lėje vieši duktė su vyru ir 
vaikais, atvykę iš Fnądelfi- 
jos, kur jie pastoviai gyvena.

Blauzožiunas Albinas su 
šeima persikėlė į naujai nu
pirktus iš Adomo Joco, išsi- 
keliančio į Kaliforniją, na
mus LaSailėje. P. Biauzdžiū- 
no šeimai linkime sėkmės nuo 
savuose namuose.

Susirgo p. Erslovas šrdies 
priepuoliu ir gydomas ligoni
nėje.
® Prasideda masinės metinės 
atostogos, kurioms daugiau
sia tinka šiltoji vasaros dalis. 
Daugelis vasaroja savo vasar 
vietėse, kiti išvyksta į JAV, 
treti kelionėse praleidžia atos 
togas.
• Janina Adomonienė su šei 
ma išvyksta atostogų liepos 
11 dieną ir atostogose bus iki 
rugpjūčio 1 d. Atostogų me
tu J. Adomonienė nepriimi- 
nės užsakymų siuntiniams į 
Lietuvą.

NAMŲ RUOŠAI 
reikalinga moteris, draugiš

koj šeimoj, Westmount'e. 
Mandagūs vaikai 3 ir 5 metų. 
Nuosavas kambarys, TV, ge
ras atlyginimas. Pageidauja

ma nors kiek susikalbanti 
angliškai.

Skambinti 932-7824.

CHATEAUGUAY 
PARDUODAMI 

5 SKLYPAI.
Geroje vietoje. DO 6-7573.

PARDUODAMAS 
pianinas, skubiai, gerame 

stovy.
Teirautis tel.: 768-8692. 
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I.G.ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 
BANGA 1410, 10 V AL. VAKARO, 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS ii
SAVO KREDITO KOOPERATYVE f U Ik 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 — 6,6%. * 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 1 1M..8 vai, 
Sv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

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

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos choras liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais savo veik 
lą nutraukia. Choro dirigen
tui A. Ambrozaičiui ir visie
ms choristams, kurie visus 
metus savo gražiu giedojimu 
paįvairino mūsų bažnyčioje 
pamaldas, nuoširdžiai dėkoja 
me ir visiems linkime malo
nių atostogų.

Praėjusio sekmadienio rin 
kliava — 314 dol.

Virtuvės inventoriui auko
jo: 25 dol. — A. Jocas; po 
10 dol. — P. Vitai ir J. Jo
cas. Dėkojame taip pat J. Že 
maičiui už gražią vazą gė
lėms ir p. Lukošienei už gė
les papuošti altoriams.

Parapijos raštinė bus ati
daryta liepos mėn. tik 8—10 
vai. rytais ir 7—9 vai. vaka
rais. Prieš atvykstant kokiu 
nors reikalu į kleboniją, pa
tartina pirma patelefonuoti, 
nes kartais ir priėmimo va
landomis gali nieko nebūti na 
mie, nes gali pasitaikyti, kad 
kunigas bus iškviestas pas li 
gonį.

Liepos mėnesį savaitės die 
nomis mišios bus tik 7.30 vai. 
ryto. Sekmadieniais kaip pa
prastai, tik prieš sumą nebus 
Ksperges. o po sumos palai
minimo.

Piknikas parapijos įvyks 
rugpjūčio 23 d., o metinis pa 
rengimas bus lapkričio mėn. 
14 dieną.

R. Lapinas sutvarkė salės 
garsiakalbį.

Įsigijome naują virtuvės in 
venterių ir salei 150 naujų 
kėdžių. Tikimės, kad parapi
jiečiai mielai prisidės prie šių 
išlaidų padengimo, kad jos 
nesustabdytų parapijos sko 
lų mokėjimo.
• čikagiečiai, K. Klimavi
čius ir J. Andrišiūnas, iš Ci
cero. lydimi pp. Skučų, pas 
kuriuos jie viešėjo, lankėsi N. 
L. red.
• N L V-bos narys Augusti
nas Mylė su Ponia išvyko at 
ostogų į Wasagą pas savo 
pusbrolį, kuris ten turi savo 
vasarnamį.

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 prisimini
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 Board 
Nariai.

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

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

ESTAI IR LIETUVIAI TORONTE
Iš pabaltiečių estai, atro

do, geriausiai organizuoti. Š. 
m. gegužes 14—17 d. restiva 
lyje Toronte (Maple Leaf 
Garden) dalyvavo apie 10 tū 
kstančių estų, iš kurių 1500 
programos uaiyvių: 900 cho
ristų, 90 orkestrų, 250 šokė
jų. Iš viso Kanadoje yra apie 
19 tukst. estų, iš kurių 9 — 
10 tūkst. gyvena Toronte. Jie 
turi 7 laikraščių leidyklas, 74 
verslininKus, 24 krautuvių sa 
vininsai, 80 statybininkų, 45 
amatininkai, 60 tarmerių, 20 
įvairių agentūrų ir 70 įvairių 
biznierių. Jų kredito unija 
greičiausia auganti visoj On
tario provincijoj ir banko 
apyvarta beveik tokio dy
džio, kaip visų liet, bankelių 
apyvarta (apie 5 mil.).

Jie turi 300 universiteto 
studentų ir 15 (full time) pro 
fesorių, be to didelį skaičių 
pradžios ir vidurinių mokyk
lų mokytojų. T oronte estai 
turi 11 parapijų ir 2 naujas 
pastatytas bažnyčias, kitos 
bažnyčios senuose pastatuo
se. Savo jaunimui lavinti sp
orte estai pastatė užmiesty 
(apie 50 km nuo Toronto va 
dinamą Udora) stadioną — 
metnnej sistemoj.

KAS NAUJA KANADOJE
PASIŪLYTAS VISUOTINIS KANADOS SVEIKA 

TOS PLANAS
Jam per metus reiks 4,481,0 
00,000 dolerių.

Kanada rimtai susirūpino 
įvesti visuotinį sveikatos ap
rūpinimą, kurio planą suda
rė du su puse metų dirbusi 
komisija, pirmininkaujama 
Aukščiausiojo teismo teisėjo 
Emmett Hall. Pasiūlyta: vi
si Kanados gyventojai gauna 
sveikatos aprūpinimą visiš
kai apmokamą valstybės iž
do. Pasiūlyme sakoma: Visi 
be išimčių, Kanados piliečiai 
gauna ligoninės ir namų gy
dymą nemakamai: gydytojo 
patarnavimus ir vaistus, tik 
už receptą primoka 1 dol. 
Dantų gydymas vaikams iki 
18 m. ir šelpiamiems nemo
kamas; vaikams iki 18 me

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRr

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos-

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAMONIS
INSURANCE 

AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

TeL: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

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

Lietuvių Kanadoje yra 
apie 3u tuKs., o Toronte apie 
8 tūkst., bet mes nei puses ne 
turime to, ką turi estai.

Kodėl mes organizaciškai 
tokie skurdžiai.' 1 eiJaioa 
faktai. Lietuviai yra 90% ka
talikai ir daugiausia duoua Ka 
talikų bažnyčių išlaikymui ir 
kitiems šventiems dalykams. 
Pav. Londone, lietuvių kolo
nija apie 15U žmonių , Bend
ruomenės reikalams nesurink 
dovo nei 10 dol., o naujai baž 
nyčiai įsigyti per 2 men. su
rinko 20 tūkst. Hamiltone, 
bažnyčios orgamzuojamarn 
Jaunimo Centrui per savaitę 
surinko 17 tūkst., o Liet. Na 
mams per lu metų nesunnKo 
statybai reikalingų pinigų 
Washingtono negyvai Koply
čiai įrengti lietuviai katalikai 
jau davė 100 tūkst., dar duos 
z00 tūkst. dol. Kor. L.

KANADOS LIETUVIŲ
Fondas

Laikui bėgant vis po trupu
tį didėja. T-raeitą savaitę gau 
ta $10u įnašas iš Toronto ko 
operatyvo- „Paramos“, už ką 
gerbiamai „Paramos“ valdy
bai nuoširdžiai dėkojame.

K. L. Fondas.

tų nemokamas akių gydymas 
ir akiniai; gydytoją pasiren
ka ligonis; invalidai gauna vi 
są išlaikymą. Mokesčių susi
darys apie 198 do. kiekvie
nam. Įstatymą vykdys pro
vincijos, o centrinė vyriausy
bė mokės pusę išlaidų. Viso 
per metus numatyta apie 4 
su puse milijardo dol. išlaidų.

— Min. pirm. L. Pearson, 
kalbėdamas New Yorke, pa
reiškė, kad Kanada yra sava
rankiška valstybė, tačiau glau 
džiai bendradarbiaujanti ;u 
JAV, todėl nėra prasmės Ka 
nados bauginti spaudimo prie 
monėmis, kaip daro kai kuri 
JAV spauda, nes kiekviena 
priemonė, kaip medalis, turi 
dvi puses.

seating m* ord itales iutd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

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

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun. 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

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

Adresas:-5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.

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

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064
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