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7.12-19 rusų pavergtųjų savaitė
® LIETUVOJ PAREIKALAUTA GRĄŽINT UŽGROBIMUS
® RUSIJA GINS KINUS, JEI JUOS PULS JAV
• SUNKIOS BRITŲ BENDRUOMENĖS DIENOS 
© NASSERAS INDOKTRINUOJA AFRIKIEČIUS

RUSIJOS NOTOS VAKARAMS AGRESYVĖJA
Matamarfozė, kuri staigiai 

nelauktai griežtu posūkiu pra 
dėjo reikštis maskvinėje so- 
vietijoje, pasiūliusioje 

SUDARYTI PASTOVIĄ
JTO KARINĘ JĖGĄ, 

kam ligšiol griežtai priešino
si, Vakaruose ne tiek kelia su 
sidomėjimo, kiek susirūpini
mo dėl šio' pasiūlymo tikslų.

Maskvos memorandumas 
šiuo reikalu atrodo kaip mis
terija. Visą laiką priešinusis 
Jungt. Tautų taikos kariuo
menei ir nė vieno cento lig
šiol nedavusi jos išlaikymui 
Suece, Konge, Kipre ir tt., 
dabar pasižada savo aukso ne 
sigailėti tokiai kariuomenei 
išlaikyti?.. Vakarams tai mįs 
lė.
MASKVA NIEKO NEDA
RO, KAS NEATNEŠTŲ JAI 

NAUDOS.
Koki kėslai paslėpti nauja 

me Maskvos pasiūlyme?
Maskva jau kuris laikas 

kai priversta gintis.
SKANDINAVIJOJE 

MASKVA GYNĖSI DĖL 
PABALTIJO 

OKUPACIJOS.
Ypač Maskvai reikia gintis 

nuo Kinijos komunistų. Mask 
vos diktatūrai ateina dar sun 
kesni gynimosi laikai. 
RUMUNIJOS SANTYKIAI

SU KINAIS PAGRISTI 
REALYBE,

ne sentimentu ar ideologi
niais klausimais. Rumunai nu 
skubėjo į Peipingą, nes atsira 
do bendrų interesų.

Rumunai susirūpino atgau 
ti Besarabiją, kuri tikrai yra 
rumunų - moldavų gyvena
ma. O kinams reikia atgauti 
tai, kas prarasta

PRIE KINŲ SIENOS.
Reikšminga, kad anuomet 

sieną statė kinai, o dabar.. . . 
rusai stato tokias sienas. Tat, 
istorija apsisuko.

Ir juo toliau, juo jai bus 
sunkiau gintis, ir jokios kinų 
sienos neišgelbės sovietinės 
imperijos nuo sugriuvimo, 
nes ją sudarančios tautos ne
išlaikysi pavergimo.

Jų tarpe ir Pabaltijo tau
tos. Nevergaus gi be galo ru
sams nei Kaukazo, nei Užkas 
pijo, nei Sibiro, nei tolimųjų 
Rytų tautos. Jos neužmiršo 
savo laisvės ir savo nepriklau 
somų valstybių.

Kita vertus,
GAL RUSAI SUMANĖ 
NAUJĄ BOLŠEVIZMO 
OFENZYVOS BŪDĄ?

Ir kur nors įvedę JTO pa
galbą savo kariuomenės dali
nius — Trojos arklį, iš ten 
geruoju jau neišeis, ar blo
giausiu atveju ja pasinaudos 
propagandai varyti?

Kubos diktatorius Fidel 
Castro

PRAŠYMAS KUBAI 
ATOSLŪGIO

ir pažadas .Kuboje apie 1970 
m. įvykdyti laisvus rinki
mus, ne be Chruščiovo įtakos 
padaryta ir tartum aidu atsi
liepia į Chruščiovo pareiški
mą Skandinavijoje, kad Rusi
jai gali tekti sugrįžti į demo 
kratinę santvarką, Tegul tas 
ir chruščiovišku juoku nu
skamba. . .

Daug spėliojimu, kokiu ti
kslu Maskva daro naujus ėji
mus, bet kol kas tikro atsa
kymo nėra.

Grasinančios notos, kurias 
Maskva pradėjo siuntinėti Va 
karams dėl A. Ginklų NATO 
nariams, dėl Berlyno, dėl In- 
c'iokinijos rodo SSSR agresy
vumo padidėjimą.

Reikšmingas šiems laikams 
reiškinys: po Prancūzijos 
užs. r. min. Cuve de Murvil- 
le atsilankymo Skandinavijo
je, iškilo

PASIŪLYMAS 
VOKIETIJAI IR 
PRANCŪZIJAI 
APSIJUNGTI 

į vieną valstybę ir tuo pradė
ti Europos apsijungimą. De- 
je, tai dar peranksti.

J. Amerikos V-bių Respub 
likonų konvencijoje pareikš
tas

RIMTAS KALTINIMAS 
DEMOKRATAMS, 

kad jie stipriai negina demo
kratijos, menkai padeda Azi
jos pietryčių tautoms atlaiky 
ti laisvę ir nepriklausomybę: 
su Rusija nuėjo nuolaidų ke
liu negavus jokių garantijų 
ateičiai, demokratijos ir lais
vės išsaugojimui; Kubai lei
džiama sauvaliauti ir t. t. Ži
noma, Demokratai lengvai at 
sikirs2 kad visa tai padaryta 
dar Respublikonų. Bet fakto 
neištrinsi: ).as negerai, tai ne 
gerai.

KITOS NAUJIENOS
-— Rusk per V. Vokietijos 

radio ir televiziją pareiškė, 
kad' su sovietais atolydžio dar 
nėra.

— Kanados^min. pirm. L. 
Pearson pareiškė, kad Kana
da parems Azijos pietryčių 
tautų laisvės kovas.

— Buvęs Katangos premje 
ras Čiombė sudarė naują Kon 
go respublikos vyriausybę ir 
pranešė, kad bus paleisti vi
si politiniai kaliniai, kurių 
tarpe ir bolševikinis separa
tistas Gizenga.

— Juodojoje jūroje laive 
„Latvija” širdies smūgiu mi
rė prancūzų komvadas Torez.

— Prasidėjo 34 Afrikos 
valstybių konferencija Kaire.

— Liepos 21 d. renkasi 
Amerikos valstybių atstovai 
svarstyti klausimo, kas dary
ti su Kuba, kuri į Venezuelą 
ir kitas Pietų Amerikos vals
tybes gabena ginklus ir ap
mokytus piktadarius?

— Maskvoje prasidėjo au
kščiausiojo sovieto sesija, o 
Vilniuje Lietuvos.

— Alžyro diktatorius Ben 
Bella likviduoja savo politi
nius konkurentus, kurių eilė 
jau susodinta į kalėjimus.

— Tebevyksta Britų Bend 
ruomenės suvažiavimas Lon
done, kur reiškiasi nesutari
mų dėl pietinės Rodezijos.

— Kipre gen. Grivas, ve-» 
dęs kovą už britų išvarymą, 
dabar kovą vedą už Kipro pri 
jungimą prie Graikijos.

— Pasiūlyta virš New Yor 
ko pastatyti dviejų aukštų 
po 3 takus autostradą maši
noms.

— Laose ir Vietname ki
nai puola laisvas tautas.

— Prasidėjo byla gen. 
Wolf, kaltinamam 300,001) 
žydų nužudymu.

— Komusistai Berlyne ki
nų sieną pratęsė į pietus.

— Detroito fabrikų darbi
ninkai pareikalavo iš kompa
nijos jiems duoti akcijų.

Mūsų krepšininkai Australijoj
RAŠO JONAS BULIONIS, SPECIALUS NL 

KORESPONDENTAS
Šeštadienį naktį, palikęs 

Hamiltoną, laimingai pasie
kiau Čikagą, o iš jos — pasu
kau į Tabor Farm. Man rūpė 
jo pamatyti pačią vasarvietę, 
kurioje vyko tiek daug įvai
rių suvažiavimų, kur gimė ne 
viena gera idėja, kurias vykdė 
arba prisidėjo vienokiu ar 
kitokiu budu prie įvykdymų 
p. p. Bačiūnas ir Adamkavi- 
čius.

Po dviejų valandų kelionės 
iš Čikagos pasiekiau tikslą, 
kur tuoj pat pamačiau mūsų 
rinktinės vyrus bei jų trenerį 
V. Grybauską. Trumpai pasi
dalinę naujienom, nuėjom 
valgyti. Maistas puikus, pa
sirinkimas didelis ir mūsų vy 
rai tikrai galėjo dirbti t. y. 
treniruotis krepšinį, lošti gol 
fa ir valgyti, valgyti. . . At
rodo, kad be priekaištų jie 
tai vykdė.

Treniravosi po 3 Vi vai. per 
dieną, o likusį laiką leido. . . 
flirtuodami su jaunom „pada 
Vejom“ (studentėm) bei loš 
darni kortomis, nes V. Gry
bauskas neleido jiems degin
tis saulėje, kad nepritruktų 
energijos būsimoje kelionėje, 
bei būsimose rungtynėse.

Apsilankiau krepšinio treni 
ruotėje, kuri buvo gimnazijos 
salėje, tik kelių mylių nuoto
lyje nuo vasarvietės. Tai bu
vo priešpaskutinė treniruotė, 
nes jau pirmadienį po pietų 
buvo nutarta grįžti Čikagon. 
Sekiau pačią treniruotę ir 
tuojau pastebėjau, kad ko
manda ir paskiri žaidėjai (pa 
lyginus rungtynes Clevelan- 
de) padarė didelę pažangą. Ir 
V. Grybauskas buvo paten
kintas komanda. O man atro
do, kad ši rinktinė yra daug 
geresnė už buv. P. Amerikoj, 
nes ir ūgio vidurkiu ji yra be 
veik 2!6 inč. aukštesnė.

Čikagoj, gavę uniforminius 
švarkus (juodos medžiagos) 
su stilizuotu Vyčiu ant krūti
nės, pilkas kelnes ir raudonai 
— juodą kaklaraišti, susirin
kom Jaunimo Centre, paskuti

nuo KAmmsAm
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS MANIFESTAS 

MŪSŲ BENDRADARBĖS PRANEŠIMAS
Pavergtųjų Tautų draugų 

amerikiečių sąjunga, Paverg
tųjų Tautų Seimas, Rytų Eu 
ropos kilmės amerikiečių fe
deracija, Europiečių Moterų 
tremtinių taryba, Moterų 
Sambūris už laisvę, Paverg
tųjų Tautų Savaitės Komite
tas ir amerikiečių Sambūris 
Sovietų Sąjungos nerusų tau 
toms išlaisvinti šių metų Pa
vergtųjų Tautiį Savaitės pro
ga išleido bendrą manifestą, 
kuriame aiškina, kad, nepai
sant sovietinės imperijos re
žimo kai kurių atlydžio žy
mių, pagrindinis faktas tebė
ra, kad ne tik nerusų tautos 
Sovietų Sąjungos sienose yra 
paneigtos laisvo apsisprendi
mo teisę, bet ir buvusios ne
priklausomos valstybės ant
rojo pasaulinio karo išdavoje 
paverstos Kremliaus sateli
tais.

Manifestas primena, kad, 
nepaisant formalių patikini
mų remti pavergtųjų tautų 
laisvės siekimus, Vakarų poli 

niam atsisveikinimui su Čika
ga. O išlydėti susirinko ne
mažas būrys čikagiečių su 
gen kons. Daudžvardžiu prie 
šaky. Fotografai stengėsi kuo 
daugiausiai nuotraukų pada
ryti. Dangus pradėjo niauk- 
tisir artinosi didelė audra, įku 
ri ir pasirodė važiuojant į 
aerodromą. Lietus lijo „pa
siutusiai”, vos, vos begalima 
buvo važiuoti. Lėktuvai pra
dėjo vėluotis ir net laikinai bu 
vo atšauktas nusileidimas. Mū 
su skridimas buvo atidėtas 
pradžioje valandai ir vėliau 
dar 15 min. Taigi, į Los An
geles pakilom tik 4 vai. p. p. 
ir po 3 vai. 20 min. skridi
mo jau buvom Pacifiko pa
kraštyje. Los Angeles mus 
pasitiko vietos lietuviai, ku
rie ne tik pavėžino po miestą 
ir apylinkes savom mašinom, 
bet dar ir pavaišino! Ačiū vi
siem-, Los Angtles tautie
čiams !

Išlydėti aerodrome susi
rinko apie 200 lietuvių, su 
jaunute televizijos žvaigžde 
lietuvaite Nausėdaite, kuri 
mus gražia lietuvių kalba ir 
pasveikino ir palinkėjo sėk
mės. Buvo ir p. Lubinas su 
žmona, palinkėjęs laimės aikš 
tėję bei kelionėje. Jaunimas, 
mergaitės tautiškai pasirė
džiusios, prisegė kiekvienam 
išvykstančiam po gvazdiką ir 
po „bučkį“. O p. Lubinas, pa 
silygino su Slamčinsku... (Sla 
mčinskas 6 pėd. 11 inč. — Lu 
binas 6 pėd. 8 inč.). Išeinant 
į lėktuvą, susirinkusieji už
traukė „Sudiev, sudiev“. . . 
Ir štai mes. lėktuve.

Už valandos papildysime 
benzino, krūvį Havajuose ir 
toliau — į Fidži salas. Šis 
tarpas yra ilgiausias, nes rei
kės skristi apie 6 vai.

Baigiu rašyti Honolulu ir 
čia įmetu laišką. Linkėjimai 
NL Redakcijai, skaitytojams 
ir visiems prieteliams Hamil
tone.

J. Bulionis.
Honolulu, Havajai.

tika faktiškai yra stipriai pa
sinešusi prisitaikyti esamai 
padėčiai. „Mes baiminamės“, 
skelbia manifestas, „kad ši 
prisitaikymo politika turės ka 
tastrofišku padarinių ne vien 
tik pavergtoms tautoms, bet 
ir visam laisvajam pasauliui”. 
Manifestas perspėja JAV ir 
Vakarų vyriausybes nuo pri
sitaikymo politikos, pabrėž
damas, kad „Vakarai, tik va
dovaudami pavergtųjų tautų 
išsilaisvinimo ' pastangoms, 
gali išlaikyti dvasinę ir diplo 
matinę ofenzyvą laisvės ir tei 
singumo globalinėje kovoje. 
Tik tuo būdu Vakarai gali pa 
veikti atremti sovietinės aks- 
pansijos strategiją, atremtą 
ūkiniu, politiniu ir kariniu 
spaudimu bei atominio karo 
grėsme“.

Manifestas baigiamas šio
kiais reikalavimais JAV vy
riausybei ir JAV sąjunginin
kams :

(1) Pagal Atlanto Čhar- 
Nukelta į 8-tą puslapį.

Ponai Sof. ir J. Radvilai

Lietuvių gyvenimo faktai

iš Port Colborne, Ont., Wellando kaimynai, Ikurie pasto
viai remia lietuvių organizacijas, ypač daug padeda Wel
lando KLB Apylinkės valdybai, kuri Ponams Radvilams 

dėkinga, ypač Joninių proga.

® Lietuvos mokshj Akademi
jos aspirantas Juozas Jacevi
čius pasisakė už grąžinimą 
Lietuvai rusų ir lenkų pa
grobtų sričių, už sąžinės lais
vę ir todėl pašalintas iš Aka
demijos. Tai po Pakarklio 
antras lietuvis, drįsęs rimtai 
ginti Lietuvių tautos reika
lus nuo okupacijos.
® Prof. Ignas Končius, gyve
nąs Hartforde, Conn., JAV, 
leidžia naują veikalą — „Že
maičių koplytėlės“.
© Dainavos stovykloje, prie 
Mancester, Mich., rugpjūčio 
9—15 dd. įvyks moderni jau 
nimui stovykla atžymėti 20 
m. tremties.
® Menologas Paulius Galau
nė Lietuvoje švenčia 75 m. 
sukaktuves. Jis yra parašęs 
kelias svarbias knygas.
© Jau atspausdintas XXXI 
Lietuvių Enciklopedijos to
mas.
© Hamiltono lietuviai šiemet 
Jaunimo dienos neruošia, bet 
suruoš Lietuvių Dieną.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA ANGLIJAI 

PARDAVĖ 30 MILIONŲ 
SVARŲ SVIESTO

Kanada be ypatingų pa
stangų sugeba pagaminti la
bai daug maisto produktų, 
kurių atsargos greit krauna
mos, jeigu nesiseka kur nors 
į užsienius jas parduoti. Pas
kutiniais keliais metais Ka
nadoje susikaupė didelėš 
sviesto atsargos. Todėl že
mės ūkio min. Hays su pasi
tenkinimu pranešė, kad Ka
nada Anglijai pardavė 30 
mil. svarų sviesto po 331/2 
centus svarą. Sviestas Angli- 
jon turi būti išsiųstas iki lap
kričio mėnesio. Parduotas 
svietas iš 1960-61 metų atsar 
gų, iš šaldytuvų, kuriems vai 
džia jau buvo pristigusi vie
tos.

Kaip žinoma, Kanados pi- 
liečilai už sviestą moka žy
miai brangiau, tai todėl, kad 
federalinė Kanados valdžia, 
palaikydama ūkininkus, jiems 
primoka

® Šiaurės Amerikos krepšinio 
rinktinė, lydima Adamkavi- 
čiaus, laimingai pasiekė Aust 
raliją ir pradėjo rungtynes.
• Rašytojo St. Zobarsko veda 
ma lietuvių raštijos veikalų 
anglų kalba leisti leidykla da 
lyvavo keliose paordose ir In
dijoje gavo premiją.
• Rašytojo A. Škėmos, tra
giškai žuvusio automobilio ne 
laimėje, išleidžiamas I kūri
nių tomas.
• Aleksandryno II tomas at
spausdintas Čikagoje.
• Užventyje, Lietuvoje, ka
sdami žemę, žemkasiai rado 
ąžuolinę statinaitę pilną 16- 
-17 amžių sidabrinių pinigų, 
10 kg svorio: Niderlandų ta
lerių, švedų solidų ir Žygi
manto III laikų Lietuvos - 
- Lenkijos grašių. Lobis ati
duotas Šiaulių ,(Aušros“ mu- 
zėjui.
• Stalinininkas rašytojas T. 
Tilvytis, priešingai Jacevi
čiui, pasisakė už išparceliuo
tą Lietuvą.

NAUJIEJI DEMOKRA
TAI JUNGIASI SU 

LIBERALAIS?
Naujųjų Demokratų lyde

ris T. C. Douglas pareiškė, 
kad jis pasitrauks iš lyderys- 
tės, jeigu jo partija susijungs 
su liberalų partija.

Tačiau kitomis žiniomis, 
suminėtų partijų apsijungi- 
mas vis dėlto projektuoja
mas. Tuo tikslu Ottawoje fi 
nansų ministerio Gordono 
bute įvykio pasitarimas, ku
riame dalyvavo naujųjų de
mokratų vicepirmininkas D. 
Lewis ir kiti atstovai ir tarė
si partijas sujungti.

— Ryšium su Kanados vė 
liavos projektu, Britų Kolum 
bijos premjeras Benet pareiš
kė, kad jeigu bus priimtas Ka 
nados vėliavos projektas, tai 
Britų Kolumbijoje plevėsuos 
4 vėliavos: „Union Jack“, 
„Red Ensing", „Maple Leaf“ 
ir provincijos vėliava.
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Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania !
Už ištikimybę Kanadai! For loyalty to Canada!
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Didelis vertingų dovanų 
paskirstymas!

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

19 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

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 paskirstyme.
Jau yra gauti kūriniai dailininkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dociaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halina 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazaiinskas, 
Adolfina Zuhaenė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama. Pla 
Čiau paskelbsime vėliau. Vi-siems nuoširdžiausia padėka.

sos
Neatidėliotinas reikalas

K. L BENDRUOMENES REIKALAI

Didelė Lietuvių tautos ne
laimė, kad ji, netekusi nepri
klausomybės, neturi oficia
lios, aiškios ir tvirtai reiškia 
mos galimybės susiorientuoti, 
dėl savo ateities gairių.

Lietuvos okupantas rusas, 
nuo senų laikų pradėjęs žygį 
į Vakarus, pakartotinę Lietu 
vos okupacija tęsia sa
vo pxstangas Lietuvą visiš
kai sunaikinti. Lietuvos oku
pantas — nepaprastai žiau
rus, brutalus ir beatodairiš
kas, pradedant povytautiniais 
laikais Lietuvą nepaliauja
mai puola ir nepaliaujamai ją 
naikina. Paskutinė rusų oku 
pacija Lietuvą pakartotinai 
apkarpė ir, nuo 
Lietuvos atplėšė visas ryti
nes, pietines ir vakarines Lie 
tuvos sritis. Maža to, dabar 
per savo spaudą „Tėvynės 
Balsą“ pradėjo akciją — lie
tuvių išeivijos įtikinėjimą, 
kad rusai apkarpydami Lietu 
vą, gerai padarė, kad lietu
viai turi sutikti su Lietuvos 
naikinimu ir sutikti su tomis 
srtimis, kurios jai okupanto 
neva dar paliktos.

„Pažangieji“ lietuviai per 
„Laisvę“, „Vilnį” tuos sovie
tinės okupacijos kolonializ
mo kėslus patvirtina, bent nė 
vįęnu žodžiu neužtaria Lie
tuvių tautos teisių į jos nuo 
amžių gyvenamas sritis. Tat, 
kai nėra Lietuvoje nieko, kas 
galėtų Lietuvių tautos, kaip 
tautos, teises ginti, susidaro 
labai tragiška padėtis, o išei
vijoje nėra jokio organo, ku
ris Lietuvių tautos (nežiū
rint kieno ji yra arba būtų 
valdoma) teises užtartų, susi 
daro nepaprastai sunki padė
tis.

Nuolat pasirodo mūsų išei 
vijos visokių leidinių su Lie
tuvos žemėlapiu. Ir čia mūsų 
tautos tragedija gauna tie
siog pripažinimą. Nes ir išei
vijoje mes daugelis imamės 
darbų, nejausdami už juos at 
sakomybės, ir Lietuvai daro
me didelę ir baisią žalą.

Daugumas mūsų esame už 
miršę Lietuvos Steigiamojo 
Seimo visam pasauliui pa
skelbtąjį pareiškimą, kad Lie 
tuva atstatoma etnografinėse 
ribose. Daugumas mūsų ne
žinome, kokios tos ribos yra, 
ir žemėlapiais, ir pasisaky
mais esame pripasakoję ir pa 
darę visokių nesąmonių, dėl 
kurių nukenčia Lietuvos rei
kalai, Lietuvių tautos ateities 
reikalai.

Nenuostabu, kai Lietuvos 
okupantas Lietuvą naikina. 
Nenuostabu, kai Bimbos, Mi- 
zaros, Jakubkos su malonu
mu pritaria Lietuvos naikini
mui. Bet tikrai nuostabu, kad 
į jų žodį atsiranda dar 
lietuvių, kurie tartum susita
rę su „pažangiaisiais”, prita
ria Lietuvos okupantui, įtiki
nėdami, kad svetimųjų oku
puotos sritys, jau esą nutau
tintos ir Lietuvai nėra ko į 
jas pretenduoti. Ypač dėl to 
nukenčia Mažoji Lietuva.

Rašantysis Lietuvos ribų 
suorientavimo reikalu, be to, 
ką pastoviai judina „Nepri

klausomoje Lietuvoje", klau
simą kėlė ir antrame Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
Seime, bet ligšiol nieko tuo 
reikalu negirdėti, kad būtų 
kas nors daroma. Reikalas gi 
darosi vis opesnis ir jautres
nis. Ir toliau delsti negalima.

Keliais atvejais rašantysis 
siūlė šiuo klausimu VLIKui 
ir LLK išleisti savo metu V 
LIKo iniciatyva prof. dr. Z. 
Ivinskio paruoštą gerą bro
šiūrą, prie kurios buvo išleis 
tas ir žemėlapis. Deja, nesu
silaukta rimto atsiliepimo. 
Tuo tarpu mūsų šeštadieni
nėse mokyklose tekalbama 
tiktai apie Lietuvos nepriklau 
somybės laikų Lietuvos sri
tis, visai užmirštant Lietuvos 
Steigiamojo Seimo, kuris pa
sisakė visos tautos vardu, pa 
reiškimą visam į pasauliui, 
kad Lietuva atstatoma etno
grafinėse ribose.

Prigyvenome prie to, kad 
Lietuvos okupantas jau pra
dėjo akciją įtikinti lietuvius, 
jog Lietuva tai ir yra tas ap
karpytas branduolėlis, kuriam 
okupantas dar turi nuolanku
mo leisti vadintis Lietuva, 
kuriai dar leidžia turėti ir sa
vo „valdžią“.

Okupantas toliau tęsia Lie 
tuvos naikinimą; okupantas 
veda akciją už Lietuvos nutau 
tinimą; okupantas susirūpi
nęs įtikinti lietuvius, kad jie 
ms nėra ko ir galvoti apie 
Lietuvos atstatymą etnogra
finėse ribose. O iš laisvųjų 
lietuvių jokios reakcijos. At
virkščiai — didinama dez
orientacija ir tų lietuvių tar
pe, kurie galėtų ir, žinoma, tu 
ri kelti balsą už visą Lietuvą 
etnografinėse ribose.

Lietuvoje lietuviai nieko ne 
gali daryti, nes jie visiški ver 
gai, ir, be to, visiški lepšiai. 
Palyginimui: Rumunai jau 
pradėjo derybas už grąžini
mą Rumunqhi Efisari^oiijos, 
kuri, nežiūrint ilgametės ru
sų okupacijos, 80% yra rumu 
niška. To laukti iš lietuviškų 
jų kvislingų nėra pagrindo'. 
Kai prof. Pakarklis tą užsimi 
nė, tuojau buvo likviduotas. 
Dabar atsirado tikras lietu
vis, Lietuvos Akademijos as
pirantas Juozas Jacevičius, ku 
ris iškėlė šį klausimą, bet ir 
jis likviduotas.
Nei iš Paleckio', nei iš Žiugž
dos to nesulauksime. Ką gali 
me, galime padaryti tiktai 
mes, esantieji už Lietuvos ri 
bu.

Tuojau reikia imtis inicia
tyvos Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės Valdybai ir VLI- 
kui drauge, gal su VLIKo 
studijų komisija. Tuo gi tar
pu reikia tuojau išleisti VLI 
Ko iniciatyva paruoštąją bro 
šiūrą, kuri jau yra surinkta 
ir tiktai ją reikia atspausdin
ti, nes be to ir toliau bus tę
siama dezorientacija, kuri Lie 
tuvių tautai yra smaugiantis 
dalykas ir Lietuvai dąro di
delę žalą.

J. Kardelis.

Laistai Redukcijai
Gerbiamas Redaktoriau,
Prašau neatsisakyti patal

pinti šį mano pasiaiškinimą 
ael Tamstos primestų man 
kaltinimu Spauaos apžvalgo
je N L. Nr. 23.

Visų pirma aš turiu pabrėž 
ti, kati „Vienybėje“ kritika
vau ne P. L. B. Seime priim
tą ar nepriimtą peticiją Jung 
tinėms Tautoms, bet tams
tos siūlymą surinkti milijo
ną parašų. Kaip mano strai
psnio antgalvis roao, aš ra
šiau „Dėl milijono parašų“ - 
- ne dėl peticijos, tuo tarpu 
Tamsta visą laiką šneki dėl 
peticijos, o apie milijoną pa
rašų — nutyli. Dėl peticijos 
aš nieko prieš neturėjau ir 
net parašiau ten: „čia reika
las ne peticijos, bet surinki
mas milijono parašų. Galima 
ir šimtą peticijų paduoti ir t. 
t.” lai kam nukreipėte nuo 
tikro taikinio į netikrą? Rin
kimą milijono parašų skaitau 
visiškai beprasmiu, nes tąs 
darbas būtų vertas tiek*, kiek 
nešiojimas akmenų iš vienos 
krūvos į kitą, o paskui vėl at 
gal, kaip karo metu vokiečiai 
duodavo „dirbti“ savo belais 
viams.

Dėl „neteisybės“ rašymo? 
Mano buvo parašyta: beimąs 
beveik nesvarstė, gal tik pri
ėmė dėmesin”, žodžiai „be
veik” ir „gal“ nėra kategoriš 
ko teigimo, ar neigimo pažy
miai. lai kam kabinėtis prie 
žodžių? Tuo metu buvau po
sėdžių salėj, bet negaliu pa
sakyti, ar balsavimas tuo rei 
kalu buvo, ar ne. Galėjote 
mane kaltinti tik tuo atveju, 
jei kartu būtumėt pridėję 
protokolo ištrauką, kur būtų 
pasakyta: „nutarta rinkti 
milijoną parašų“. Aš manau, 
kad p. Redaktorius, kaip se
nas žurnalistas žinote, kad 
laikraštinė teisybė ar neteisy 
bė yra reliatyvus dalykas, 
priklausąs nuo to, kas, kada, 
Kur ir kaip ją pasako

Su pagarba
P. Lelis.

Atsakymas Bendradarbiui 
P. Lėliui

Tamsta rašai apie milijoną 
parašų. Aš to ir neginčijau. 
Bet mano referuotame Petici 
jos Jungtinėms Tautoms pa
siūlyme parašų rinkimas yra 
neatskiriama peticijos dalis. 
Jeigu nebus parašų, nebus ir 
peticijos.

Be to, mano referuotame 
peticijos sumanymo projekte 
numatyta ne vienas milijo
nas, bet kiek jų susirinks, jei 
gu akcija bus išplėsta per vi 
są pasaulį, visą žmoniją, o to 
kiai didelei ir plačiai akcijai 
kuriai svarbiausia peticija ir 
yra pasiūlyta, reikia rimto 
pasiryžimo ir didelio darbo. 
Politiniai bei dvasiniai lepšiai 
tikrai šitų „akmenų” nesu- 
neš.

žodis „beveik“, Tamstos 
pabrėžiamas mūsų nuomonių 
apsikeitime, čia visiškai ne
tinka, nes Seimas peticijos 
klausimą arba svarstė, arba 
nesvarstė. Kad Seimas tikrai 
peticijos klausimą svarstė, 
lengva įsitikinti PLB Valdy
bos išleistame Antrojo Seimo 
Darbų aprašyme, kuriame 86 
puslapyje atspausdintas ma
no pranešimas peticijos klau 
simu, o 110 puslapyje, 10 pa
ragrafu atspausdinta petici

jos klausimu Seimo priimto
ji rezoliucija.

Bendrai turiu pastebėti, 
kad yra pagrindo įsisąmonin
ti, jog Lietuvai laisvė visiš
ka, ar dalinė, gali ateiti tai
kios ir kultūringos akcijos ke 
liu. Peticija yra viena rim
čiausių priemonių pajudinti 
žmonijos sąžinę ir akciją už 
tautų apsisprendimą, už lais
vę. Ir prieš dvi savaites Va
šingtone įvykusiame JAV lie 
tuvių Kongrese šis klausi
mas buvo nagrinėjamas kaip 
tiktai Antrojo PLB Seimo pe 
ticijos prasme. Klausimas 
perdaug rimtas, kad galima 
būtų jis svarstyti paviršutiniš 
kai

Manau, kad mudviejų pa
sisakymai pasitarnaus šio 
klausimo pajudinimui, pagy
vinimui ir artinimui prie įgy
vendinimo.

Su pagarba.
J. Kardelis.

* * #

„Nepr. Lietuvos” Redak
toriui.

D. G. Pone Kardleli,
Š. m. gegužės mėn. 8 d. vi 

soje Š. Amerikoje žinomas 
Life žurnalas (7 7 puslapyje) 
nuskriaudė visus lietuvius 
priskirdamas Žalgirio (vadi
namo Tannenberg) mūšio 
pergalę slavams visai ne ne
paminėdamas lietuvių vardo. 
Life redaktoriams parašiau 2 
registruotus laiškus atitaisan 
čius tą nelemtąją klaidą, ta
čiau ligi šiol Lite redaktoriai 
viską aiškiai ignoravo ir laiš
kai nespausdinami.

Šitoks Life elgesys prašo
si savo rūšies atpildo ir baus 
mės, kurią įvykdyti galėtų 
padėti „Nepr. Lietuva“ pa
skelbdama apie tai savo skai
tytojams su atatinkamomis 
sugestijomis, kaip, pavyz
džiui, skaitytojų protesto laiš 
kai ar Life prenumeratos at
sisakymas.

Apie šį reikalą pranešiau 
laišku P. L. Bendruomenės 
p-kui p. J. J. Bachunui, ku
ris prižadėjo tai iškelti š. m. 
birželio m. 6—7 dienomis Ta 
bor farmoje įvykusiame spau 
dos bei radijo darbuotojų su
važiavime, tačiau iki šiol nie
ko negirdėti, kad kas nors 
būtų ką nors daręs.

Prie progos turiu pabrėž
ti, kad tai yra ne pirmas ma
no ginčas su Life redakto
riais. Pirmą kartą juos išba
riau už Vilniaus pavadinimą 
„Polish City“. Tai buvo Life 
vedamajame „The Berlin Op 
portunity“. (1959 m. gruo
džio mėn. 15 d.)u Sekantį kar 
tą Life redaktorius vėl išba
riau už amerikiečio teisėjo 
Samuel Leibowitz'iaus kelio
nės įspūdžius Sov. Sąjungo
je atspausdinimą, kur jau la
bai buvo išgirti sovietiniai 
kalėjimai bei sovietų teisinė 
sistema.

Abu kartus gavau Life re 
daiktorių atsiprašymo bei pa
siaiškinimo laiškus ir net do 
vanų — brošiūrėlę apie žur- 
nalizmą ir atsakomybę. Gal 
Life redaktoriams nusibodo 
nuolatinis vieno niekeno ne
įpareigoto privataus asmens 
kišimasis į jų reikalus? Gal 
panašius reikalus bei klaidas, 
o ypač kas liečia lietuvius, 
mūsų istoriją ir pan. turėtų 
sekti ir taisyti bei ginčus su

VISOMI K. L. B. APYLINKIŲ VALDYBOMS IR 
ĮGALIOTINIAMSŠALPOS FONDO

Liečia: Aukų organizavimą 
Vasario 16-sios gimnazijai

Vasario 16 gimnazijos Di
rektorius kun. Br. Liubinas 
buvo atvykęs į Kanadą ir lan 
kėši tik vos keletoje dides
niųjų Lietuvių gyvenamų ko' 
lonijų. Lankydamasis Mont
realyje Direktorius savo išsa 
miame pranešime pažymėjo.

Vasario 16 gimnazija šiuo 
vardu pradėjo veikti 1951 m. 
vasario mėn. 16 d.

1953-5.4 m. viso pasaulio 
lietuvių aukomis buvo nu
pirkta nuosavi namai su ke- 
letos ha žemės plotu. Moky
mo klasėms, valgyklai bei vir 
tuvei buvo pastatyti lentiniai 
barakai, kurie šiuo metu jau 
baigia sugriūti.

Iš Vokietijos Federalinės 
Vyriausybės ir Baden Wur- 
tenbergo krašto Vyriausybės 
buvo gauta 500.000 markių 
pašalpa ir pradėta naujų pa
talpų statyba. Vokiečių Vy
riausybė, duodama taip stam 
bią pašalpą, stato sąlygą, 
kad tie namai būtų naudo
jami lietuvių mokymui, ir 
kad prie jų duodamos pašal
pos lietuviai irgi prisidėtų 
bent santykiu 2:1. Statybos 
užbaigimui dar trūksta 200. 
C00 markių ($50.000).

Šiemet gimnaziją lankė 93 
mokiniai. Brandos atestatus 
gavo 5. Religijos atžvilgiu 
mokinių yra 72 R. Katalikai 
ir 21 — protestantai. Iš vi

PADĖKA
Ištikus mus didžiai šeimos nelaimei, mirus mylimam vyrui 
ir tėvui, V. PIEČAIČIUI, rr.es, likusieji šeimos nariai, no
rime šia proga išreikšti nuoširdžią padėką Jums visiems 
liūdėjusiems kartu su mumis ir suteikusiems stiprybės 
mums šioje skausmo valandoje. Priimkite mūsų nuoširdų 
ačiū už visas užuojautas, išreikštas per laikraštį, atvirutę, 
rankos paspaudimą ar vien tik širdyje pajustą. Ačiū už 
užprašytas Šv. Mišias už velionio sielą; ačiū už gėles. Dė
kojame šeimininkėms ir jų padėjėjoms už suruoštus pusry
čius. Dar kartą dėkojame visiems, kad nepamiršote mūsų 
ir taip gausiai dalyvavote šermenyse ir laidotuvėse. Be jū
sų paramos, be jūsų dvasinio sustiprinimo mūsų liūdesio 

valandos būtų buvę kur kas sunkesnės.
Žmona, Duktė ir Sūnūs 

Piečaičiai.

redakcijomis vesti ne eilinis 
ir niekeno neatstovaujantis 
bei neįpareigotas tautietis 
Jurgis Skardis, bet mūsų va
dovaujantieji P. L. B. veiks
niai ir profesionalai žurnalis
tai?!

Prašau šį mano laišką ne
atidėliojant paskelbti „Nepr. 
Lietuvoje” arba bent panau
doti kaipo medžiagą atitinka
mam straipsniui. Priede siun 
čiu 2-jų mano paskutinių laiš 
kų Life žurnalui nuorašus, ti 
kėdamasis susilaukti Tams
tos ir „N. L.” pagalbos ma
no kovoje su Life. Iš anksto 
už viską dėkoju.

Su gilia pagarba
J. Skardis. 

1964. VII. 2.
Sault Ste. Marie, Ont. 
Canada.

LAIŠKAS LIFE 
REDAKTORIAMS

Ponai:
Žalgirio mūšis — mirtinas 

smūgis kryžiuočiams — bu
vo sėkmingai suduotas Vy
tauto' Didžiojo, Didžiojo Lie 

so gimnaziją baigė 55 asme
nys. Baigusieji be jokių pa
pildomų egzaminų priimami 
į Vokietijos universitetus. 
Gimnazijoj dėstomoji kalba
— lietuvių. Juridinis Vasa
rio 16 gimnazijos savininkas
— Vokietijos Lietuvių Bend 
romėnė.

Ateinančių mokslo metų 
pradžia ne už kalnų, o iki to 
laiko klasės, taigi namų sta
tyba, turi būti užbaigta. Ne- 
sivėluokime su aukų pasiunti 
mu.

Aukas prašoma siųsti kaip 
kas ras patogiau: K. L. B. 
Šalpos Fondui, J. Adomai
tis, 591 Gerald St. LaSalle, 
P. Q. arba: Litauisches Gym 
nasium, 684 Lampertheim - 
Hūtenfeld, W. Germany. Vi 
siems aukotojams išduoti au
kos pakvitavimus, kurie tiks 
prie Income Tax.

Kartu siunčiama Vasario 
16 gimnazijos Direktoriaus 
Kun. Br. Liubino raštas „Vi
soms Kanados Apylinkių Vai 
dyboms ir Lietuvių Organi
zacijoms“ ir kvitų knygutė.

Aukokim visi kiek kas iš- 
galim. Ir mažiausia auka yra 
reikalinga.

Lašas po lašo ir akmenį 
pratašo.

Dr. P. Lukoševičius
Krašto Valdybos P-kas.

J. Adomaitis
K. L. B. Šalpos Fondo P-kas.

tuvos kunigaikščio, 1410 m. 
liepos 15 d. Jo kariuomenė 
buvo sudaryta daugiausia iš 
lietuvių ir jų vasalų — ru
sų, totorių ir t. t.

Pagrindinis Lietuvos bend 
rininkas Žalgirio mūšyže, bu
vo Lenkija, tuo laiku apie 6 
kartus mažesnė už Lietuvą ir 
valdoma lietuvio Jogailos, Vy 
tauto Didžiojo pusbrolio.

Lietuvos kunigaikštijos šie 
nos 1410 tęsėsi nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros.

Yra ironiška, kad po 2-tro 
jo pasaulinio karo, rusai ir 
lenkai minėdami 550 metų 
Žalgirio mūšio pergalės su
kaktuves, visai nepamini, 
kad lietuviai taip pat dalyva
vo mūšyje.

Tai yra visiškai tas pat, ką 
„Life“ (Gegužės 8, 1964, 
pusi. 77) padarė, pagerbda
mi slavus už lietuvių pergalę 
Žalgirio mūšyje.

J. Skardis.
Kitame laiške J. Skardis ra 

šo apie elgsenos priemones, 
jeigu laiškas nebus paskelb
tas.
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Lietuvos byla 
besikeičiančioje politinėje 

konjunktūroje
PAGRINDINĖS MINTYS DR. DOMO KRIVICKO 

KALBOS, PASAKYTOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESE 1964 M. BIRŽELIO MĖN. 26 DIENĄ.

ffisP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Norint pasitarnauti Lietu 
vos bylai, t. y. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymui, 
reikia gerai įsisąmoninti į pa 
grindinius politinius fakto
rius, kurie nustato didžiųjų 
valstybių politikę, ypač J A V, 
kitaip tariant — reikia eiti 
su istorija.

Lietuvos byla turi du as
pektus — juridinį ir politinį.

Juridiniu požiūriu Lietuvos 
byla yra tvirta:

Sovietų Sąjungos agresija 
įvykdyta prieš Lietuvę ir ki
tas Pabaltijo valstybes yra 
tarptautinis nusikaltimas, pa 
darytas Sov. S-gos susitarus 
su Hitleriu dėl Pabaltijo kra 
štų ir kitų kaimyninių žemių 
pasidalinimo. Šį neteisėtą ak 
tą griežčiausia yra pasmerku 
sios JAV Sumner Welso, V- 
tyfoės Pasekretoriaus 1940 
m. Lepos mėn. 23 d. pareiški 
mu. Šis pareiškimas yra tar
tum laisvės deklaracija, ku
rioje atsispindi pagrindiniai 
JAV principai. Dėka JAV ir 
kitų laisvojo pasaulio valsty
bių Lietuvos inkorporavimo 
nepripažinimo paremtu prin 
cipu ex in iuria non oritur. 
Lietuva ir toliau išliko kaip 
tarptautinės teisės subjėktas. 
Šis nepripažinimas įgalina 
Lietuvos atstovus ir toliau 
eiti savo pareigas ir ginti Lie 
tuvos valstybės teises ir in
teresus.

Tačiau nepripažinimas yra 
tik negatyvinė šio klausimo 
pusė.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas yra politinė 

problema.
Tarpautinė konjunktūra kitė 
ja. Šiandieną, palyginus su 
pokario metais, yra įvykę žy
mių pasikeitimų tiek laisva
me, tiek komunistiniame pa
saulyje. Vietoj dviejų pagrin 
dimų galybių, JAV ir Sovie
tų Sąjungos, atsistatė poka
rio Europa, apsijungusi eko
nomiškai, militariškai ir po
litiškai. Ji atgauna prarastąjį 
svorį. Europa pamažu eina in 
tegracijos keliu. Vokietija ta 
po šios integracijos ištikimu 
partneriu. Todėl Vokietijos 
susivienijimo klausimas ne 
tik Vokietijos, bet visos Eu

TAUTOS LAISVĖ ĮGYJAMA AUKOMIS, 
TAD AUKOK TAUTOS FONDUI.

ropos klausimas, JAV siekia, 
kad ši integracija apimtų ir 
Angliję, o vėliau, kad apsi
jungusi Europa, įeitų į tamp 
rius politinius, ekonominius 
ir militarinius santykius kaip 
lygus ir pajėgus partneris.

Sovietų Sąjunga taip pat 
keičia veidą.

Ji nebėra tokia monalitinė 
kaip Stalino laikais. Sateliti
niuose kraštuose pasireiškia 
vis didesnis reikalavimas pa
gerinti gyvenimo sąlygas ir 
pripažinti šių kraštų indivi
dualumą. Šis procesas įvai
riuose kraštuose vyksta ne
vienodai. Tito jau seniai at- 
sipalaidojo nuo Maskvos. Jį 
seka Rumunija, Lenkija ir ki 
ti kraštai. JAV siekia, kad 
šis atsipalaidojimas intensy- 
vėtų ir kad pagaliau Rytų Eu 
ropos tautos būtų grąžintos į 
Europos bendruomenę.

Pastariaisiais laikais iški
lo ir Kinijos vaidmuo. Kinų- 
-rusų ginčas yra ne tik ideo
loginis, bet ir geopolitinis. 
Ir geopolitinė šio ginčo es
mė yra daug svarbesnė ne
gu ideologinė.

Sovietų S-ga nors ir skel
biasi, kad ji yra už taikų po
litinį sambūvį, tačiau gi ne
atsisako nuo savo pagrindinio 
siekimo, įgyvendinti komunis 
tinę diktatūrą visame pasau
lyje.

Lietuvos likimas, tai Rytų 
Europos likimo problemos 

dalis.
Tad stiprinkime JAV pas

tangas grąžinti Rytų Europ
os tautas į Europos bendruo
menę, nes tik integruota Eu
ropa gali patikrinti taiką ir 
gerbūvį, o tuo pačiu atnešti 
ir Lietuvai laisvę.

Atominio karo pavojai ver 
čia didžiąsias galybes sušilai 
kyti nuo karo veiksmų. Ta
čiau abi pusės ruošiasi viso
kiems eventualumams. Mu
ms tenka budėti, kad Lietu
vos byla būtų suaktyvinta, o 
ypač, kad ji būtų nušviesta 
naujose sąlygose tiek Ameri
koj, tiek Europoje. Tenka 
jieškoti draugų Lietuvos by 
lai iškelti Jungtinėse Tauto
se.

Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, 1323 metais per
kėlęs Lietuvos sostinę į Vilnių. Nors Vilnius susikūrė žy
miai anksčiau, bet 1323 metais priimta laikyti Vilniaus 
įkūrimo data. Vilniui šiemet sueina 641 metai. Gediminas 
sugebėjo plėsti Lietuvos ribas, o jo įpėdiniai Lietuvą išplėtė 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Dabartiniai gi Lietuvos val

dovai Lietuvą parceliuoja.

„GRĮŽIMAS 
„Išbolševikinta“ viena 

__New York( UPI). Viena 
niuyorkiečių šeima, norėju
si susikurti sau naują gyveni 
mą Sovietų Sąjungoje prieš 
penkerius metus, sugrįžo į 
Suv. Amerikos Valstybes, ap 
sivylusi savo patyrimu (iš
bandymu — gal geriau paša 
kyti. J. V.).

„Tai buvo pražuvę metai“, 
pareiškė ponia Mollie Block, 
52 m. amžiaus, išlipdama iš 
lėktuvo, kuris ją su jos vyru 
Moris 44 m. ir jų dukra 13 
m. Joanna parvežė į New 
Yorką.

Block’ai, prisiklausę sov. 
propagandos, tarėsi rasią ro 
jų sovietų teritorijoje, kai jie 
apleido Brooklyną prieš 5 
metus. Jie buvo nariai komu 
nistų partijos ir tvirtino, kad 
F. B. I. juos nuolat trukdė 
(persekiojo. J. V.), dėl to, 
kad Blockas buvo nuvykęs į 
Maskvos festivalį 1957 m. ir 
kuris buvo areštuotas Kini
joje begrįžtant atgal dėl per
žengimo nustatytų taisyklių.

Jie emigravo į Rusiją ir įsi

Į LOPŠĮ”
ameri koniška šeima.

kūrė Odesoje, prie Juodosios 
jūros. Bet vietoj rasti gero
vę, — jie atsidūrė baisiausiu© 
se sunkumuose ir nedatek- 
liuose, kurių jie nelaukė ir 
gyvenimo sąlygų, kurios juos 
turėjo tik nuvilti (nusivylė 
gyvenimo sąlygom. J. V.).

Blokas uždirbdavo 100 do
lerių (čia turbūt reikia su
prasti 100 rusiškų rublių, ku
rių įpirkimo galia tur būt yra 
keli centai amer. J. V.) per 
mėnesį, kaipo mašinistas ir 
jo žmona 83 dol. kaipo fab
riko darbininkė. „Taigi nega 
Įima buvo suvesti galus su 
galais“, aiškino p-nia Block, 
pridurdama, kad maistui tu
rėjo būti suvartota didžiausia 
dalis jų algų, nepaliekant be 
veik nieko drabužiams ir ki
tiems reikalams.

„Mes padarėme didelę klai 
dą“ — reziumavo p-nia Blo
ck „ir mes tikimės, kad ame
rikonai mums atleis ir leis 
mums vėl įsijungti į gyveni
mą, kurį mes buvome aplei
dę.“

RINKTINĖ
Prieš išvykdami į Austra

liją, mūsų krepšininkai Čika 
goję sužaidė draugiškas run 
gtynes prieš to miesto meis
terį Blue Chips komandą. 
Lietuvių viltys sudėtos į šio 
kontinento reprezentantus, 
pilnai pasitvirtino, nes mūsiš 
Riai, kaip ir latviams su es
tais, ir šį kartą „įkrovė“ šim 
tinę, užbaigdami rungtynes 
107:59 (42:26). Taškų pel
nė: Čekauskas 24, Varnas 23, 
Modestavičius 15, Sedlickas 
12, Bazėnas 8, Slomčinskas 
8, Jesevičius 7, Adzima 6, 
Jankauskas 4, Motiejūnas, Ši 
lingas. Rungtynes stebėjo 
per 1 tūkst. žiūrovų.

Ė LIETUVIAI LAIMI
Tradicinėse Hanley irkla

vimo varžybose prie Londo
no ir pagrindinėje rungtyje- 
-aštuonviečių lenktynėse, nu
galėjo Vilniaus Žalgirio ko
manda, atsiekdama net nau
ją šių lenktynių rekordą.

Kanados spauda radija ir 
televizija plačiai atžymėjo 
raumeningų Lithuanians iš 
Vilniaus pergalę, nors pasi
taikė laikraščių, kurie Vil
niaus Žalgirį pavadino rusais. 
Nėra ko stebėtis, nes vien 
tik lietuvių Sov. Sąj. tikrai 
neišleistų. Greičiausiai, aš- 
tuonvietėje, buvo įmaišyti 
kaip „angelai sargai“ rusai. 
Sąstatą pranešime ateinančią 
savaitę.

MONTREALYJE
VIS KITAIP. . .

Montrealis niekuomet ne
pasižymėjo savo dosnumu 
įvairioms, svarbioms, rinklia
voms mūsų tautiniams ar šal 
pos reikalams, tad Lietuvių 
Krepšinio Rinktinės išvykos į 
Australiją Kanados Komite
tas nesitikėjo didelės para
mos iš tos kolonijos. Tik keis 
ta, kad nusiskundžiama aukų 
nerinkimu Montrealyje. Be 
abejo, tai didėlis apsileidi
mas sporto klubo Tauras ir 
sporte entuziastų. Tačiau vi
si, kurie rado prasmingą pa
remti krepšininkų išvyką, ra
do ir kelią. . . pasiųsdami au 
kas tiesiai į Torontą, k^to iž
dininkei. Be abejo, didelis 
ačiū NL, kuri apsiėmė tarpi
ninkauti komitetui, tad ir ti
kime, kad montrealiečiai ne
paliks paskutinėje vietoje, 
persiųsdami savo aukas šio 
laikraščio antrašu.

Taip pat primename vi
siems Kanados lietuviams, 
kad krepšininkai nors jau iš
vyko į Australiją, tačiau rei
kalinga suma dar nebuvo su
rinkta, todėl tam reikalui už
traukta paskola. Tikimės

NUGALĖJO
kad ji bus visų pastangomis 
tikrai panaikinta.

IŠ LIETUVOS
— Pabaltijo sporto žurna

listų pasitarimas įvyko Esti
joje, kur šalia lietuvių, lat
vių ir estų, dar dalyvavo 
Maskvos, Ukrainos ir Kaza
chijos žurnalistai.

— Kaip esame jau minėję, 
Pabaltijo ir Gudijos šachma
tų turnyrą individualiai lai
mėjo estas Nejus. Antroji 
vieta teko V. Mikėnui, sunn 
kušiam lygiai taškų su latviu 
Klovann, tačiau lietuvis tu
rėjo geresnį koeficientą.

— Lengvosios atletikos 
rungtynėse Panąvėžys nuga
lėjo Šiaulius 114:97.

— Gdansko VVybžeže krep 
šininkai pirmas rungtynes 
Lietuvoje sužaidė ivaune, 
pralaimėdami vietos Žalgi
riui 89 :47. Lenkai yra treni
ruojami repatrijanto iš Kau
no Jan Rudelski ir Lenkijos 
lygoje užima trečią vietą.

— Sov. Sąjungos iutoolo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgi
ris nugalėjo Lugansko Za- 
rią 2:0. Tuo tarpu B. klasėje 
Klaipėdos Granitas, įveikęs 
Rybinsko Saturną 2 :0, lygos 
lentelėje atsistojo antroje 
vietoje.

— Lietuvos futbolo pirme 
nybių įdomesnės pasekmės/ 
Kretingos Minija (pirmaujan 
ti lygoje) nugalėjo Tauragės 
Taurą 2:0, Kauno Politecnni 
ka — Mažeikių Elektra 1:3, 
Plungė — Vilkaviškis 1:2.

IŠ VISUR
— Į valkarų Vokietijos 

„bundeslygę”, po eliminaci- 
nių rungtynių, pateko šios 
futbolo komandos: Neukir
chen Borussia ir Honoveris 
96.

— Bokso rungtynėse Pat- 
tersonas Stockholme taškais 
nugalėjo Machenę. Buv. pa
saulio meisteris Švedijoj yra 
labai populiarus dėl jo kovos 
su Johansonu, tad ir atvira
me stadione kovą stebėjo 40 
tūkst. žiūrovų.

— Rytų Vokietija, po ly
giųjų rungtynių (Leipzige ir 
Maskvoje po 1:1) su Sov. S- 
ga, paskutinėj, lemiamoj ko
voj Lenkijos sostinėje įveikė 
rusus net 4:1. Tokiu būdu, 
Sov. S-gos futbolo komanda 
nepateko į olimpines žaidy
nes.

— Už mėnesio laiko (rug
pjūčio mėn. pirmą savaitę) 
Kanados rytuose pradedamos 
amerikoniško futbolo pirme
nybės. Kanados meisteris — 
Hamilton Tiger Cats pirmo
se rungtynėse sutinka su 
Montrealiu.

Pažinkime save ir Įeitus.

DONELAIČIO LIETUVA
PETRAS BŪTĖNAS

3.
□
Rods, tarė Seimas, nei vienam klastuot ne- 

par eitis,
O lietuvninkams dar juo daugiaus 

nepritinka.
Žinot juk visi, kaip kožnas L i e tu v ą g i- 

r i a.
Ir kaip daug svetimų žmonių, kam mus pa

matytų,
Iš visų kampų šio sviesto jau susibėgo.
Ne tikt vokiečiai visokį mus pažiūrėti, 
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susi

rinko,
Taip kad ir lietuvi škai kalbėdami val

go,
Ir jau rubais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo;
Tik margų marginių dar nešiot nedrįsta 

(Žiemos rūpesčiai. 150 p.).
P. S. Čia Donelaitis kalba apie M. Lietu

vos, savo Liet., kolonistus nė vok. neaplenkd. 
paminėti. Taip pat į paviršių išplaukia ir et
nografinis vaizdas — M. Lietuvos lietuvinin
kų marginiai, taigi jų tautinė nešysta, veikusi 
ir kolonistus. Skaitome, kolonistus veikusi 
yra ir lietuvių kalba, kuri Donelaičio laikais 
visoje M. Lietuvoje buvo aiškiai tebevyraujan 
ti kaip čiabuvių žmonių kalba ir kuri, įsidėmė
tina, tapo lietuvių rašomosios, arba literatūri
nės, kalbos pagrindu betkur gyvenančiam lie
tuviui. Paskui tą čiabuvių lietuvių kalbą 
ten vokiečių administracija ir 
dvarponiai ėmė varžyti ir persekioti nežmo- 
niškiausiomis priemonėmis ir baisiausiomis re

presijomis. O šiais laikais Sov. Rusija ten net 
ir visus gražiausius bei gausiausius lietuviš
kus vietovardžius surusino. Palauk, Maskvos 
„demokratas” komunistas lietuviams, latviams 
ir estams dar ir savo nuožmiojo imperatoriaus 
Petro I (1672 — 1725 m.) išgalvotą graždan
ka užkraus, anot Donelaičio, smirdas.

□
Tu, pranc ūziš kas žioply! su švei

steriu storu.
Ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą 

vargint,
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų panie

kint?
Ar negalėtoj ten pasilikt, kur jus nuperėjo
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino?

(Žiemos rūp. 169 p.).
P. S. Užstodami savo Lietuvą, Donelaičio 

kartūs žodžiai ir taiklūs priekaištai koloniza
cijai štai yra pasiekę kulminaciją. „Tu, ka
ti u š i š k a s žioply! su n i k i č i o k u sto
ru. . ” Pasiutiškai tinka ir sovietiškam reži
mui pakremlyje!

□
Ak! kur dingo Prūsuose barzdota ga-. 

dynė,
Kai slūžauninkas dar už menką pinigą 

klausė (Vasaros darbai. 66 p.).
P. S. Tik tą vieną kartą Prūsai kaip ša

lis poemoje tepaminėta, žinoma, Lietuva 
tautovardžio vietoje. Taigi, Donelaičio laikais 
ten tevyravo Lietuvos vardas, tik vėliau 
buvo jis kitų pamirštas ar nepelnytai kitokiais 
gudravimais pakeičiamas net ir mūsų mokslo 
literatūroje. perdaug pigų neapdairumą. 
Jei lieuvininkus Donelaitis dažnai mi
ni, tai prūsas tėra ten vos keletą kartų pa
minėtas. Apskritai, nuo seno yra aiškus reiški
nys: nuo Vyslos pusės vyrauja prūso tauto 

vardis, o no Nemuno pusės Priegliaus baseine 
ir aplamai visoje M. Lietuvoje įsigalėjęs yra 
lietuvio ir Lietuvos tautovardžiai. Sve 
tirpieji savo politiniais sumetimais Lietu
vos ir lietuvio vardų net nuo Vokiečių 
ordinų kronikininkų laikų didžiai nemėgdavo, 
ir viską čia savo raštuose vertė aukštyn kojo
mis, kad net šiuo atveju, atžvilgiu ir žvilgiu 
kaikurie ir lietuviai buvo pasimetę. Bet Do 
nelaitis su savo Lietuva ir lietuvininkais „šir
dingais savo broleliais“ čia yra teisingas, pa 
tvarus, nuoseklus ir mums autoritetas.

PAPLITIMAS
L i e t-u v-a ir lie t-u v-i s ar lie t-u v- 

-i n-i n k-a s tautovardžiai, taigi, iš mūsų vi
sų dailiojo žodžio kūrėjų aiškiausiai net poli
tiškai, ne tik etniškai, ir daug kartų vartojami 
yra Donelaičio, M. Lietuvos žmogaus. Tai 
svarbi aplinkybė lietuviškiems reikalams ty
rinėti ir aiškinti. O Donelaitis juos sąmonin
gai ir itin ryškiai į paviršių iškėlė.

L i e u v o s šalies ir valstybės vardas, nuo
stabu, buvo vartojamas ir kitų M. Lietuvos 
rašytojų pvz. net savo knygų tituliniuose la
puose senaisiais laikais. O kun. Martynas 
Mažvydas, išleidęs pirmą spausdintą lietuviš
ką knygą Katekizmą Karaliaučiuje 1547. I. 8 
metais, ją skyrė dedikavo išspausdindamas: 
Ad Magnum Ducatum Litvaniae „Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštijai“, tuo pabrėždamas, 
kad M. ii- D. Lietuva u n u m, taigi viena, ir 
ten prakalboje dar įrašė: Knigieles paczes by 
la Letuvninkump jr Szemaiczump „pačios 
knygelės byloja lietuviams ir žemaičiams”.

M. Lietuvos — Karaliaučiaus srities ir net 
Prūsų žemės, čia net į vakarus nuo Paserijos 
vidurupio, plote pasitaiko prisimėčiusių šak
nies L a i t- L e i t- Liet- Lit- vietovardžių; 
ten yra ir senųjų laikų, 1257, 1385, 1292 me 

tų ir XVIII amžiaus, tokių asmenvardžių, 
šiuo atveju M. Lietuva bei Prūsų žemė yra 
išskirtinė: Lietuvos šviesoje.

Tautovardis turi priesagą -u v-, būdingą 
lietuvių ir žiemgalių kalboms, bet nesvetimą 
ir prūsų kalbai, pvz.: liet, lie ž-u v-i s 2, prū
sų i n s-u w i s, bet latvių jau kitaip — mele 
„lot. lingua — liežuvis ir kalba, pre. la lan
gue, ang. tongue, vok. die Zunge, sen. slavų 
ir lenkų jęšyk, rusų jazyk”. Lietuviškasis ir 
prūsiškasis žodžiai bei jų lytys visiškai yra 
suartėję, nes, mat, ir lietuvių kalba niekados 
nėra buvusi išsiskyrusi iš prūsų kalbos kaimy
nystės ir net ploto, žodžio darybos reikalui 
plg.: lietuvis ir liežuvis, dauguvis, deltuvis, 
kekuvis, linkuvis, raguvis, šeduvis.

Kurioje baltų žemės juostoje tautovardis 
Lietuva atsirado, — nežinoma. Bet jis bus 
atsiradęs Nemuno baseine, ypač neišskiriant 
Nemuno nuo Kauno miesto žemupio su Ne
munynu bei Priegliaus baseinu, kuriame yra 
M. Lietuva - Karaliaučiaus sritis. Nė tauto
vardžio žodinė reikšmė dar nežinoma. Tam te 
ori jų būta ir yra įvairių. Nesurasta, nenusta
tyta. Bet atrodo, kad jau nebetoli metas, kad 
tas viskas aiškės įtikinamai.

Analoginiai baltų latgalių - latvių šaknies 
L a t- ar su pošakniu v L a t-v- tautovardžiai 
Lata. Latva, La t-v i j-a ir L a t+ g a I-a 
turėjo atsirasti šiauriau Lietuvos tauto- 
v a r d ž i o paplitimo juostos.

Kiek ligi šiol galima sumesti, geografiškai 
viskas baltų žemėje dedasi pietvakarių — žiem 
ryčių kryptimi. Ir atrodo, kad pietvakariuo
se vyrauja šaknis L e i t- Liet-, o žiemry
čiuose šaknis L a t - tautovardžiams.

Donelaičio „Metų” poemos L iet u v a, tiek 
ten visaip aiški, priklauso pietvakariams. 
1964. I. 19 Donelaičio metai.
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MOKSLEIVIŲ ŠVENTĖ 

LIETUVOJE
Vilniuje įvyko moksleivių 

dainų šventė, kurioje, kaip ra 
šo „Literatūra ir Menas", da 
lyvavo 15,000 moksleivių. 
Jie Vinigio parke dainavo 
dainas, grojo triūbomis ir šo 
ko.

Eug. Matuzevičius apie tą 
moksleivių dainų dieną rašo: 
. . . „permaža būtų pasakyti, 
kad tai buvo gražu ir didin
ga, pakilu ir nuoširdžiai jau
natviška, kad tai pranoko vi
sus mūsų lūkesčius. . . Nuo
širdus darbas, meilė dainai, 
šokiui, muzikai, kolektyviš
kumas, darnumas, susiklausy 
mas — tai vis pagrindiniai 
taškai, kurie nulėmė kolekty
vų pasisekimą bei meistrišku 
mą“...

R. Mačiulis rašo: „Su ma- 
lunumu klausėmės jungtinio 
moksleivių simfoninio or
kestro ir tradicinio saviveik
los palydovo — skudučių or
kestro".

Šokėjoms grojo 534 akor
deonai ir pučiamųjų orkest
ras. Šventėje dalyvavo latvių 
ir estų atstovai, bet, žinoma, 
be Maskvos „atstovų” neap 
siejo, o šie Vilniaus Vingyje 
užtraukė rusiškąją „druž- 
bą”... Bet su pavergėju tik
rai „družba". . . nekokia.

PASKELBTI APIE LIETU 
VA DOKUMENTAI

__VLIKo anglų kalba lei
džiamasis biuletenis Elta, 
birželio mėn. numeris jau pla 
čiai pasiekė skaitytojus. Se
natorius Thomas J. Dodd bir 
ženo lo d. kalbėdamas Long 
rese apie Pabaltijo valstybes, 
daug medžiagos panaudojo 
savo kalboje iš paskutiniojo 
Eltos biuletenio. Biuletenio 
turinyje yra J. Audėno atsa
kymai į biuletenio redakto
riaus paklausimus, kaip 1940 
metais, Sovietų Sąjunga oku
pavo Lietuvą (J. Audėnas) 
tuomet buvo Lietuvos vyriau 
syjbės narys). Toliau įdėtas 
Lietuvos diplomatų Šeto p. 
Lozoraičio nota Danijos vy
riausybei, dėl susitarimo su 
Sovietų sąjunga skoloms tarp 
Lietuvos ir Danijos suregu
liuoti. Senatoriaus Barry H. 
Goldwater rezoliucija kurią 
jis įteikė kongresui, kad jis 
priimtų nutarimą Pabaltijo 
valstybių bylą kelti Jungtinė 
se tautose. Toliau seka sveti
mos spaudos atsiliepimai apie 
Lietuvą ir daug informacinės 
medžiagos iš okupuotos Lie
tuvos.

Birželio 26—28 dd. J. Au
dėnas atydžiai sekė Ameri
kos Lietuvių kongreso dar
bus, pasveikino VLIKo var
du ir su p. p. Audėniene bu
vo garbės svečiai kongreso va 
karienėje. Elta.

LITERATŪROS IR MENO KANADOS FILMŲ GAMINTOJAI IR GAMYBA

METRAŠTIS, 
datuotas 1964 metais, fakti- 
nai kalba apie praėjusius 
1963 metus.

Pirmiausia sužymėti su
kaktuvininkai: dail. Br. bo
gintas, sulaukęs 50 metų am 
ziaus; Vincas Mykolaitis-Pu 
tinas, sulaukęs 7U m.; Stanis 
lovas Dagius, miręs poetas 
vertėjas, nuo kurio gimtadie
nio sukako 120 mętų; Anta
nas Bimba, perjuostas tauti
ne juosta, nes jam suteiktas 
„garbes daktaro" laipsnis, 
kaip istorijos žinovui; sktup- 
tonus Vladas Pleskunas, 50 
m.; M. Mironaitė sulaukusi 
50 m., Ksav. Vanagėlis - Sa
kalauskas, gimęs prieš 100 
metų; Martynas Mažvydas 
— pirmosios lietuviškos kny
gos autorius — 400 m. su
kakties nuo jo mirties pro
ga ; kun. poetas Antanas 
Strazdas, gimęs prieš zuu m.; 
poetas žemaitis Butkų Juzė 
70 m. sukakties proga; Jad
vyga Jovaisaite - Oiekienė 
6u m. sukaktuvių proga; ak
torė Bronė Kurmyte suka
kusi 50 m.; dail. Pranas Ju
cys 50 m.; istorikas Simanas 
Daukantas 170 m. gimimo 
proga; poetas Kazys Binkis, 
ganęs 1893 m.; dau. Bernar
das Bučas 60 m. proga; akto 
rius Juozas Laucius 70 m. 
proga; loiklioristas Liudvikas 
Jucevičius 50 m. proga; 
skulptorius Robertas Anti
nis 05 m. proga; Pranas Ma
šiotas 100 m. nuo gimimo 
proga; Antanas Beiazaras, 
kompozitorius, 50 m. proga.

Toliau eina mirusieji: kom 
pozitprius Konstantinas Gal- 
kauskas, muzikė Liudmila 
Keželytė, režisierius Romual 
das Juknevičius, rašytojas 
Kazys Kieia, chorinio meno 
pionierius Juozas Neimontas, 
dail. Jonas Valtys, muzikolo
gas Vytautas Karpavičius ir 
literatas Jonas Kaškaitis, su
grįžęs iš JAV ir ten nusikan- 
kinęs ir be laiko miręs. To
liau smulkmenos. Metraštis 
įdomus.

NAUJOS KNYGOS
J. Rymanto užrašyti daili

ninko Petro Rimšos pasakoji
mai. 388 puslapiai, gausiai 
iliustruotas Petro Kimšos 
darbų nuotraukomis leidinys. 
Būdinga, kad Petras Rimša 
vienu vieninteliu Justino Pa
leckio portretu atsikratė nuo 
sovietinių ikonų darymo. 
Bet daug jo įdomių darbų pa 
vaizduoti gana gerai. Ir lei
dinys atrodo rimtai.
• Alg. Kalinauskas gerokai 
pakedeno Vlado Kavaliūno 
parašytą apybraižą apie 
Kiprą Petrauską, nurodęs 
daugybę jos klaidų, netikslu 
mų ir labai seklų turinį. Tik
rai menkas, permenkas, dar
bas apie didelį Lietuvos dai
nininką.

Kalbėk apie filmų pramo
nę, kalbėk apie keletą žmo
nių Kanadoje, Jungtinės Ame 
rikos Valstybės, Anglija, Ita 
lija, Prancūzija ir net Ispa
nija turi vieteles, kur yra ga 
minami filmai. Ir Kanada tu 
ri filmų gamybą —mažą, bet 
labai gerą. Pagrindė yra 
Crawley Films Limited Otta 
woj, kuri jau švenčia 25 me
tų sukaktuves kaip yra šioje 
pramonėj. Ji gamina geriau
sius pasaulyje filmus iš pra
monės, vyriausybės, švietimo 
ir televizijai.

Osawley Films, seniausio
ji filmų gamybos organizaci
ja Kanadoje, yra įkurta 1939 
m. Budge Clawley, jauno sąs 
kaitininko ir jo žmonos. Pra
sidėjo kaip pomėgis, o išau
go į profesinį verslą. Pirma 
talpinęsis pastogėj, vėliau iš- 
tuštintoj bažnyčioj, o galu
tinai persikėlė į naują pasta

Dabar vasara, ir žmogus turi daugelį galimybių išvykti iš 
miesto Į gamtą. Bet žiema ne tiktai sukausto- gamtą, bet ir 
žmogų prikausto prie namų. Nenuostabu, kad žmogus jieš 
ko progų išsilaisvinti iš monotonijos. Quebeco miestas todėl 
kasmet ruošia žiemos šventes, kurioms pasigamina ir specia
lų apsirengimą, kokiu čia matome pasipuošusią šaunią 

kvebekietę.

tą su įstaigomis Toronte ir 
Montrealy.

Crawley laimėjo 141 do
vaną už 80 filmų įvairiuose 
festivaliuose ir varžybose 
kaip namie, taip ir užsienyje. 
Laimėjo 34 dovanas J. A. V- 
se ir kitas 37 Europoje. Lai
ke 25 metų jie pagamino 
1,400 judomų filmų, su- šim
tais iš prekybinio pasaulio ir 
dar daugiau iš mažų sričių. 
Jos žmonės suko filmus J. A. 
V-se, Anglijoj, Prancūzijoj, 
Švedijoj, Danijoj, Brazilijoj, 
Venecuelcj, Panamoj, Britų 
Gvianoj, Kolumbijoj, Jamai
koj, Puerto Riko, Trinidade 
ir visose Kanados provincijo
se. Jų pasisekimas sukant pra 
monės filmus tapo išveža
mas kaip eksportas $250,000 
vertės į metus. Filmai sveti
momis kalbomis pagelbėjo 
bendrai Kanados eksportui. 
Kanados kviečių filmas, pa-

VEDA DR, GUMBAS

PICASSO STEBUKLAIS 
NETIKI

Pirkdamas pas Picasso pa
veikslą, pirklys sugalvojo dai 
lininkui pasakyti komplemen 
tą.

— Aš perku iš jūsų pavei
kslą, nes įsitikinau, kad jūs 
tiksliai piešiate žmones ir 
gamtą...

— Atsiprašau! — nutrau
kė Picasso. — Aš stebuklais 
netikiu ir negaliu patikėti, 
kad Dievas būtų padaręs to
ki stebuklą ir žmones ir gam 
tą būtų pritaikęs prie mano 
pieštų paveikslų...

vyzdžiui, turi net šešias ver
sijas: prancūzų, vokiečių, is
panų, italų, portugalų ir ang 
lų.

Bendrovės pareigūnai ti
ki, kad pasaulyje nėra kito 
tokio filmų gamintojo, ku
ris, būnamas vadovas tokių 
filmų, turėtų savas laborato 
rijas, tokį gyvumą, savo nuo 
savą garsų sistemą, ir kuris 
gamintų švietimo filmus, te
levizijai prėkybinius, televi
zijai pramogų filmus, doku
mentinius ir dar kitus.

Daoar Crawley yra užim
tas filmų gamyba, kurių eks
portas yra esminis dalykas, 
nes šie filmai gaminami su 
85% pelnu iš užsienių. Seri
jos iš RCMP TV parduo
tos JAV, Argentinoj, Filipi
nuose, Irane, Nigerijoje, Ko 
dezijoj, Vakarų Vokietijoj, 
Puerto Riko, Naujojoj Ze
landijoj, Uragvajuje, Peru, 
Hong Konge, Belgijoj, Mo
nako, Luksemburge, Venecu 
eloj ir net laivams jūroje. Jų 
filmai apie St. Lawrence jū
rų kelią buvo parduoti i V 
Italijoj, Australijoj, Danijoj 
ir Vakarų Vokietijoj. (CS).

BRAVO, 
FILATELISTAI!

Filatelistų draugija „Lie
tuva" išleido laiškajns vokus, 
skirtus Kristijono Donelai
čio „Metams". Voke atspaus 
ta: K. Donelaičio atvaizdas, 
Donelaičio laikų Lietuvos že 
mėlapis, atversta knyga su 
įrašu „Metai“, prie rašytojo 
atvaizdo įrašyta 1714—1780 
ir įrašas Kristijonas Donelai
tis author of greatest Prus
sian Lithuania poem „Me
tai“.

Svarbiausia, kad filatelis
tai vieni iš pirmųjų davė Lie 
tuvos žemėlapį, apimantį be
veik visą Lietuvą, kaip buvo 
sutarta po antrojo pasaulinio 
karo Potsdame, iki Rudkal- 
nio, apimant didžiąją ir Ma
žosios Lietuvos dalį su Kara- 
laučiumi
• Dail. Zaplkus Kęstutis da
lyvavo tarp keturių Ameri
kos dailininkų parodoje Pa
ryžiuje.

APDAIRUMAS GĖDOS 
NEDARO

— Kaip čia, Maryt? — 
klausė Onutė savo draugę.
— Tu vos tiktai susižiedavai 
ir paskelbei vestuves?

— Aš dabar jau apdaires
nė, — atsiliepė Marytė. — 
Aš jau pamokyta... Kartą bu 
vau susižiedavusi, bet nepa
skelbiau vestuvių, ir jis po 
kiek laiko susirado kitą.,

NAMAI — PRAGARAI
— Mieloji, — kalbasi kū

mutės, — tavo vyras mėgsta 
savo namus?

— iv e, mieloji, ypač kai aš 
namie esu. . . O tavasis, mie
loji ?

— Manasis labai, labai 
mėgsta, kai aš išeinu į kiną. 
GROBK, KAS PAGROBTA

— Draugas komisare, kaip 
čia reikia suprasti jūsų komu 
nizmą: prieš 15 metų iš ma
nęs nusavino visą turtą, o da 
bar dalimis jį man parduoda,
— klausė kolūkietis kolūkio 
skirtinį pirmininką.

— Matai draugas: kai iš 
tavęs kelius kartus tą turtą 
nusavins, o tu jį kelius kar
tus atpir'kisi, tai ir turtas dus 
kolūkio ir pinigai bus kolūkio 
rankose, kaip komunizmo 
obalsis kad skelbia: groDK, 
kas pagrobta.
KOMUNISTAS PRIEŠ KO 
MUNĄ, ARBA DVI KATĖS 

VIENAME MAIŠE 
NESUTELPA

Įvykis Maskvos Raudono
joje aikštėje, Chruščiovui nu 
tarus iš mauzoliejaus išmesti 
Staliną.

— Sudie, tėveli Iljičiau. . .
— Kur tu sukrutai, Džu- 

gašvili?
— Atsibodo man su tavim 

būti vienoje komunoje...
— Tai koks tu komunistas, 

kad nemėgsti komunos?
— O kas gi ją mėgsta, tė

veli Iljičiau?
— 1 ai nors dėl akių prisi

laikytum komunos...
— Tai tegu už mane pa

darys mano mokinys Nikita...
ANTIMILITARISTAS
Yra žmonių, kurie ne tik

tai teoriškai, bet ir praktiškai 
nusistatę prieš karą ir tuo pa 
čiu ir prieš tarnybą kariuome 
nėję. Vienas naujokas, paim
tas per jėgą, kalbėjosi apie 
tarnybą.

— Kokioje kariuomenės da 
lyje norėtumėt tarnauti, — 
klausė jį suskirstymus daran
tis karininkas.

— Tiktai pastoviųjų atos- 
togininkų dalyje, ■— atsakė 
naujokas. . .

KOMUNISTINIS ŠŪKIS
„Kas tavo, tai mano, o kas 

mano, tai ne tavo“!..

A. BALTRŪNAS ROMANAS

Tu mane šauki
37.
— Tau pasisekė, Pauliau, — tiesdama ranką, prabilo 

Norkutė. — Repeticija praeis be manęs. . .
— Puiku. Bet kodėl pasisekė tik man?
— Tu nesidžiaugi? — pakilo jos antakių puslankiai.

— Džiaugiuosi, žinoma. . . O kas tas jaunuolis, su ku
riuo ėjai?

Ji mažumėlį sutriko.
— Iš mūsų kolektyvo, stažuotojas. . . Kur kvieti?
— Bet kur, Aldona.
— Tuomet užeikim čia pat. Tu nesi buvęs šioje kavinu

kėje?
— Cigarečių kažkada pirkau, — prisiminė Lauritėnas.
Kavinukė buvo mažytė, su ketvertu staliukų. Kampe 

sėdėjo kažkokia senyva moteris ir pamažu, užsigerdama bal
tinta kava, valgė torto gabalėlį. Paltų nusivilkti nereikėjo, 
o ir kabinti jų nebuvo kur. Pro varstomas tiesiai į gatvę 
duris skverbėsi šaltis, ir pati bufetininkė sėdėjo su paltu, 
baltą chalatą tik Šiaip sau užsigobus ant pečių. Apsitarnau
ti reikėjo patiems.

— Jaukumo ne per daugiausia, — apmetęs žvilgsniu 
kavinukę, nusišypsojo Paulius.

— Kodėl? Mūsiškiai čia dlažni svečiai.
Lauritėnas nebenorėjo ginčytis. Jis iš pirmos susitiki

mo akimirkos jautė, kad Aldona viduje kažkokia sudirgus, 
ir reikia tik mažytės kibirkšties, kad nepasitenkinimas iškil
tų i paviršių.

Paulius nuėjo prie bufeto ir grįžo su konjako grafinu- 
ku. Paskui atnešė puodelius su kava, saldainių.

__  „Kregždutės“? Juk tu žinai, Pauliau, kad aš į jas 
negaliu nė žiūrėti.

— Pamiršau, Aldona. Aš pats gi jų visai nevalgau. . .
Jie išgėrė po gurkšnį konjako, siurbtelėjo kavos.
— Tai kur tavo lauktuvės? — pagaliau priminė Nor

kutė.
Lauritėnas atidarė portfelį ir išėmė dvi mažas dėžutes. 

Vienoje buvo blizgantys auskarai su daugybe veidrodinių 
kristalėlių, kitoje — žiedas mažyte rubino akute.

Jai ypač patiko auskarai.
„Brolyti, moterims vis viena, kokias dovanas perki: 

brangias, ar už keliolika kapeikų. Svarbu, kad prisimeni 
jas”, — šmėkštelėjo Pauliaus atmintyje kažkada Borios 
Perminskio pasakyti žodžiai.

Jis vėl atidarė portfelį ir išėmė plokštelę.
— „Bolero”! Pauliau, mielasis, tai visgi nepamiršai?

— ji švytėdama suplojo delnais. — Pasilenk, aš tau turiu 
pasakyti vieną dalyką.

Paulius nespėjo susivokti, kai ji žaismingai pabučiavo į 
skruostą.

Lauritėnas suglumęs apsižvalgė. Senutės, valgiusios 
tortą, jau nebebuvo. Bufetininkę pridengė vitrina su kondi
terija ir saldainiais.

— Duok, nuvalysiu, — Norkutė išsiėmė nosinaitę ir 
perbraukusi parodė jam lūpų dažų žymes.

Po keleto stiklelių kalba lyg ir išseko. Gal todėl, kad į 
kavinę prigužėjo daugiau žmonių. Pauliaus tyla nevaržė. 
Priešingai, jis dabar galėjo tylėti nors ir ištisą valandą, tik 
neatitraukdamas akių nuo jos. Retkarčiais jų žvilgsniai 
susitikdavo, ir tai buvo jam kur kas daugiau, negu gražūs, 
labjausiai parinkti žodžiai.

— Kodėl, Pauliau, tu taip į mane žiūri? — pagaliau ne
iškentus paklausė ji. — Kai tu šitaip spoksai, man kažkodėl 
darosi nejauku. Tarsi kokio tardytojo žvilgsnis.

— Argi? Man pačiam niekad nebūtų šitai šovę į galvą.
— O man šauna. . . — Ji ilgai maišė šaukšteliu kavą.

— Pauliau, kodėl man vis dažniau ateina mintis, kad tu ma
nęs nebemyli? Ir visa, ką tu bedarytum man malonaus ir 
gero, atrodo, tarsi darytum vien iš įpratimo.

— Keista, — burbtelėjo Lauritėnas. — O gal ir ne
keista. . . Kai moteriai rodosi, kad jos nebemyli, vadinasi, 
ji pati nustojo mylėjusi. Ji jau myli kitą.

Aldona nustebusi išplėtė akis.
— Iš kur tu ištraukei visa tai? . .
— Kažkur skaičiau. Rodos, Remarkas. . .
Jos nuostaba iš karto atslūgo.
— Melagis tas tavo Remarkas.
— Gal būt, — ištarė jis su kartėliu. — Pagaliau visi 

mes melagiai.
— Kas visi?
— Ir aš, ir tu. . .
— Paprašyk konjako, Pauliau. Aš noriu šį vakarą pa

sigerti.
— O aš seniai svajoju, kaip man išsiblaivyti. Nesiseka.
Jis galvojo ne apie gėrimą. Aldona, rodos, nesuprato 

šito. Paulius pakilo ir, nuėjęs prie bufeto, paėmė dar grafi
ną.

Laikas bėgo.
Lauritėnui norėjosi kuo greičiau išeiti iš čia. Neprisi- 

liesdamas savo stiklelio, jis susimąstęs žiūrėjo į stalą, rūkė.
— Tu kažko pyksti, Pauliau? Nepatenkintas?
Jis norėjo atsakyti, bet maudulys užspaudė gerklę.
— Na, ką gi, eik. — Ji atsistojo ir ėmė segiotis paltą. 

— Bėk į namučius, skubėk. Ten gi tavęs laukia nesulaukia.
Pauliaus akys buvo pilnos ašarų. Tačiau jis nepratarė 

nė žodžio ir neatsistojo.
Norkutė, abejingai žvilgterėjusi į jį, tylomis susirinko 

savo daiktus ir, metusi šaltą „viso gero“, išėjo.
Jis liko besėdįs. Girdėjo, kaip trinktelėjo kavinukės 

durys. Nutolo skubūs žingsniai. Tik tuomet Paulius pa
stebėjo, kad prieš jį tebestovi sklidinas konjako stiklelis. 
Krūtinėje skaudėjo, tarsi kas giliai ten sukiotų peilio ašme
nis.

Lauritėnas grikštelėjo dantimis ir vienu mauku išgėrė 
iki dugno.

Daugiau bus.
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MOKSLAS IR TECHNIKA
INDOEUROPIEČIŲ KALBOS 

DOC. V. MAŽIULIS

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS 
Pranas Al senas, Kanada.

INDOEUROPIEČIŲ 
PROTĖVYNĖ

Kaip jau minėta, baltų kai 
bos, lyginant jas su visomis 
indoeuropiečių kalbomis, yra 
artimiausios giminaitės su sla 
vų, toliau, — su germanų ir 
indoįranėnų kalbomis. Šitų 
kalbų artimą giminystę ap
sprendžia iš dalies ir tai, kad 
šiomis kalbomis kalbėjusios 
tautos seniau ilgus amžius 
yra gyvenusios kaimynystė
je, kitaip sakant, šios kalbos 
bei tautos senovėje bus turė
jusios ilgaamžių santykių bei 
ryšių, kurių, pvz., baltai su 
slavais niekad net ir nėra nu
traukę. Čia susiduriama su 
baltų, slavų, germanų, indo- 
iranėnų, o taip pat ir visų in 
doeuropiečių tautų protėvy
nės problema.

XIX a. pradžios ir vidurio 
kalbininkai manė, kad indo
europiečių prokalbės vaizdą 
geriausiai išlaikąs sanskritas. 
Perdėtas sanskrito bei indo- 
iranėnų kalbų archaizavimas, 
be kitų priežasčių, turėjo įta 
kos atsirasti hipotezei, kad 
indoeuropiečių protėvynė jieš 
kotina taip pat netoliese nuo 
Indijos, būtent, Vidurinėje 
Azijoje. Jeigu sanskrito tokia 
„priviligijuota“ padėtis jau 
XIX a. buvo atmesta, tai in
doeuropiečių iš Vidurinės 
Azijos kildinimo hipotezė gy 
vavo net iki XX a. pradžios. 
Čia pat galima priminti, kad 
tokios aplinkybės turėjo tam 
tikros įtakos ir pačiam termi
nui „indoeuropiečiai“ atsiras 
ti (XIX a. padarytam pagal 
sąlyginai geografinį princi
pą : sanskritas bei indų kal
bos yra rytuose, o į vakarus 
labjausiai nutolę „indoeuro
pietiškieji“ europiečiai).

Indoeuropiečių prokalbėje, 
nuo savo susidarymo išgyve
nusioje daugybę tūkstančių 
metų, vyko' atitinkami termi 
nai skilimo (atskirais atvejais 
ir jungimosi) procesai, kurie 
ypač suintensyvėjo (vadina
masis indoeuropiečių prokal
bės skilimas) paskutiniai
siais tūkstančiais prieš pir
mykštės visuomeninės sant
varkos egzistavimo pabaigą. 
Vystėsi, suprantama, ne tik 
indoeuropiečių prokalbė, bet 
per ilgus amžius keitėsi ir pa 
ti indoeuropiečių protėvynės 
teorija. Mokslininkai, remda
miesi atatinkamais kalboty
ros, archeologijos bei antro
pologijos duomenimis, spėja, 
kad visų indoeuropiečių pro
tėvynė bus buvusi apytikriai 
žemutinio bei vidurinio Du
nojaus baseino, šiaurinių Juo
dosios jūros pakraščių terito
rijoje (iš kur indoeuropiečiai 

I M. MAČIUKAS |
J VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ | 

j 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. $
v

atsikraustė į šią teritoriją, 
nėra žinoma). Apie IV—III 
tūkstantmetį pr. m. e. indo
europiečių gyvenvietės, ma
noma, bus buvusios jau maž
daug tarp Reino ir Dono, 
tarp Balkanų bei vakarinės 
Mažosios Azijos ir pietryčių 
Baltijos bei Šiaurės jūros; li
kusieji Europos plotai buvo 
gyvenami neindoeuropiečių 
arba ir visai negyvenami. Iš 
šios indoeuropiečių protėvy
nės rytinių kraštų (maždaug 
iš dabartinės Ukrainos) da
lis busimųjų indoįranėnų gen 
čių nusikraustė į Vidurinę 
Aziją, pasiekdamos net Indi
ją

Neliečiant klausimo apie 
inodoeurop. migraciją į pie- 
tvaKarių pietų Europą ir pa
našiai, reikėtų trumpai su
stoti prie indoeuropiečių 
protėvynės šiaurinių kraštų, 
kuriuose jieškotini busimieji 
baltai, slavai, germanai. III- 
me tūkstantmetyje pr. m. e. 
baltų protėvynės teritorija, 
pietuose siekdama įient jau 
Pripetę ir Vyslos žemupj, į 
šiaurę, gal būt, nėjo toliau 
už linijos Nemunas — Neris 
— Berezina (įtekanti į Dniep 
rą). Nuo II tūkstantmečio 
pr. m. .e. pradžios baltai pa
mažu apsigyvena ir visuose 
Dniepro aukštupio kraštuose, 
maždaug prie linijos Daugu
va — Maskvos upės aukštu
pys, pasiekdami finų (t. y. 
estų, suomių, komių, mard- 
vių ir kt. protėvių) gentis. 
Pietryčiuose, atitinkamose 
Dniepro aukštupio teritorijo
se baltai siekėsi su indoiranė 
nais (vadinamaisiois skitais) 
pietuose (už Pripetės) — su 
slavais, gyvenusiais maždaug 
tarp Pripetės ir Karpatų. I-jo 
m. e. tūkstantmečio vidury 
vyksta didelis Europos, ypač 
centrinės, tautų judėjimas, 
kuris neaplenkia ir slavų: VI 
—VIII a. slavai įsikuria ir vi 
soje Dniepro aukštupio teri
torijoje.

Šiame trumpame straipsny 
je labai glaustai išdėstyti su 
dėtingi indoeuropiečių kalbų 
(bei tautų) raidos klausimai 
ropuliarumo dėliai yra atitin 
karnai supaprastinti. Šių prob 
lemų sudėtingumą dalinai ap 
sprendžia jau ir tas faktas, 
kad kalbos mokslui tenka 
skverbtis net į tokius seno
vės laikus, kuriais nė viena in 
doeuropiečių kalba dar netu 
rėjo rašto ir, suprantama, ne 
paliko jokių rašytinių pa
minklų.

® Vilniaus Dailės institutą, 
bolševikų perdirbtą iš Dailės 
Akademijos, baigė eilė jaunų 
dailininkų, kurių darbai spau 
doje vertinami gerai.

Ši litutnistinė mokslo insti
tucija Čikagoje darbą pradė
jo 1958 m. pirmiausia įstei
giant Aukštuosius Pedagogi 
nius Lituanistikos Kursus, iš 
kurių vėliau išaugo Pedago
ginis Lituanistikos Institu
tas.

Institutas — tai didžiai pa 
sišventusių lituanistikos sri
ties mokslininkų ir specialis
tų sutelktinis darbas. Institu 
to vadovybė ir jo lektoriai li
gi šiol, be jokio sustojimo, be 
pertraukos, dirba įsidėmėti
nai svarbų ir didelį darbą. Ir 
tai — ne už pinigus, ne už 
bent kokį, nors menkiausią, 
atlygini/ną, bet dovanai — iš 
pasišventimo, iš didelės mei 
lės tėvų žemei — Lietuvai ir 
lituanistikos mokslui.

Juos (tuos pasišventėlius) 
tėvų žemė išaugino ir išmoks 
lino. O štai dabar (savano
riškai ir su dideliu nuoširdu
mu) — jie atsilygina Tėvy
nei, ruošdami svetur lituanis 
tų kadrus, kad, vyresniajai 
kartai pasitraukus, neliktų ne 
užimti postai, bet rastųsi kas 
juos pavaduoja ir kad tautos 
individualybės laidas tęstųsi 
ateičiai, kaip Instituto regu- 
liamino pratarmėj pabrėžta, 
kad nedingtų per amžius su
krautas dvasinis lietuvių tau
tos turtas kalboj, tautosakoj 
bei literatūroj, istorijoj, tau
todailėj ir papročiuose.

Kaip matome, tai labai gra 
žūs ir kilnūs Ped. Lituanisti
kos Instituto steigėjų bei iš
laikytojų ir jo lektorių tikslai 
ir siekiai.

Reikia nuoširdžiai pripa
žinti, jog tų tikslų siekimas 
eina labai vaisinga ir produk- 
tinga kryptimi, gana gražiu 
pasisekimu. Instituto yra la
bai sėkmingai kraunamas 
kraitis tėvynei, kaip švieti
mo, taip kultūros srityse.

Instituto mokslas vyksta 
dviem frontais. Studentai stu 
dijas tęsia akivaizdiniu ir ne
akivaizdiniu būdais. Jau esa
ma studentų; kurie išklausę 
visus šešius semestrus, išlai
kę semestrinius egzaminus ir 
ruošia diplominius darbus iš 
vienos pasirinktųjų sričių: lie 
tuvių kalbos, literatūros ar is 
torijos.

Be to, eilė šių asmenų, dar 
Instituto studentais būdami, 
jau dirbo ir tebedirba šešta 
dieninėse lituanistikos moky
klose, kaip mokytojai.

Negana to, Institutas su di 
dėlių atsidavimu dirba ypa
tingai didelį ir svarbų darbą 
— dažnai ruošdamas viešus 
tautai reikšmingų asmenybių 
ir įvykių minėjimus, kaip 
pvz. rašytojų: Martyno Maž 
vydo, Mikalojaus Daukšos, 
Kristijono Donelaičio ir kt. 
pagerbimus, lietuvių laisvės 
sukilimų parodą ir pn.

Tokiomis progomis, susira 
dęs vieną - kitą mecenatą, Ins 
titutas išleidžia ir po pamink 
linį leidinį — knygą.

Prie tokiomis progomis ruo 
šiamų leidinių — suartintai 

dirba lektoriai ir studentai.
Nekalbant apie anksčiau 

Institute paruoštus įvairių mi 
nėjimų progomis leidinius, ku 
rie. jau minėti ir recenzuoti 
lietuviškoje spaudoje, metu 
žvilgsnį į prieš akis besiran
dantį „Kristijoną Donelaitį“
— laidinį šio literatūrinio re
alizmo pradininko 250 m. gi
mimo sukakčiai paminėti. 
(Panašus, tik dar didesnis, 
leidinys buvo išleistas ir Mar 
tynui Mažvydui, pirmosios 
liet, knygos autoriui jo mir
ties 400 m. sukakčiai paminė
ti).

„Kristijone Donelaityje“ -
- knygos viršelyje — Done
laičio laiško feksimilė, poros 
Instituto studentų straipsniai 
ir pagrindinėj daly — visų še 
šių Donelaičio pasakėčių te
kstai, o taip pat — „Pavasa
rio linksmybių” pradžia vo 
kiečių, latvių, lenkų, rusų ir 
anglų kalbomis. Ką bekalbė
ti — tai puikus indėlis Done 
laičio jubiliejiniams metams 
atžymėti.

Leidinį, kaip ir kitus tos 
pačios srities darbus, redaga
vo lituanistas Domas Vtlič- 
ka, Instituto liet, literatūros 
lektorius.

Šia proga, rašant apie šią 
ypatingai svarbią mokslo ir 
kultūros įstaigą, norisi at
kreipti lietuviškosios visuo
menės dėmesį į ją, pabrė
žiant, jog nebūtina ir visuo
menei likti tyliai, žvelgiant į 
Instituto darbus, kaip ir 
pats Institutas — savo darbą 
dirba tyliai, be didelės rek
lamos. . .

Reikia Instituto darbus pa
ramos kaip mecenatais - rė
mėjais, taip lygiai — ir stu
dentais kaip akivaizdiniam, 
taip neakivaizdiniam kur
sams, į kuriuos registracija 
dabar vykdoma.

Į neakivaizdinį kursą — 
galima įstoti bet kada (adre
sas: 5620 S. Claremont Ave, 
Chicago 36, Ill., USA), nes, 
anėt j,Dirvos“ vedamojo, tik 
rai atrodo, jog ne viskas tvar 
koj ir ne viskas padaroma, 
kas galėtų ir turėtų būti pa
daroma (žinoma, iš visuome
nės pusės — Pr. Al.), nes, 
esą, stoka visuomenės dėme
sio pačiam Institutui ir jo 
darbams. Institutą lankančių 
skaičius — nepakankamas, 
taip lygiai materialinė visuo
menės parama Institutui — 
menkoka, nežiūrint turimų 
institucijų, kurių uždavinys 
remti Institutą. Padėtis, esą, 
reikalinga peržiūrėjimo ir di 
dėsnio paryškinimo. Ypatin
gai tai įsidėmėtina, mokslo 
metų baigimo proga, kad ki
tus metus, greta bendrinių 
studijų, būtų susirūpinta ir 
lituanistinėmis studijomis.

Šią mintį kėlė ir pedago
gas Juozas Masilionis, pertiek 
damas Čik. Akšt. Lit. M-jos 
veiklos 1963-64 m. apyskaiti- 
nį pranešimą ir tardamas: 
„Net ir geriausių mokinių 
galvose nepasiliks visa, ką

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

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

savin. Juozas Kapočius 
yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko geriausias 

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

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

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

WELLAND, Ont
WELLANDO LIETUVIŲ

Wellando lietuvių šešta
dieninė mokykla, vadovauja

mės stengiamės jus išmoky
ti: nei rašytojų biografijos ir 
jų veikalų pavadinimai, nei 
visi kunigaikščiai ir jų žygiai, 
nei visi miestai ir miesteliai, 
upės ir upeliai. Jeigu pasiliks 
tik vienui viena mintis, kad 
tu esi lietuvis - lietuvė ir jei
gu tu stengsies būti geru lie
tuviu, mokyklos lankymas ne 
bus beprasmis“.

Tačiau, kiek tolėliau, J. Ma 
silionis įspėjo ir pabrėžė, jog 
ugnis nekurstoma—gesta. To 
dėl abiturientams jis siūlė tą 
lietuviškąją ugnelę kurstyti 
patiems, lankant Pedagoginį 
Lituanistikos Institutą, sKai- 
tant lietuviškus laikraščius, 
rašant į juos, kuriant lietuviš 
kas šeimas etc. („Draugas“, 
1964. VI. 18).

Vien tik bendrinėmis stu
dijomis, neprisiduriant litua 
nistinio mokslo — sunku lie
tuvybei bus išsilaikyti svetur 
ir užkaišioti kasdien vis didė
jančias spragas lietuvybės vei 
kėjų ir lituanistikos pedago
gų eilėms retėjant.

Tai įsidėmėtina visiems lie 
tuviams — tėvams ir vaika
ms, jaunuoliams ir jaunuo
lėms. Šią tiesą patvirtina fak
tai. Štai iš lietuvių spaudos ir 
radijo neseniai įvykusiam su
važiavime Bačiūno farmoje 
padaryto R. Mieželio praneši 
mo sužinosime, jog per pasku 
tini dešimtmetį (1954 - 1964 
m.) Amerikos universitetus 
baigė netoli 1500 lietuvių stu 
dentų, bet plačiau lietuviš
kam gyvenime besireiškian
čių — tikrai nesą daugiau 
kaip šimtinė asmenų. (Ir 
net toks skaičius esąs gal per 
daug optimistiškas.) Tai 
liūdnoka statistika, kuri ir 
verčia mus nukreipti akis į 
Pedagoginį Lituanistikos Ins 
titutą Čikagoje, nežiūrint, 
kur kas gyventume. Kitur gy 
venantiems (ne Čikagoj ir ne 
JAV-bėse) — labai prieina
mas Instituto neakivaizdinis 
kursas.

Pr. Alšėnas.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

ŠEŠTADIENINĖS IŠKYLA
ma ir išlaikoma Tėvų Pranciš 
konų, gražiai veikusi savo 
mokslo metus baigė gegužės 
mėnesį, nes tuo laiku prasi
deda valdžios mokyklose eg
zaminai ir vaikučiams reikia 
daugiau laiko jiems pasiruoš
ti.

Šeštadieninės mokyklos už 
baigimo iškyla suruošta lie
pos mėnesį 5 d. gražaus Erie 
ežero pakrantėje.

Iškylai vadovavo ilgametis 
mokyklos globėjas ir mokyto 
jas Tėvas Barnabas Mikalaus 
kas OFM ir mokytoja M. Če- 
pukienė

Į iškylą suvažiavo visi 
Wellando šeštadieninės mo
kyklos vaikučių tėvai atsivež 
darni užkandžių, kuriuos su
krovus ant bendro stalo, pa
sidarė puikiausios vaišės. Iš
kyloje dalyvavo ir svečių iš 
Hamiltono.

Tėvas Barnabas iškylai bu 
vo suruošęs labai turtingą lo 
teriją, kurios visi bilietai bu
vo pilni. Kiekvienas vaikutis 
gavo traukti po keletą bilie
tų.

Nebuvo pamiršti ir tėvai, 
ir jie gavo išbandyti savo lai
mę. Vaikučiai buvo užimti 
mokyklos globėjo visą dieną 
žaidimais, lenktyniavimu, 
maudimusi bei vaišėmis.

Greitai prabėgo malonių 
keletas valandų gražioje lie
tuviškoje nuotaikoje.

Tėvai Pranciškonai pui
kiai pažįsta vaikučių psicho
logiją ir nesigaili savo poil
sio valandas bei ribotas lėšas 
aukoti jiems.

Todėl nenuostabu, kad 
Wellando šeštadieninė mo
kykla pagal gyventojų skai
čių yra labai gausiai lanko
ma ir tų lankytojų skaičius 
kas metai didėja.

šeštadieninės mokyklos Tė 
vų Komitetas šia proga reiš
kia nuoširdžiausią viešą pade 
ką Tėvui Barnabui Mikalaus
kui už jo tėvišką globą bei pa 
siaukojimą mokyklai.

Taip pat nuoširdžiausia pa 
dėka poniai M. Čepukienei už 
taip puikų mokytojavimą.

Tėvų Komitetas.

BALTIC WOODWORK CO
$ DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ-
$ IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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.

I JOE’S BUTCHERY & GROCERY I

I
XJ. LAURINAITIS |

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ |

DEŠRŲ GAMYBOJE. |

VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 8 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO X

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

Tel. 525-8971

'-Jonu s LZ-Yz o ta t tūlio
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS - MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prielais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Te!.: garažo 366-0500

. namų 366-4203

Į A. NORKELIŪNAS Į
X Commisioner of the Superior Court of Montreal X
I MONTREAL ENTERPRISES REG’D

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

I ME 7-6727 |
I DE LUXE CLEANERS |

Sav. P. RUTKAUSKAS
•į 117—6th Avenue, Lachine. J

| BELLAZZI - LAM Y, INC |
| DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle i

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- $ 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. |
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WINDSOR, Ont
KREPŠINIO RINKTINĖS KELIONEI

PADĖKOS

į Australiją paremti po du 
dol. aukojo: B. Balaišis, Vyt. 
Barisas, Alb. Tautkevičius, 
A. Juškauskas, D. Naikaus- 
kienė, Z. Styga, F. Švabaus- 
kas ir R. Puida; po dolerį: 
Br. Barisas, E. Zatorskis, E. 
Pakauskienė, M. Žilinskas, 
R. Dumčius ir V. Pundžius, 
— viso 22 dol. Ir Vasario 16 
-tos Gimnazijos statybos už
baigimui aukojama. Didesnę 
sumą, 40 dol., paaukojo inž. 
St. Naikauskas. Po du dole
rius aukojo — Vyt. Barisas, 
M. SiimsKas, R. Dumčius ir 
aolerį — B. Barisas, taigi vi
so 47 dol. Norintieji šiam ti
kslui paukoti, prašomi savo 
auką įteiKti A. btygienei. Au 
kavusiems nuoširdus ačiū.

INTERNATIONAL 
FREEDOM 

FE3T1VAL.IS,
švenčiamas drauge su Detroi 
tu, Įvyko liepos 1—5 dieno
mis. Lietuviai šioje šventėje 
gana aktyviai dalyvavo pa
garsindami Lietuvos vardą, 
jaunieji, Laimutė Tautkevi- 
ciūtė, Marija Balaišytė, An
tanas Baltutis, Julija Baiaišy 
tė, Aldutė Tautkevičiūtė ir 
Aloyzas Barisas, šventės ko
miteto parūpintose televizi
jos programose pasirodė net 
per tris kartus. Oficialiame 
šventes atidaryme, kuriame 
dalyvavo aukšti Amerikos ir 
Kanados valdžios pareigūnai, 
kaip Mennen Williams ir mi- 
nisteris Paul Martin bei Det
roito ir Windsoro burmistrai, 
su taut, vėliava lietuvius at
stovavo studentai Milda Pa- 
kauskaitė, Danutė Kozulytė 
ir Antanas Kazlauskas. Iškil 
mės buvo televizuotos ir aiš' 
kiai mūsų reprezentantus per 
televiziją regėjome.

NETIKĖTOS LIGOS 
APLANKĖ

mielus kolonijos narius — 
liet, parengimų rėmėją Jo
ną Kunsaitį, mielą valdybos

CALGARY, ALBERTA
LIETUVIŲ SANTYKIAI CALGARY

Calgary yra dvi lietuvių 
organizacijos Kanados Lietu
vių Bendruomenės apylinkė 
ir Calgario Lietuvių draugi
ja.

Po visuotinio LB apylin
kės susirinkimo 7 vai. Bolys 
Jauga iššaukė telefonu pirm. 
Nevadą ir pareikalauja atvyk 
ti pas p. Andersoną, nes visa 
valdyba jo ten laukia. Nuvyks 
ta pirm, ir 1. ei. p. rašt. J. 
Rutkūnas. C. L. D. v-bos nė
ra — nelaukė. Andersonai pa 
reiškia: jie daro pikniką ir 
jie nori kunigą turėti. Pirm, 
pareiškia, kad kunigas Jurk- 
šas atvyksta visiems lietuvia
ms pamaldas atlaikyti, o ne 
saujelei, iš kurių daugiau pu
sės kitos tikybos ir minties.

Bandyta susisiekti telefo
nu su bent kuriuo C. L. D. v- 
bos nariu, bet bepasekmių. Iš

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

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*4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas ,,Parama” ima 7% vieton 7J4%.

Ųž paskolas ir — morgičius — 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.

švietimo reikalams narį An
taną Juškauską ir visada pa
slaugų Petrą Eiduką. Tiki
me, greitu laiku visi sustiprės. 
Pirmieji du guli Memorial ir 
P. Ėidukas Hotel Dieu ligo
ninėje. Reiškiama užuojauta 
ir linkime greit pasveikti.

DOMINION DAY 
PARADE,

24-rių tautybių gražuolių ve
žime Lietuvą atstovavo Rūta 
Januškaitė, o grupinėje eise
noje — pukiame atvirame au 
tovežime paradavo stud. Mil
da Pakauskaitė, Saulius Ki- 
zis, Danutė Kozulytė, Anta
nas Kazlauskas, Nijolė Gied- 
riūnaitė ir Eleonora Kazlaus
kaitė. Paradą sekė tūkstan
čiai Detroito ir Windsoro žiū 
rovų ir visi gėrėjosi „Lithua 
nia“ reprezentantų vienetu. 
Jaunimas pirmą sykį perėmė 
vienas visą lietuvių atstovavi 
mą šioje tarptautinėje šven
tėje ir tenka džiaugtis — jie 
mus atstovavo pasigėrėtinai.

ANKSTYVESNIOSIOS 
EMIGRACIJOS ATEIVIAI
su po Il-ro karo atvykusiais 
per mažai bendradarbiauja, 
jei neskaityti 5—6-šių anks- 
tyvesnios ateivijos šeimų, ga 
Įima sakyti neturime jokio 
tampresnio kontakto. Prie to 
savotiški įtarinėjimai, net per 
spaudą, tuos santykius tik 
blogina. Liet. Bendruomenė, 
kuri apjungia visus lieutvius, 
tikinčius ir laisvai manan
čius, jos organas — Apyl. v- 
ba — turėtų imtis iniciaty
vos vienos tėvų žemės sūnus 
ir dukteris apjungti. Rašan
tis yra nuomonės, t kad pir
mas žingsnis būtų, jei ap-Kės 
valdyba ruldieniop suruoštų 
specialų vakarą pagerbimui 
senosios kartos lietuvių. Daug 
teko su jais kalbėtis, jie tokie 
nuoširdūs, tik parodykime 
savo gerą valią. Jieškokime 
kas visus jungia, o ne skiria.

Koresp.

p. Zekonio buto paskutinį 
kartą paskambintą B. Jaugai. 
Šis pareiškia, kad; jie turėję 
mitingą pas p. Emman ir nu
tarė: liepos 5 d. ruošia pikni 
ką Grigo darbovietėj Midna- 
pore. K. L. B. tenesikiša į 
kunigo priėmimą, nes jie rū
pinsis.

B-nės valdyba pasiūlė ruoš 
ti bendrai, lygiomis padengti 
išlaidas. — Atmetė. Tuomet 
B-nės Valdyba pasiūlė perleis 
ti ruošimą Tikybiniam komi
tetui ir abiems organizacijoms 
visukuo remti, — atmetė.

Derybos baigėsi 2 v. r. Pir 
mininkas išvykdamas įparei
gojo 1. e. p. rašt. Rutkūną ir 
ižd. Leščinską derėtis ryto
jaus dieną ir vakare atvykti 
į Valdybos posėdį su rezul-

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

Kanados Lietuvių B-nės 
Wellando Apylinkės Valdy
ba 1964 m. birželio mėn. 20 
d. suruošė Jonines, kurios 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Pasisekimas priklauso nuo 
daugelio pasišventusių asme
nų, kurie, nebodami didelių 
kliūčių savo neišsemiama 
energija ir darbu padėjo val
dybai tokį didelį užsimoji
mą realizuoti.

Didelė pagarba ir padėka 
priklauso „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redaktoriui p. Kar 
deliui, kuris kaip ir pridera 
tikram, objektyviam žurna
listui, talpino joninių skelbi
mus, parinkdamas tam savo 
redaguojamam laikraštyje tin 
karną vietą ir nepakeisdamas 
skelbimų teksto.

Reiškiame didelę pagarbą 
ir padėką radijo darbuotojui 
„Tėvynės Prisiminimai“ va
landėlės vedėjui p. išimonavi 
čiui, kuris taip gražiai ir be 
priešingų tendencijų išgarsi
no musų parengimą — joni
nes.

Wellando B-nės Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką p.
J. Sarapmckui, p. J. Daugi
ntu ir p. Br. bimonaičiui pa
dėjusioms spaudoje išpopu
liarinti Jonines.

Ypatinga padėka priklau
so p. E. Jurkevičienei už to
kį gražų ir nuoširdų Jonų ir 
Jonių pasveikinimą ir Joni
nių reikšmės apibūdinimą. 
Taip pat didelė padėka pri
klauso Poniai iš ’Toronto pa
aukojusiai 20 dol. B-nės rei
kalams ir už gražų didelį py
ragą — „Napoleoną”, kurį 
pardavus vakaro metu iš var
žytynių buvo gauta gražaus 
pelno.

B-nės Valdyba nuoširdžiai 
dėkojame p. Basčiui, Toron
to B-nės Valdybos vicepirmi 
ninkui, kuris savo atsilanky
mu mus parėmė ne tik mate
rialiai, bet ir sustiprino morą 
liai.

Labai dėkojame mūsų nuo 
latiniams rėmėjams p. p. Sof. 
ir J. Radvilams „Belmont“ 
hoteiio Port Colborne savi
ninkams ir p. p. J. Sinkams 
„Crowland" hoteiio Wellan- 
de savininkams už paauko
tus mūsų parengimui taip 
gražius ir turtingus laimės 
stalelius.

Dėkojame visiems lietu
viams už paaukotus gražius ir 
vertingus daiktus ir pinigus,

tatais galutinam sprendi
mui.

Birželio 15 d. 8 v. v. valdy 
bos posėdyje valdybos na
riai p. Rutkūnas ir p. Leščins 
kas pranešė, kad C. L. D. ne
sutiko su visais B-nės pasiū
lymais ir atsisakė toliau kal
bėtis.

Valdyba, persvarsčius esa
mą padėtį, padarė nutarimą: 
vykdyti visuot. susirinkimo 
nutarimą; painformuoti kun. 
B. Jurkšą ir spaudą apie susi 
dariusią nesantaiką; ruošti 
pobūvį - pagerbimą vis. sus- 
mo nuskirtoje vietoje; neda
ryti jokio biznio iš pobūvio; 
neatidėliojant išsiuntinėti pa 
kvietimus visiems lietuviams.

Calgario Apyl. V-ba su ap 
gailestavimu paskelbia šią ži
nią ir duoda plačiai Kanados 
ir JAV visumenei daryti tin
kama išvada.

Kor.

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.

iš kurių sudaryta loterija tu
rėjo tokį pasisekimą.

Dėkojame p. Emilijai Šur- 
kienei ir p. Valerijai Gudai
tienei už tokį puikų ir daug 
pelno davusį loterijos prave- 
dimą.

Nuoširdus ačiū mūsų nuo
latiniams padėjėjams p. Br. 
Luomanui, p. V. Surkai, ir p. 
Br. Andrašiūnui už gražų sve 
čių aptarnavimą stipriais ir 
gaivinančiais gėrimais ir V. 
Gudaičiui už talkininkavimą.

Padėka ir pagarba pri
klauso pasiryžėliams p. EI. 
Bersėnienei, p. Šetikienei, pir 
majai už pardavinėjimą prie 
įėjimo bilietų, antrąjai už pui 
kią pagalbą bufete.

Dėkui p. J. Blužui ir p. Si
monaičiui už įėjimo kontro
liavimą.

Ačiū p. Jevai Luomanienei 
ir p. K. Biužienei už darbą 
burete.

Dėkojame p. O. Kuzavie- 
nei ir p. Br. Simonaitienei už 
skanius pyragus, paaukotus 
bufetui.

Padėka priklauso p. Em. 
Remezaičiui už gražią plokš
telių muziką prieš orkestro 
atėjimą.

Dėkojame Miss Kammer 
ir jos grupės šokėjoms už to 
kią puikią ir žiūrovus suža
vėjusią programą.

Ačiū p. A. .Karalienei už 
paaukotą gražią, pačios išau
gintų rožių puokštę, kurią 
Laimutė Simonaitytė įteikė 
programos vedėjai.

Nuoširdi padėka priklauso 
p. J. Staškevičiui už visoke
riopą pagelbą ruošiant Joni
nes ir vakaro metu.

Ačiū Edv. Gudaičiui, jau
nos kartos atstovui, kuris ne 
nuilstamai su mašina ir savo 
darbu talkino Joninių paren
gimui.

Dėkojame Ponui iš Kali
fornijos už 5 dol. auką Joni
nių parengimo reikalams.

Taip pat Wellando Apylin 
kės B-nės Valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems, kurti, 
suprasdami ir įvertindami Lit 
tuvių B-nės reikšmę, kaipo 
nepavaduojamą lietuvybės 
junginį, kuris apima visus lit 
tuvius, nežiūrint jų religi
nių bei politinių įsitikinimu 
savo atsilankymu ir gausiu 
materialiniu rėmimu paaan. 
tai, kad mūsų ruoštos Joni
nės tokiose sunkiose sąlygo
se davė tiesiog .stebuklingu. 
rezultatus — didelį pelną. Be 
to B-nės valdyba, Kūną su 
daro vien tik trys moterys 
kurių tarpe yra viena jaunos 
kartos atstovė, tokių gausių 
iš visų vietovių susirinkusių 
lietuvių atsilankymu jaučia 
didelį moralinį pastiprinimą. 
Už tat, dar kartą, brangūs 
lietuviai — Joninių dalyviai 
tariame jums ačiū!

K. L. B. Wellando 
Apylinkės Vaidyba.

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, Įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

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

hemorojų susitraukimas. 
Tačiau visų svarbiausia — 

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

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą 

(Bio Dyne), 
kuri greitai padeda užgyti 

pažeistoms celėms ir sužadina 
naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gau
ti tepalo bei lazdelės formose 

„Preparation H“ vardu. 
Prašykite visose vaistinėse.

Garantuota — arba 
grąžinami pinigai.

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

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

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

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

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

Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.
IŠ ANKS ro 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.

Aukos Nepr. Lietuvai
Balandžio, Gegužės ir Birželio mėn.

A. Keblys ...................... 4.50
J. Leveris . . ................ 1.—
A. Patamsis .....................10.—
R. Benotas ....................... 2.—

V. Paulius ...................... 4.50

J. P..........................  io.—
P. Keturka....................... 2.—
K. Rimkus ....................... 1.10
A. Kojelaitis .................. 1.—
L. Jaugelis ....................... 5.—

(apmokėjo nepasiturinčio 
prenumeratą Vokietijoje)

Kun. J. A. Kučingis . . 4.— 
K. Mylash ...................... 2.—
A. J. Varnas ................. 4.—
K. Mikšys ...................... 1.—
S. Zobarskas .................. 4.—
V. Girdauskas ............... 1.—
K. Januta ....................... 3.50

Lordas Beaverbrook, žinomas kaip ,The Beaver“, kuriam 
sukako praėjusį mėnesį 85 metai. Puikioj gimtosios dienos 
.partijoj* atsibuvusioj Anglijos Londone, 650 svečių atidavė 
pagarbą šiam didžiam vyrui. Garbės sargybą ėjo keturi ka
rališkosios Kanados raitosios policijos vyrai pilnoje unifor
moje ir keturi New Brunswick provincijos indėnų viršinin
kai savo tautiniais drabužiais. Šia proga buvo nuvežtas beb
ras iš Kanados, o Kanados pušis dekoravo kambarius. Tai 
yra vyras, kuris sukūrė geriausios sėkmės laikraštį — The 
Daily Express — pažymėtiną visoje Anglijos laikraštinin
kų istorijoje. Jis yra gimęs Ontario prov. Maple, pervežtas 
į New Brunswick© prov. Newcastle. Būdamas 30 metų jis 
jau buvo milijonierius, o sulaukęs 37 metų buvo pakeltas į 
kilminguosius ,peer‘, ir gyveno pagal New Brunswick© mo
kytojo pranašavimo „Išdykėlis gimęs bėdoj, o tapęs žmonių 
vadovu“. Lordas Beaverbrook kanadiečių širdyse turėjo už- 
ėmės ypatingą vietą už pasišventimą savo provincijai, pa
reikštą įvairiais būdais, tarp jų — įsteigiant Beaverbrooko 
Meno galeriją Frederictone. Deja, atšventęs sukaktuves, jis 
mirė. Paveikslas yra iš Graham Sutherland*© portreto, kuris 

kabo šioje galerijoj. — Toronto Telegram Photo.

K. Mikėnas .................... 1.. .
J. Simonavičius ............. 2.—
E. Smilgis........................ 1.—

J. Kilmonis....................... 9.—

A. Jocas.............................. 10.—

M. Zabulionis................ 4.—
H. Blazas ....................... 2.—
P. Mikšis ....................... 1.—
Kenstavičius .................. 2.—
Kun. J. Kubilius, S. J. 4.—

J. Kibickis ....................... 1.—
J. Dilys ............................. 1.—
V. Baltakienė.................. 2.—
J. Laurinaitis .................. 1.—
A. Urbonas ................... 1.—
J. Klimavičius ............... 1.—
V. Ambrozaitis ............... 1.—

Nuoširdžiausiai dėkojame.
NL.
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HAAAIALTOM
IŠKILO RIMTAS VIENYBĖS KLAUSIMAS

SUDBURY, ONTARIO

LN v-ba per du posėdžius 
visu giliu rimtumu svarstė 
kolonijos vieningumo klausi
mą po to, kada klebonas prel. 
dr. J. Tadarauskas pradėjo re 
alius Jaunimo Centro prie pa 
rapijos statybos darbus.

LN v-ba konstatavo, kad 
dviejų lietuviškų salių pasta
tymas Hamiltone neturįs jo
kio realaus reikalo ir kad ir 
kaip mes bekalbėsime, fak
tas lieka faktu, jog jų pasta
tymas praktiškai padalys ko
loniją į 2 stovyklas ir įneš 
daug antagonizmo ir žalos 
lietuviškam kolonijos gyve
nimui. LN v-ba savo liepos 
3 d. posėdyje išrinko oficia
lią delegaciją iš vicep-ko G. 
Palmer, statybos k-jos p-ko 
F. Rimkaus ir Kult, reikalų 
vadovo K. Mikšio, kuris yra 
ir B-nėš V-bos p-kas, ir pa
vedė jai artimiausiu laiku nu 
vykti pas kleboną ir tartis, 
kad būtų išvengta kolonijos 
susiskaldymo ir rasti būdų, 
kad tradicinė Hamiltono vie 
nybė būtų išlaikyta.

Šiuo svarbiu klausimu liet, 
visuomenė bus tiksliai infor
muojama per spaudą.

LN serams pirkti
Du Oakviile, Ontario, 

tautiečiai įnešė per St. Bakšį 
$1,600. Nuoširdus ačiū! Visą 
lietuvių sąrašą, kurie nuo š. 
m. geg. mėn. įnešė LN Še
rams pirkti, paskelbsime, ka
da visi turimi pardavimui L. 
N. šėrai bus išplatinti. Jų dar 
yra apie 30. Sk. St.
SLA IŠVYKA I GAMTĄ.

Treti metai iš eilės, kai 
Hamiltono SLA 72 kuopa 
veiną kartą metuose rengia 
gamtos išvyką — pikniką. 
Matant, kad tokia išvyka da
rosi vis gausesnė, šiais me
tais tam buvo ruoštasi dar 
daugiau. Nors išvyka buvo 
skelbta tuoj po pamaldų, to- 
čiau oficialus atidarymas įvy 
ko 3 vai. p. p. Jau nuo 12 vai. 
p. B. Aselskio ūkio kieme 
prie Erie ežero, pamažu rin
kosi viena po kitos lietuvių 
mašinos, o A. Kaušpėdos dė
ka buvo girdima lietuviškų 
plokštelių muzika. Kas netu
rėjo progos dalyvauti Auš
ros Vartų parapijos choro 
koncerte, šį kartą visą kon
certo programą A. Kaušpė
das davė susirinkusiai publi
kai gamtoje, jo užrekorduota 
pilna koncerto programa. 
Miela buvo ir patiems choris 
tams pasiklausyti savo kon
certo kopijos.

3 vai. p. p., SLA 72 kuo- 
U|os p-kas Z. Pulianauskas 
oficialiai atidarė dienos išvy
ką, tuo pačiu trumpai prisi
mindamas ir šių metų sukak
tuvininką, K. Donelaitį, su
pažindindamas publiką su K. 
D. biografija, bei jo darbų 
reikšmę mūsų tautai. Miela, 
kaip didelis gamtos mylėto
jas, K. D., buvo prisimintas. 
Kadangi dar tebebuvo mūsų 
tautai liūdnų prisiminimų bir 
želio mėnuo, p-ko buvo prisi
minta ir mūsų aukos dėka 

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių, laikraštis, 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaguoja E. BORE I ŠA.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

bolševikiškos okupacijos. Su
sirinkusi publika buvo papra
šyta vienos minutės atsistoji
mu atiduoti pagarbą žuvu- 
siems.

Po oficialiosios dalies tę
sėsi išvykos žaidimai bei spor 
to varžybos jaunimui. Suau
gusieji medžių pavėsiuose su 
sispietė atskiromis grupėmis, 
ruošėsi popiečio užkandžiui. 
Jaunimas atliko bėgimo ir šo 
kimo į aukštį varžybas. Lai
mėjusieji po tris pirmąsias 
vietas, buvo apdovanoti kuk
liomis premijomis. Senimas, 
siekdamas jaunųjų pavyz
džiu, oandė varžybas savo tar 
pe net su lažybomis, tačiau 
pasekmės buvo beveik neap
čiuopiamos. Vertingų fantų 
lotonja, p. K. Mikšiui tvar
kant, bematant ištuštėjo, duo 
dama kuopos kasai apie 50 
dol. pajamų.

Saulutei artinantis arčiau 
horizonto, pailsėję ir pasipil- 
dę gryno gamtos oro atsar
gų, susirinkusieji pamažu 
skirstėsi į namus. Visi jautė 
pasitenkinimą gražiai ir kul
tūringai praleistu sekmadie
niu, tikėdami kitais metais 
dar skaitlingiau susirinkti. 
Dienos pelnas SLA kuopos 
bus naudojamas savo koloni
jos kulAirimam gyvenimui 
palaikyti bei v-bos darbo iš
laidoms padengti. Tuo pačiu 
v-ba kviečia visus lietuvius 
jungtis į SLA narių eiles, 
'kad bendromis jėgomis dirb
dami, mūsų tautinį gyveni
mą palaikytume galimai il
giau.

Valdyba reiškia padėką vi
siems išvykos dalyviams bei 
talkininkams nuobodaus gy
venimo paįvairinimo įgyven
dinimui. Ačiū. V. P.

„INVAZIJA“ IR 
KRIKŠTYNOS

Teklė ir Petras Kareckai 
susilaukė pirmo naujagimio 
sūnaus. Ta proga skaitlingas 
būrys pažįstamų bei draugų 
E. ir J. Bajoraičių iniciatyva, 
pasveikinti laimingus tėvus 
padarė „invaziją” į jų namus 
jų šeimos, o mūsų bendruo
menės narių padidėjimo pro
ga.

Pp. Kareckai suruošė nau
jagimio sūnaus krikštynas. 
Jose taip pat dalyvavo gra
žus būrys svečių bei viešnių. 
Sūnus pakrikštytas Jono ir 
Vito vardais. Krikšto apeigas 
atliko mons. Tadarauskas. 
Krikšto tėvais buvo Petro 
brolis Jonas ir punskietė M. 
Daukšienė iš Toronto.

ŠALPOS FONDO
komitetas liepos 3 d., svarstė 
šalpos skirstymą jos reikalin
giems ir nagrinėjo naujų lė
šų telkimo reikalus. Nutarta 
pinigų telkimo vajų šiais me
tais pradėti spalio 1 dieną, 
tam reikalui prašant senų ir 
naujų talkininkų. Tuo pačiu 
tikslu nuspręsta suruošti pra 
moginį parengimą - šokius su 
kokio nors veikalo vaidinimu 
lapkričio 28 dieną. Detali pro 
grama bus sudaryta vėliau.

lietuviai veikia visur
J. Amerikos V.
„IDĖJOS IR DARBAI 20 

METŲ IŠEIVIJOS 
PERSPEKTYVOJE”

Tokia tema bus ištisa stu
dijų savaitė Dainavos jauni 
mo stovykloje prie Manches
ter, Mieli. (Detroito - Cleve 
lando - Čikagos trikampyje) 
š. m. rugpjūčio 9—15 dieno
mis. Su paskaitomis jau suti
ko dalyvauti dr. J. Balys, dr. 
V. Bieliauskas, dr. J. Girnius, 
Dr. I. Gražytė, V. Kamantas, 
inž. J. Mikiovas, dr. L. baoa 
liūnas, K. Skrupskelis, dr. I. 
Užgirienė, dr. V. Vardys, V. 
Vaiuekunas, B. Vaškelis, 
t aipgi pakviesti dr. R. Šilba
joris, dail. A. Kurausixas. 
□lu.pozjumui moderuoti pa 
kviestas dr. G. Geaviia ir po
etas A. Mackus. Vakarinėse 
programose numatyta poezi
jos, oramos, dainų vakarai, mi 
nėjimai, laužai, „Antrojo kai 
mo" iš Čikagos pasirodymas 
ir t. t.

Studijų savaitės rengimo 
k-tą sudaro Gabrielius Ged
vilą, Dalė Koklytė, Dalia Lu 
košiūnaitė, Adomas Mickevi
čius, Laima Petrauskaitė, Ri 
mantas Rudys, Rimvydas Šlia 
žas, Romas Stakauskas ir ta
rnas Staniūnas. K to adresas: 
R. Šliažas, 3140 W. 42nd. 
Place, Chicago, Illinois, 60 
632.

Kadangi Dainavos pagrin
dinis pastatas iki minimos 
studijų savaitės bus visiškai 
baigtas, tai tuo metu norin
tiems Dainavoje atostogauti 
bus daug patogių kambarių. 
Rezervacijų ir platesnės in
formacijos gavimo tikslu pra 
šoma rašyti Jonui Butkui, 
8025. Logan St., Detroit, 
Mich., 48209.

Ši studijų savaitė — tai 
pirmasis bandymas. Bandy
mas padaryti kultūrinį są
skrydį atostogų metu. Komi
tetas turi pilną JAV LB cent 
ro v bos pritarimą. Jeigu bus 
susilaukta didesnio visuome
nės dėmesio, tai studijų sa
vaitę manoma paversti kas
metine.

Alfonsas Nakas.
AUKOS LIET IŠLAISVIN 
1MO TAUTOS FONDUI

Vliko- vadovaujamai Lietu
vos Išlaisvinimo veiklai rem
ti — į Tautos Fondo prašy
mus — jautriai atsiliepė gy
dytojai ir prisiuntė aukas.

Žemiau talpinamas pirmas 
sąrašas: po 25 dol.: D. Jasai
tis, J. Dičpinigaitis; po 20 
dol.: B. Matulionis, M. Na- 
mikas, Julita Trojanienė, J.

Salė tam reikalui jau gauta. 
Pageidaujama, kad trumpai 
prieš aukščiau minėto paren
gimo datą, kiti parengimai, 
nebūtų rengiami.

Tautiečiai reikalingi para
mos, dar kartą prašomi nesi
drovėti kreiptis Fondan. Krei 
pimąsis palengvins Fondui 
vietos šalpos paskirstymą.

Z. P.

Ar žinoma^ kad
„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvie 
timus, vizitines, įvairius 
blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat- 
mentus”, vokus su adre
sais, laikraščius, žurnalus 
ir knygas.
Darba atlieka pigiau, ne
gu kitos spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti pas 
tu ir paštu pasiųsti.

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

Bakšys; po 10 dol.: A. Raz
ma, P. Kazlas, A. Laucis, A. 
Narvidas, J. Jusionis, A. ir 
E Miliai, A. Pakalnis, L. 
Plechavičius, Fr. Tarvydas, 
S. Virkutis, Miknis, D. De- 
gėsys, K. Vileišis , A. Kisie
lius, G. Stančienė, V. Kanau 
ka, V. Ingelevičius, A. Kli
mas, R. Vienužis, R. Sidrys, 
A. K. Kaires, W. Vaitkus, J. 
Mačiulis, Albina Didžiulienė.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
L. I. Tautos Fondas.

LIETUVIŲ DIENA LOS 
ANGELES PASISEKĖ
Lietuvių urena ilgai ūks 

visų musu atminime. urazi 
tvaria, garuus valgiai; dail. 
Jurgio tsapKcius uarJų paro- 
ud, dUKsio meninio lygio pro 
grama, nuocaiKinga xvraico or 
xescro iiiuzua ir pamii daly
vių nuocaiKa suuare geriau
siai pavyKusią Lietuvių Die
ną. si švente dar laojau su
jungė Denaram darbui ir da
vė parapijos nauuai 3,200 do 
lenų gryno peino, kuris visas 
Įtrauktas saoioms moKeti, kad 
vėl musų parapija, apmokė
jus skoias, gaiecų daryti nau
ją pažangą gausiai augančiai 
musų koiomjai. Už šios Die
nos pasiseKimą garoe priKiau 
so visiems Pacmco paKrasčio 
lietuviams, kurie taip gausiai 
uaiyvavo ir taip nuoširdžiai 
parėmė visus parapijos vado
vybės prašymus ir reikalus. 
2000 žmonių minia buvo vie 
nuoliktosios parapijos rengia 
mos Lietuvių Uenos liūdimu 
kai ir jos pasisekimo kaltimn 
kai, — rašo kleb. J. A. Ku
čingis.

L1L1UVIŲ MOKSLEIVIJA
Vašingtone

Daugiau kaip dešimt stu
dentų studijuoja George
town, George Washington, 
Katalikų, Maryland universi 
tetuose ir kai Kuriose kolegi
jose — biznio, administraci
ją, ekonomiką, inžineriją, kai 
bas, matematiką, mediciną, 
pedagogiką, sp'ortą ir kt. da
lykus. Visiems iš jų kartkar
tėmis pasitaiko progų supa
žindinti kitataučius studen
tus su lietuvių kalba, istorija, 
literatūra, menu ir kt. daly
kais. Danutė Paramskaitė su 
ruošė lietuvišką parodėlę Ge 
orgetown Universitete. Biru
tė Saldukaitė Maryland uni
versitete Internacionalinio 
klubo „fiestoje“ papuošė vie 
ną iš 30 tautinių stalų lietu
viškais eksponatais ir pakvie 
tė Baltimorės tautinių šokių 
grupę išpildyti dalį progra
mos.

Šį pavasarį gavo bakalau
ro laipsnius du studentai. Jū
ratė Kazickaitė, studijavusi 
kalbas, baigė Trinity kolegi
ją. Planuoja važiuoti į Japo
niją, kaip misionierė mokyti 
anglų kalbos. Vitas Vasaitis, 
studijavęs inžineriją, baigė 
Maryland universitetą. Jis 
mielai ir veikliai dalyvauda
vo visuose lietuviškuose jau
nimo ir kituose parengimuo
se.
N. Zelandija.
SOVIETŲ DEPORTACIJŲ 

PAMINĖJIMAS
N. ZELANDIJOJE

Aucklande minėjimas įvy
ko birželio 14 d. YWCA salė
je, sutraukęs kelis šimtus pa 
baltiečių, lenkų, vengrų ir di 
dėsnį būrį zelandiečių. Pa
grindinę kalbą pasakė pašau 
linio masto, valstybininkas 
parlamentaras Sir Leslie Mu 
nro, buvęs Naujosios Zelan
dijos ambasadorius Jungtinė 
se Tautose, taipogi tos pa
čios organizacijos pilnaties 
sesijos prezidentas ir specia
liojo komiteto Vengrijos pa
dėčiai ištirti pirmininkas. Sir 
Leslie tema — „Žmogaus am 
žinasis laisvės siekimas“.

Latvių ir estų liaudies dai
nas išpildė solistė Grave ir 
jungtinis estų - latvių choras 
vedamas Paul Mutt. Buvo ro 
domi du apžvalginiai filmai 
„Berlyno siena“ ir „Kibirkš
tis laisvės“.

Dėl sovietų ištremtųjų pa 
baltiečių užuojautą pareiškė 
Lenkų dr-jos atstovas Man- 
ters, Miesto Tarybos atsto
vas Savory, Naujosios Zelan
dijos Demokratinės Lygos pir 
mininkas Peers ir Y. W. C. 
A. direktorė Ashton. Minėji
mą kaip ir kiekvienais metais,

SUDBURIO
medžiotojų ir meškeriotojų 
klubas „Geležinis Vilkas”, 
liepos 19 d., rengia didelę ge 
guzinę, kuri įvyks Manitou- 
iin saloje, Kagawong mieste
ly, Br. Dūdos ir Co. ūkyje. 
Prizinis šaudymas, žvejyba, 
vandens pašliūžos. Užkan
džiai ir nakvynė ant žalio šie 
no. Klubo Valdyba.

JAUNIMO VASAROS 
STOVYKLA 

prasideda rugpjūčio 3 d., 
pirmadienį. Stovyklautojai gy 
vens pastatuose. Reikia atsi
vežti: pagalvę, paklodes, ant 
klodę, arua rmegamaišį, spor 
timus batukus, muzikos bei 
sporto reikmenis, jei kas tu
ri, ir kitus smulkius kasdieni 
mo gyvenimo reikmenis.

Programa bus įvairi: pra
mogine, meninė, sportinė, re 
ligmė.

Stovyklautojai prašomi at
vykti tarp 10—2 vai., rugpjū 
čio 3 d., pirmadienį. Kas ir 
neužsiregistravę, gali drąsiai 
vykti, nes vietų yra dar 
daug. Stovyklos mokestis: 
vienas vaikas 10 'dol., 2 vai-

OTTAWA, Ont
ARTIMIAUSIA

V-bos ruošiama lietuvių išky 
la — gegužinė bus liepos 19 
d., sekmadienį (apie 3 p. 
m.) pas p. Levenus (sen.), 
Rk 2 Campbells’ Bay, Que.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
SVEČIAI IS amlKIKOS

Per tarptautinį tiltą, jun
giantį Kanadą su JAV, rieda 
į abi puses automobilis pas
kui automobilį su amerikie
čiais turistais vidutiniškai 
apie 6000 automobilių per 
dieną.

tarpe amerikiečių svečių 
pasitaiko nemažai ir mūsų 
tautiečių, kurie atostogauda
mi lankosi pas savo gimines 
bei pažįstamus mūsų mieste..

Štai Mažeikų šeima iš Či
kagos. Liepos pradžioje pas 
savo gimines J. Girdzevičius 
ir p. Gasperus iš didžiojo N. 
Yorko lankėsi pp. Simučių ir 
pp. Čiurlių „klanas” (atseit, 
keletas giminingų šeimų) su 
tokiomis įžymiomis asmeny
bėmis, kaip Lietuvos genera
linis konsulas New Yorke 
Anicetas Šimutis ir buvęs Lie 
tuvos kariuomenės pulkinin
kas Ernestas Čiurlys, prieky
je.

Šie reti svečiai apžiūrėjo 
visas įdomesnes miesto vie
tas ir savo giminių J. Girdze- 
vičių gaspadoriškam įsikūri
me. Šalia didžiulio pp. Gir- 
dzevičių gyvenamo namo 
apie % akro užima didžiulis 
daržas ir sodas: vaismedžių, 
serbentų, agrastų, braškių, 
aviečių, visokių daržovių, įvai 
riaušių gėlių. Ignas G. — da 
bartinis mūsų v-bos sekreto

surengė Baltų Klubas (New 
Zealand Baltic Club), ta pro
ga išspausdindamas kelis tū
kstančius apeliacijų į žmo
nes, vyriausybę spaudą, par
lamento narius, politines ir 
kitas organizacijas pasmerk
ti sovietų agresiją Pabaltijo 
valstybių kolonizaciją. Abu 
Aucklando dienraščiai „The 
New Zealand Herald” ir 
„The Auckland Star“ aprašė 
šį paminėjimą. G. P.
Vokietija.
JUBILIEJINĖ VASAROS 
VAIKŲ STOVYKLA

NORVEGIJOJ
Norvegų krikščioniškų jau 

nų vyrų sąjungos (CVJM ar 
ba YMCA) sekr. Nils Seim 
šiais metais dešimtą kartą pa 
kvietė iš lietuvių Vasario 16 
gimnazijos berniukus vasaro 
ti Nersnes, netoli nuo sosti
nės Oslo, prie fijordo. Evan
gelikų jaunimo ratelio vado
vo mokyt. Fr. Skėrio tarpi
ninkavimu per tuos dešimt 
metų iš lietuvių gimnazijos 
buvo per 100 vaikų. Pasibai
gus antrajam pasauliniam ka 
rui, Nils Seim tuojau įsijun
gė į šalpos darbą ir su kitais 
bendradarbiais ėmėsi auklėti 
jaunimą krikščioniškoj dva
sioj. Kiekvienų metų pradžio 
je Nils Seim darydavo dide

LIETUVIŲ
kai iš šeimos po 8 dol., 3 vai 
kai iš šeimos po 7 dol. Kvie
čiamas ir kaimyninių koloni
jų jaunimas. Stovykla vyks
ta „Vilią Maria“ vasarvietė
je, 9 mylios nuo Sudburio 
miesto.

L. B. Valdyba. 
BIRUTĖ IR JUSTAS 

STANKAI
savo pirmąją dukrelę pakri
kštijo Teresėlės vardu. Ta 
proga, M. J. Staškų reziden
cijoje buvo surengtos iškil
mingos vaišės. Svečių daly
vavo iš JAV, Hamiltono ir 
vietos, apie 50 asmenų. Se
kančios dienos popietę, visi 
dalyviai buvo pakviesti po
būvį tęsti gražioje M. J. Sta
škų vasarvietėje prie Vermi
lion upės.
• Daug lietuvių jaunimo 
šiuos mokslo metus baigė 
ypatingai gerais pažymiais, 
keletas gavo net įvairius me
dalius. Ju pavardės bus skel
biamos artimiausiuose NL nr. 
Mielus tėvus prašoma kuo 
skubiau apie tai pranešti te- 
tefonu — 673-5967.

APYLINKĖS
Visi lietuviai kviečiami da 

lyvauti. Nežinantieji tikslios 
kelio krypties, prašomi pasi
teirauti pas apyl. v-bos na
nus. Apylinkės Valdyba.

rius — skaitomas vienu iš di 
džiausiųjų ir seniausiųjų me
džiotojų ir žuvautojų mūsų 
mieste. Tat svečiai puikiai pa 
vaišinti.

KITOS NAUJIENOS
Pačiais paskutiniaisiais sta 

tistiniais daviniais mūsų mies 
tas yra antroje vietoje savo 
metinių atlyginimų didumu 
visoje Kanuuoje — metinis 
vidurkis $5090. Pirmoje vie
toje yra Samia, Ont. — $ 
5125. Tai tik du miestai viso 
je Kanadoje, kur metinių at
lyginimų vidurkis prašoka 
5000 dolerių.

Liepos 3 d. mūsų miesto 
tarptautinį tiltą pravažiavo 
milijoninis automobilis. Šio au 
tomobilio savininkus ameri
kiečius pasveikino miesto bur 
mistras, o vietos prekybinin
kai laimingąją milijoninę šei 
mą gausiai užvertė įvairio
mis dovanomis.

,Nepr. Lietuvos” redakci
ja savo skaitytojams išsiunti
nėjo loterijos bilietus (3 už 
dolerį), kuriuos prašoma ne- 
numesti, o taip pat su „N. 
L.” atsilyginti. Ši loterija pa
dės „N. L.“ užbaigti išmokė 
ti spaustuvės mašinas, o juk 
vienas doleris labai nedidelis 
pinigas.

Korespondentas.

les keliones po Vakarų Vo
kietiją, Austriją ir Italiją. Da 
bar jis turi visą štabą bendra 
darbių ir jie jam tą darbą ati
ma. Jis aplankydavo didžiau
sias užsienines stovyklas, ne
turtingiausius didmiesčių 
kvartalus. Kiekvienais me
tais visoj Norvegijoj jis pada 
ro šalpos vajų ir surenka per 
150.000 norvegiškų kronų. 
Su tais pinigais jis ir ruošia 
jaunimo stovyklas žiemą bei 
vasarą ir priglaudžia jaunuo
lius iš įvairiausių kraštų.

Prie sveiko Norvegijos kli
mato ir geros globos tiesiog 
stebėtinai januoliai greit atsi
gauna fiziškai ir sustiprėja 
dvasiškai. šeši berniukai 
vyks su kelionės palydovu 
mokyt. Fr. Skėriu liepos 10 
d. per Vokietiją iki Kopenha 
geno. Čia sustatomas trans
portas iš 80 vaikų ir visi vyks 
Nils Seim lydimi per Goete- 
burg (Švedija) iki Oslo. Iš 
čia vaikai vyks laiveliu iki 
Nearsnes. Berniukai grįš rug 
pjūčio 29 d. ir išbus 7 savai
tes Norvegijoj. Mokytojas 
Fr. Skėrys juos visus Puttgar 
dene (Danijos sienos) pasi
tiks ir iš čia lydės iki Wein- 
heimo. Iš čia vaikai vyks dar 
vienai savaitei į namus pas tė 
vėlius praleisti dalį savo ato® 
togų. Fr. Sk.
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MOWT|REAL
R. BUKAUSKO 

DARBŲ PARODA 
atidaryta Shariton vienbučio 
(Peel gatvėje, tarp St. Cat
herine ir Shesbrooke) vesti
biulyje, kur vyko ir V. Re
meikos darbų paroda. Paro
da užtruks iki rugpjūčio 8 
dienos.

Dail. R. Bukausko darbų 
paroda, vykusi Čikagoje, tu
rėjo didelį pasisekimą. Ten 
parodoje nupirkta 13 jo dar
bų.

NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA

prieš redakcijos atostogas iš
eis liepos 20 dieną, o sekan
tis nr., kuris išeis po atosto
gų, išeis rugpjūčio 3 dieną.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIEITUVOS

Spaudos Bendrovės valdybos 
posėdis šaukiamas šį ketvir
tadienį, liepos 16 dieną 8 vai. 
vakaro NL redakcijoje. Visi 
valdybos nariai kviečiami da 
lyvauti.

SKAUTŲ STOVYKLA 
šiemet prasidės rugpjūčio 1 
dieną ir tęsis dvi savaites. 
Mokestis: 1 asmeniui 30 dol., 
2 iš šeimos — 50. Užsiregist
ruoti iki liepos 19 d., įmo
kant po 5 dol. Skautai regis
truojasi pas savo vienetų va
dovus. Vaikai, nepriklausą 
skautų organizacijai, Regis
truojasi pas I. Lukoševičie
nę, 366-1210 ir S. Geležiūną 
PO 9-2096. Nepajėgią sumo
kėti visą stovyklos mokestį, 
dėl jo sumažinimo ar nuo jo 
atleidimo' kreipiasi pas tunti- 
ninkus (ne skautai pas I. Lu 
koševičienę ar S. Geležiūną).

„LITO” VEDĖJUI 
išvykus dviem savaitėms at
ostogų, paskolų ir kitais svar 
besniais reikalais prašoma 
kreiptis . pas sąskaitybos vedė 
ją D. Jurkų vakarinėmis dar 
bo valandomis Aušros Vartų 
skyriuje.
• Kapit. R. V. Paukštaitis, 
išbuvęs 2 metus NATO pajė
gose Europoje, gavęs naują 
paskyrimą Kanadoje, šiomis 
dienomis sugrįžęs, atostogau 
ja pas tėvus Montrealyje.
• J. Mozuraitis pradėjo leis
ti trijų savaičių atostogas, 
nes jau ilgas laikas kai dirba 
atsakingą darbą Canadair fab 
rikuose.
• J. Skinkis atostogų išvyks 
ta į JAV-bes.
• Vilasalietis R. Valentą su
sirgęs ir turėjęs sudėtingą šir 
dies operaciją R. Victoria li
goninėje, po kurios žymiai 
stiprėja, dar neapleisdamas 
ligoninės.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

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

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

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

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

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

DR. J. ŠĖMO G AS 
5441 BANNANTYNE, Verdun 
Pirmadienį ir 
ketvirtadieni i’-5 p.m.

antradienį ir _ ., .. . 2—4 p. m.penktadienį
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11--- 1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

TeL: LA 2-7236

MONTREALIO 
STOVYKLOS VAJUS
Lėšų telkimo vajus vykdo 

mas toliau. Koll kas vajaus 
atrama tebėra jaunimas ir 
jaunesnioji karta ateivių.

Lig šiol surinkta tik $2,082. 
38. Į tą sumą įeina „Lito” pa 
rama $800, KLB — $150 ir 
dvidešimties profesionalų per 
vieną vakarą sudėta $400 su
ma papildomam sklypui įsi
gyti. luo būdu visas kitas 
vajus lig šiol davė tik $732. 
38 ir ti yra labai maža suma 
tokiam dideliam reikalui iš 
tokios didelės kolonijos, kaip 
Montrealis. Visi sutinka, kad 
jeigu jau ne senimui, tai bent 
jaunimui nors viena stovykla 
Mcntrealiui būtinai reikalin
ga. Praktikoje gi lėšų rinkė 
jai nusiskundžia, kad kai ku
riuose miesto rajonuose kar
tais tik pusė atlankytojų šį tą 
duoda. Ar gi pas mus jau 
tiek mažai beliko solidarumo 
bendriems užsimojimams?

Savaime suprantama, kad 
lėšų telkimo sunkumai nesu
stabdys stovyklos organiza
vimo, o tik jį sulėtins ir kai- 
kuriuos numatytus darbus 
teks atidėti kitiems metams. 
Tačiau būtų labai geistina, 
kad į stovyklą būtų žiūrima, 
kaip į bendrą Montrealio' lie
tuvių reikalą, naudingą mū
sų organizaciniams ir lietu
vybės išlaikymo reikalams, ir 
todėl remtiną net ir nenuma- 
tant asmeniškai ta stovykla 
pasinaudoti.
Stovyklos fondan įmokėjo: 

po $10: V. Gyvis, A. Ben- 
džius, E. Kardelienės Muzi
kos Studija; po $ 5: T. Čip- 
kus, J. Tanner - Ciplijauskai- 
tė, J. Matijošaitis, J. Stropus, 
B. Žemgulytė, J. šuščevičius, 
p. Bitnerienė, V. Žitkus, V. 
Stankevičienė, M. Juodviršis, 
P. Kličius, A. Jankus, P. Te- 
kutis, S. Petrauskienė, A. Pet 
rauskis, G. Vazalinskas.

Po $ 1 : A. Valančiūnas, 
p. Valančiūnas.

Energingiausi stovyklos lė 
šų rinkėjai: Irena Vazalins- 
kienė $120.50; Algis Rudins- 
kas $87,00, Vyt. Murauskas 
$78,25, Vyt. Sabalys $59.00, 
Gyt. Vazalinskas $59.00, D. 
Zubaitė $52.00 ir P. Žukaus
kas $31.00. PR. R.

• Dr. J. Šemogas operavo p. 
Zubienę ir Lachinės ligoninė 
je gydė pp. Mickų sūnų.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
prašo, kad gali, aukoti krau
jo, nes kiekvieną savaitę 
Quebeco ligoninėms reikia 
5,400 litrų. Galintieji aukoti 
kraujo, kreipiasi 2180 Dorc
hester West, pirmadienį — 
penktadienį nuo 9 vai. ryto 
iki 8.30 v. vakaro.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA 
1410 Guy St., la 11 kamb.

WE 2-6662; namų 737-9681

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LL, D.

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

861-8479

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLER
B. A„ B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Liepos mėnesį parapijos 
raštinė yra atidaryta tik 8— 
10 vai. rytais ir 7—9 vai. va 
karais. Prieš atvykstant ko
kiu nors reikalu į kleboniją, 
patariama pirma patelefonuo
ti.

Mišios liepos mėn. bus 
tik 7.30 vai. ryto, išskiriant 
vieną kitą dieną, kai bus du 
kunigai.

Sekmadienį norintieji at
likti išpažintį turi ateiti bent 
15 minučių prieš mišias, nes, 
esant tik vienam kunigui, ma 
šių metu dažnai nebus klau
soma išpažinčių.

Sekmadieniais mišios bus 
8, 9, 10 ir 11 vai. Vasaros 
metu preiš sumą nebus As- 
perges.o po sumos palaimini
mo.

Parapija įsigijo 150 naujų 
kėdžių. Dabar parengimams 
nereikės kėdžių skolintis.

Praėjusio sekmadienio rink 
liava — 172 dol. Visiems dė 
kojame.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ...

Atkelta iš 1-mo psi.
tos, Visuotinės Žmogaus Tei 
siu Deklaracijos ir 1960. 10. 
14. Jungtinių tautų priirmtos 
kolonializmui likviduoti rezo
liucijos principus deklaruoti 
savo paramą komunistinės im 
perinės sistemos nelaisvėje 
laikomų visų tautų laisvam ap 
sisprendimui, nuosekliai šį 
reikalą padarant nuolatiniu 
JT rūpesčiu;

(2) įsisąmoninti, kad tarp
tautinės įtampos atlydis ne
įmanomas prieš pavergtųjų 
tautų laisvą apsisprendimą 
per laisvus rinkimus, o tegali 
būti to apsisprendimo pasek
mė ; negali būti šaltojo karo 
pabaigos tol, kol geležinė už 
dangi skiria Europą pusiau ir 
kol viena jos pusė tebėra ver
gijoje ;

(3) atmesti status quo at
remtus nepuolimo pakto siū
lymus, nes toks paktas lega
lizuotų ir įamžintų dabarties 
netiesą;

(4) visada turėti mintyje 
patvirtintą faktą, kad Sovie
tų Sąjunga ir satelitiniai rėži 
mai desperatiškai privalo Va 
karų ūkio ir todėl Vakarai šią 
savo poziciją turi panaudoti 
gauti prasmingų politinių 
nuolaidų pavergtosioms tau
toms ir visam laisvajam pa
sauliui.

Manifestas kviečia ameri
kiečius Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės proga manifestuoti sa
vo solidarumą pavergtųjų 
tautų kovai už laisvę ir ne
priklausomybę.

PARDUODAMA 
VASARVIETĖ

Dainava, 17 mylių nuo St. Je 
rome, prie ežero, vasarvietė 
su baldais. Elektra. $3.500. 
Sexton, 24 Coronation Dr.

Valleyfield. Tel. 373-4695 va 
karais (Collect), arba teirau
tis E. Kirkpatrick R. R. 30, 

netoli ežero.

I.G.ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINA5
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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

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

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

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

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

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

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Klebonus kun. dr. F. Juce
vičius išvyko atostogų ir su
grįš liepos 27 dieną. Klebono 
pareigas eina Tėvas Tercizi- 
jus Garbukas, OFM.

Rinkliava praėjusį sekma
dienį — 98 doleriai.

KANADOJE ...

• Nuo liepos 15 d. Kanado
je pakeliamas laiškų lėktuvų 
į JAV tarifas iš 7 į 8 centus.

DAUGIA-
KULTŪ RIŠKUM AS?

Komisija, skirta tirti Ka
nados dvikultūriškumo ir dvi 
kalbiškumo klausimui, atsisa
kė sumanymo siųsti savo at
stovus į Europą, kur eilėje 
valstybių praktiškai veikia ke 
lių tautų kultūra ir jų kalbos.

Bet Montrealio universite 
to sociologijos prof. J. Bra- 
zeau vis dėlto išvyko Euro
pon tirti tautų sugyvenimo 
po vienu stogu — Šveicari
jon, Belgijon, Olandijon, Šuo 
mijon, kur rinks žinias apie 
tautų sugyvenimą ir praneši
mą patieks suminėtai Kana
dos komisijai.

DAUG MIŠKŲ GAISRŲ
Ontario prov, miškuose su 

skaičiuota apie 60 gaisrų. Jų 
gesinimui sumobilizuota daug 
žmonių. Į kai kurias vietas 
gaisrų gesintojai vežami lėk
tuvais. Savo žonioje tam tiks 
lui Ontario valdžia turi apie 
50 lėktuvų ir helikopterių. 
Teigiama, kad daugiausia 
gaisrų sukelia žaibas.

PRIEŠTARINGI 
DUOMENYS

Maclean's Magizine skel
bia, kad jo anketa rodo, jog 
du trečraliai Kanados gyven 
tojų nori glaudaus ekonomi
nio bendradarbiavimo su JA 
V, o vienas trečdalis nori ne 
tiktai ekonominio, bet ir poli 
tinio glaudumo su JAV.

Tačiau oficialioji statistika 
rodo atvirkščią vaizdą: 74% 
Kanados gyventojų esą nori 
susilaikymo' nuo JAV inves- 
tacijų Kanadoje.

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 Hoard 
Nariai.

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

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

TORONTO

PARDUODAMAS MĖSOS PERDIRBIMO FABRIKAS, ;:; 
buvęs „COURTLAND PACKERS". Suinteresuoti pra-;i; 
šom siųsti pasiūlymus Toronto Lietuvių Credito koopera-;i;

tyvui „Parama", 1129 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. ;į;

DAIL. T. VALIUS
susilaukė 50 metų amžiaus. 
Ta proga torontiečių .buvo pa 
sveikintas jo ūkyje „Akme
nėje”, kur susirinko apie 100 
jo gerbėjų bei artimų bičiu
lių jo pasveikinti ir sugiedo
ti jam ilgiausių metų!

KLB TORONTO APYL.
pirm. inž. E. Čuplinskas ir 
žmona dr., povestuvines atos 
togas baigia Europoje ir grįž 
ta į Toronto. Pirmininko pa
reigas ligšiol ėjo vicep. Pr. 
Bastys.

ESTIJOS KONSULUI 
J. MARKUI

rugpjūčio 18 d. sueina 80 me 
tų amžiaus. Estų bendruome
nė rugpjūčio 21 d. jam ruo
šia pagerbtuves.
• Evangelikų - liuteronų pa 
rapijos „Viltis“ pamaldos lie
pos - rugpjūčio mėnesiais bus 
9 vai. ryto Alhambra United 
bažnyčioje.
• Trys dienraščiai Toronte 
streikuoja.

p.Q.
• Suinteresuoti kelione auto
mobiliu į Cape Cod apie rug 
pjūčio 1 d. ir atgal apie rugp. 
7—15 d. d., skambinkite tele 
fonu: 739-9328.
• L. Gureckas labai sėkmin
gai dirba automobolių parda 
vimo biznyje, kuris jam gerai 
sekasi. P. Gureckas pirmau
ja. Žiūrėkite skelbimus.
• Ponja Balzarienė atvyko 
iš Čikagos į Montrealį pavie
šėti ir prisiminti praleistus 
čia metus. Linkime Poniai 
Balzarienei sėkmingų atosto 
gų<• J.Vizgirdienė iš Čikagos 
lankėsi Montrealy ir viešėjo 
pas seseris p. Kuncevičienę ir 
p. Gustainienę.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD
MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI 
3907 Rosemont Blvd.

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos.

A. Gražys — 739-9328
P- Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL —- 
LONDON-LANCASHIRE 1 

Draudimo Bendrovės 
YRA ATSTOVAUJAMOS:

ADAWIONIS
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

KANADOS PARODOS 
lietuviškojo skyriaus ruošė
jais pakviesti dail. T. Valius, 
dail. J. Bakis ir architektas 
A. Banelis, o KLB apyl. v-bą 
atstovaus inž. K. Manklicas.

REIKŠMINGOS 
VESTUVĖS

Agr. V. Dailydės šeima 
prieš savaitę turėjo didelę šei 
mos šventę: duKtė, Jūratė 
Dailydaitė, ištekėjo uz Jono 
Tamulaičio į Čikagą.

Jūratė Dailydaitė - Toron
te buvo veikti lietuviškuose 
baruose — ji mokytoja ir 
skautė. Ji visą laiką buvo gy 
va ir veikli lietuviškose srity
se. Tai yra pirmiausia tėvų 
auklėjimo vaisiai, nes tėvai 
patriotai ir kultūrininkai 
aukšto lygio ir dukterj išauk 
įėjo gera lietuvaite.

Toron tos netenka ir geros 
mokytojos, ir veiklios skau
tės, ir gyvos lietuvaitės, nes 
jaunoji pora gyvens Čikago
je. Laimingo gyvenimo!

SIUNTINIŲ BIZNIO 
PAGYVINIMUI,

kaip dabar aiškėja, buvo su
keltas aliarmas, kad siunti
niai į anapus bus nutraukti, 
vėliau pranešta, kad tiktai 
maisto siuntiniai nutraukia
mi, bet ligšiol visokį siunti
niai dar tebesiunčiami.
• Springhurste, Šv. Jono 
Kr. vedamoje stovykloje, pra 
plėsta koplyčia, pristačius 
priestatą, kuris leidžia kop
lyčią atjungti nuo salės ir tuo 
būdu išsprendžiamas ir salės 
klausimas.
• Prisikėlimo par. klebonas 
T. Placidas yra išvykęs atos
togų.
• Gerojo Ganytojo stovyk
loje vasaroja 100 jaunimo, 
kun. J. Staškevičiaus priežiū
roje.

ideating Ford Sales Ltd, 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoįu. 
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. parpdos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien, 
Apt. 4. Rosemount.
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