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Lietuvių, tremtinių kapai Sibire, prie Obės upės, Altajaus krašte, Buriatų žemėje. 
y Taip visas Sibiras, nuo Uralu lig Kamčatkos,nusėtas lietuvių tremtinių kapais.

Čikagos lietuviai skaitlingai dalyvavo demonstracijoje 
atvykus Čikagon JAV Preziden tui Johnsonui.su tikslu 
Paremti jo politiką Azijos Pietryčiuose ir Santo Domi
ngo respublikoje ir Pasisakė prieš rusų okupaciją Lie
tuvoje, reikalaujant Lietuvai laisvės ir neDriklausomy 
_________ __ ______ bėžL .------------------------ -----------

Partizano kapas prie Trakų

ŠI IR SEKANTI SAVAITĖ LIETUVIU GYVENIME

Praėjusi ir ši savaitė yra vi
same pasaulyje gyvenantiems 
išblokštiems ir išblaškytiems 
po visą Žemės rutulį.

LIETUVIAMS DIDŽIOJO 
SUSIKAUPIMO 

SAVAITĖS.
Ryšium su baisiojo birže

lio minėjimu, minime ir Lietu
vos okupacijos 25 metų sukak
tuves, atskleisdami okupanto 
melus ir suktą propagandą.

MES NE VIENI.
Su mumis mūsų artimieji 

kaimynai: latviai ir estai. Su 
mumis ir kitos sovietinio impe
rialisto ir kolonisto pavergtos 
tautos. Jų daug, apie 150 tau
tų, kurių dauguma turėjo lais
vę ir nepriklausomybę.
VISUS PAVERGĖ TAS PAT 
RUSAS IMPERIALISTAS.

Kaukazo tautos, Sibiro tau
tos, Tautos prie Juodosios, 
Azovo ir Kaspijos jūrų. Visos 
pavergtos ir visos laukia lais
vės ir nepriklausomybės.

LAISVASIS PASAULIS 
privalo galų gale išsiaiškinti 
tuos dalykus. Mūsų pareiga 
juos ir paskatinti, ir painformu
oti, ir paveikti..Mūsų apsileidi
mas, kad mes nepadarome rim
tos jiems įtakos.

Kiekvienas mūsų veiksmin- 
gesnia pajudėjimas neliks be 
teigiamų pasekmių.

Jeigu de Gaulle, numoja 
ranka prancūzų kilniajai tradi 
cijai-
STOTI SKRIAUDŽIAMŲJŲ 

PUSĖN,
tai mūsų pareiga jam duoti su
prasti, kad tai yra ne tiktai ne 
humaniška, nemoralu, bet ir 
nežmoniška. Jis ne pirmą kar
tą jau blaškosi. Po karo jis bu
vo suorientuotas, ir dabar jis 
reikia suorientuoti.

Dar lengviau yra Amerikos 
kontinente, kuris pats jaučia 
grėsmę. Ir čia mūsų žygiai yra 
suprantamesni. Reikia tiktai 
veikti.

Birželio 13 d.

ši-

dali. J. Juodis

tą

VAŠINGTONE ĮVYKO 
ĮSPŪDINGA 

DEMONSTRACIJA,
kurioje dalyvavo gal tūkstan
tis automobilių su plakatais de
monstravusių prieš Rusijos am
basadą. O prie laisvėj, simbolio- 
— Linkolno paminklo kalbė
jo senatorius, reikalą, ęs paver
gtųjų klausimą kelti Jungtinėse 
Tautose. Milijonai žmonių 
matė ir girdėjo.

EILĖ JAV VALSTIJŲ 
GUBERNATORIŲ IR 
IR MIESTŲ MAJORŲ

paskelbė Lietuvos dieną, išlei
do proklamacijas už lietuvių 
tautos teises ir nepriklausomy
bę.

MŪSŲ LAISVĖS PASTAN
GOS NELIKS BE PASEKMIŲ, 
kurių mes laukiame, jeigu mes 
tiktai veiksime, jeigu kovą vė
sime. jeigu ir aukų nesigailė
sime. T ai yra būtinybė.

Pagal tą įtampą ir tas pa
stangas, kurias mes pareiškia
me, ir pasekmės formuojasi. 
Neveikimas — mirtis, veiki
mas — gyvybė.

SKATINKIME IR SAVO 
VEIKSNIUS,

kad jie neužsnūstų, raginkime, 
kad jie įtemptų jėgas ir dary
tų pastangas nuveikti tiek, kiek 
tiktai gali. O galėjimui sąlygų 
yra dar daugelis ir dar neišnau 
dotų.

REIKIA MUMS VISIEMS 
SUKRUSTI,

nelaukiant, kad kas nors kitas 
padarys. Veikime patys, veiki, 
me visi ir kiekvienas. Nej gi 
— vienybėje galybė.
• Indijos pasienyje įvy
ko susišaudymas su Pakis 
tano sargybomis.
• Rusijos kosminis lai - 
vas Luna 6 nepataikė į 
Mėnulį, nuėjo pro šalį.
• Europos vakarų komu
nistų PartUos susitarė ve<- 
sti kovą už sambūvį ir siū-Taip Chruščiovas 
lo susitarti NATO su Var- gimą, - Ne kitaip 
šuvos pakto valstybėmis. *__________

tautų apsisprendimo klau- 
Brežnev su Kosyginu?

KITOS ŠIOS SAVAITĖS NAUJIENOS
• Austrlijos min.pirm. « Kenija apkaltino Pekiną, 
Mendes tarėsi su JAV pre j^ad jis šmugeliuoja ginklus 
zidentu Johnsonu aktua - 
liais klausimais, kurių da
bar pirmoje vietoje Viet
namas ir Dominika.
• JAV atstovas Vietna - 
me gen. Taylor Vašingto
ne aiškino padėtį.
• Vietnamo valdžią pa
ėmė karininkai, nes rei
kia įsitemti kovai.
• Jugoslavijoje kasyklo
se įvyko sprogimas ir žu
vo 9 asmens.
• Rugpiūčio mėnesį JAV 
paleis į erdves du kosmo
nautus, kurie erdvėje iš
bus 7 dienas.
• Popiežius lankėsi Pi- 
zoje ir kalbėjo prie krei
vojo bokšto apie taiką.
• Kardinolas Višinskis 
apkaltino Gomulkos vyriau* 
sybę nesilaikant susitari
mo su Lenkijos bažnyčia.
• Kinijos kom.pirm. Ču- 
En-lai lankėsi Afrikoje, 
kurią jis nori patraukti ko
munistų Pusėn, bet jo misi
ja nebuvusi sėkminga, nes 
daugelis valstybių jo nepri
ėmė, ir jis be laiko grįžo 
namo.
t Kinų,kom. laikraštis 
Žemiu Žibao kaltina rusus 
grįžtant Prie kapitalizmo.

' Lietuvos \ 
nacionalinė 
M. Mažvydo 
kbiblioWB; 

kad jis šmugeliuoja ginklus 
sukilimo tikslams.
• Braselyje šią savaitę 
susirenka bendrosios rin
kos dalyviai tartis dėl že
mės ūkio produktų.
• Sudane suijnti du minis-tai, Altaą ir PLB jau š.*rn.
teriai tarpininkavę ginklų sausio mėn. įvykusioječi- 
Perdavimą į Etijopiją Per- • • •• •
versmo tikslams.
• Prancūzai išbandė ra
ketą, kuria rudenį bus pa
leistas satelitas.
• Čekoslovakijos spauda 
iškėlė balsą už erdvių už
kariavimo JAV su SSSR 
bendradarbiaujant,
• Maskvoje lankėsi Šve
dijos min.pirm.Erlande- 
ris.
• Tito lankėsi rytų Vo
kietijoj.
• LiPmanas, aps ilankę s 
Europos vakaruose, rašo: 
de Gaulle siūlo baigti šal-
Europos valstybes Rusi
jai ir, kadangi nesą rusų 
pavojaus, tai nereikia ir 
NATO.
• Kanados atstovas Saug. 
taryboje pareiškė, kad Ru
sijos noras išlaikyti gink
lavimosi paslaptis yra di
džiausias kliuvinys nusi
ginkluoti.

VISOKIAUSI LIETUVIŠKOJO 
GYVENIMO DUOMENYS

Birželio 4 d. Posėdžia
vo VLIKO Taryba.St.Lū
šys Pirmininkavo, J. Audė
nas sekretoriavo. Lietuvių 
veiksniai: Vilkas, diploma- 

kagos konferencijoje nusi
statė bendras veikimo gai
res,© balandžio mėn. tų 
pačių veiksnių konferenet 
joje Vašingtone, jau buvo 
parinktos ir pačios veiki
mo priemonės.

Jau yra paskelbtas ma
nifestas, kuriuo į Pabalti
jo okupacinę padėtį kreipi
amas viso laisvojo pasau
lio dėmesys. Jis skelbia
mas lietuvių, latvių, estų 
anglų, arabų, prancūzų,vo
kiečių, italų, ispanų ir por
tugalų kalbomis.

Jau atspausta ir siun
tinėjama bršiūrėlė /fol
der/ anglų kalba išleista 
The Baltic Countries. Jau 
Londone atspausta ir siun
tinėjama knygelė, Lithuani- 
ja, kurioje sutrauktos pa
grindinės žinios apie Lie
tuvą. Ją paruošė ir išleido 
Lietuvos Laisvės Komite
tas. Greit pasirodys speci
alūs The Baltic Review 
ir Revista Baltica žurna
lai specialiai šių metų 
kovoms pritaikyti .Daromi 
žygiai, kad JAV vyriausy- 
bė paskelbtų specialią 
proklamaciją Pabaltijo 
valstybių klausimu.

Vašingtone speciali 
pakomisė,kongresmanės 
Edna F. Kelly vadovauja
ma, apklausinė jo liudinin
kus apie Pabaltijo valsty
bėse okupanto vykdomus 
religijos persekiojimus, 
gyventojų pakeitinėjimus 
ir rusifikaciją. Apie Lie- 
liudijo nesenai iš Lietuvos 
atvykę s A. M ii i ūkas, ap ie 
Estiją iš ten taip pat ne
seniai atvykęs A .Taalman, 
o V liko pirm .V .S idz ikaus - 
kas pateikė bendrą apie 
visus kraštus motyvuotą 
pareiškimą ir taip pat 
atsakinėjo į kongresmanų 
duotus klausimus.

Vliko Valdyba sudari
nėja savo atstovybes įvai
riuose kraštuose, kurios 
turės suvaidinti nemažą 
vaidmenį Lietuvos Laisvi, 
nimo koloje.

Pranešėją papildė pir

mininkaująs Lūšys apie 
Lietuvių Jaunimo Organi
zacijų žygį į Vašingtoną 
ir apie jų naujus pasiruo
šimus aemonstrcijoms 
New Yorke. Vienu ir kitu 
atveju buvo ir yra koope
ruojama su Vliku.

A. Budreckis pateikė 
Tarybos Nariams Jaunimo 
organizacijojgaires numa
tomos demonstracijos 
tomos demonstracijos 
New Yorke. Sumanymas 
atidėtas pastudijuoti.

Vliko Valdyba paskyrė 
komisiją rinkti medžiagą 
Lietuvos rytų žemėms 
apginti iš šių asmenų: 
S. Lazdinio pirm./Ir.M.
Gimbutienės, V. Kulbokie - 
nės.M.Šnabščio, J.Cicėno 
A. Budreckio ir K. Veiku
čio.Komisija galės naudo
tis medžiaga, kurią buvo 
surinkusi buv. Rytų Lietu
vos sienų studijų komisija.

Elta.
• Čikagoje įvyko didysis 
koncertas, kuriame buvo 
išpildyta Br. Markaičiokan
tata "Vilniaus Varpai" ir
Verdi"reqūem", dalyvaujant šok,ukrainieti. Ir NikitaSta 
tkeliemsrchorams, solis - linui šokęs "trepaką".Da- 

tams ir simfoniniam orkes- ' 
trui.

bar mūsų nuoširdus poetas 
aukštaitis,Antanas Miški
nis, Lietuvos okupanto pas
tatytas Nikitos rolėn:jam 

_ t _ įsakyta šokti pagal okupan- 
gos Pirmininku, iš'Čikagos. to muziką. Ir nabagas Anta

nėlis šoka.. .Toks jau liki-
• Dr. Jonas Valaitis gavo mas okupacijoje esant.Pir-
20, OOO dol. vėžio tyrinėji- ma į Sibirą , išvežė, kanki- 
jimams. no ir marino, dabar parve

žė į Lietuvą ir čia kitais
• Dail. Galdiko paroda ati- būdais poetą Prievartauja, 
daryta Los Angeles parapi- Užuojauta poetui ir pasipik- 
jos metinėje Lietuvių die- tinimas okupantu.
noje.

• Inž. Jonas Jurkūnas iš
rinktas Tautininkų Sąjun - 
gos Pirmininku, iš Čikagos 

E.SIMONAITIS PAS LIET. 
SIAURĖS VOKIETIJOJE

Maž. Lietuvos Tarybos 
Pirmininkas Ir PLB Vokie 
tijps Kr. Valdybos narys E 
Simonaitis gegužės mėn. 
lankė lietuvių telkinius 
Harzburge. Lauenburge, 
Geesthachte, Hamburge, 
Pinneberge, Luebecke, Ha
noveryje. Luebecke buvo 
Maž. Lietuvos Tarybos 
ezidiumo Posėdis. Jo metu 
buvo pagerbtas 75 m.ajnž. 
sulaukęs V. Endrtkaitis.

* Lietuvos Mokslų Aka, 
demijos Fizikos-matema
tikos instituto direktorius 
fizikos-matematikos mok* 
siu daktaras Juras Požė
la atvyko J Paryžių, kur 
viešės trejetą mėnesių ir 
domėsis elektronų ir kie
tos plazmos fizikos sriti
mis.

•. Lietuvoje pavėluotai 
pasirodė trečiasis žurna
lo "Kultūros barai" n-ris,

ANTANAS MIŠKINIS, 
poetas aukštaitis, Lietuvos 
okupanto pastatytas Chruš
čiovo padėtin. Nikita Chruš- 
čiov apie savo šefą Staliną 
pasakojo, kaip jis jam įsa
kinėjęs: "Chachol.tancui”-

Johnsonui.su
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BET IR ANTROS DEMONSTRACIJOS NEUŽTENKA

Gydytojo visuomenininko 
sukaktiskestrų maršai, nei orato

rių ka’bos apie tariamai 
laimingą tarybinį gyveni
mą ir pasiektą progresą, 
nes retas, kuris nenešioja 
neužgyjančių žaizdų.

Su giliu liūdesiu pri
simename Lietuvos Nepri
klausomybės netekimą Su 
skausmu lenkiame galvas 
atsimindami tuos, kurie 
mirė bolševikų kalėjimuo
se,masinio žudjįmo vietose 
bei Sibiro vergų stovyklo- 
selr su tyliu susikaupimu 
žadinančio tautinio pasidi 
džiavimo, kovos ir pašiau 
kojimo dvasi? atiduodame 
pagarbą žuvusiems parti
zanams, kurie taip didvy
riškai gynė laisvę ir na
mus.

Prisiminimai apie ket
virtį šimtmečio bolševikų 
okupacijos tegul sustiprina 
mūsų pasiryžimą dar dau
giau dirbti ir kovoti už ne
priklausomos Lietuvos - 
atstatymą Ateis laikas, ka
da^ Sovietų Raudonoji Impe
rija, tas didysis tautų kalė- 
jimas,subyrės.Ateis diena, 
kada toiibastilija, padariu- 
si didelei žmonijos daliai 
tiek daug nusikaltimų, - 
grius .Ir tada prisikels Lie- 
tuva.Be svetimų ir savų ty- 
ronų, ir be praeities klaidų 
Lietuva , kurioj nebus nei 
dvasinės prievartoąneime- 
džiaginio skurdo, Lietuva, 
kurioje gyventojai pilnai 
naudosis žmogaus ir pilie
čio teisėmis, Lietuva .ku
rioje bus dalinamasi kąs
niu su tuo.kuris jo visai ne
turi.Lietuva, kurios mes- 
varpininkai-demokratai - 
-Tiaudininkai siekiame nuo 
Dr.Vinco Kudirkos laikų .

Liet. Val-Liaud. S-gos 
Centro Komitetas.

aną , kurią ir caras jau 
Prieš šimtą metų buvo pa 
naikinęs ,nei tarnautojas, 
kuris labiausiai priklauso 
nuo komunistinės partijos 
ir valstybės valdžios sau
valiavimų,nei mokytojas, 
kuriam įsakoma žaloti vai 
ko sielą, nei mokslininkas 
kuris yra suvaržytas ko- 
munizmodogmų ir partijas 
instrukcijų, nei, pagaliau , 
menininkas , kuris neturi 
kūrybos laisvės.

Nors Maskvos bolševi
kai bei jiems priversti 
dirbti savieji propagandis 
tai ir deda visas pastangas 
sukelti džiaugsmą, minint 
tariamojo prisijungimo ju
biliejų, tačiai paradų aikš 
tės bei iškilmių salės , 
kaip ir visa pavergta Lie
tuva, dengs skaudūs prisi
minimai.

Visiškas žmogiškųjų ir 
pilietinių teisių paneigim
as.Masiniai areštai, tero
ras, barbariškas politinis 
žmonių sekimas, verčiant 
kitus išdavinėtLGriovimas 
viso to, kas Per ilgus me
tus buvo sukurta. Nekaltų 
žmonių, jų tarpe kūdikių , 
senelių ir moterų, deporta
cijos į Sibiro vergų stovyk 
las nežmoriiškam vargui ir 
mirčiai Pravienįgkių, Tel 
šiųjr PanevėžiąCervenės 
irkity vietų masinės žudy
nės.Ūkininkų apiplėšimas 
atimant iš jų viską ir Pri
verčiant juos eiti baudžia
vą kolchozuose. Išniekinti 
laivės kovotojų kūnai turga 
viečių aikštėse ir tūkstan
čiai kapų laukuose ir miš
kuose, kurių nei motinos, 
nei artimieji negali aplan
kyti.Tai-prisim inimaįku- 
riuos sukels 25 metų bolše
vikų okupacijos sukaktuvės. 
Ir jų neišsklaidys nei or -

Iš Lietuvos ateinančios 
žinios Praneša, kad šią va 
sąrą ten bus ruošiami pa
radai, dainų šventės, iškil
mingi aktai salėse ir kito
kios manifestacijos. Mask 
vos raudonieji valdovarįsa 
kė iškilmingapaminėti 25- 
metų jubiliejų nuo tariamo 
prisijungimo prie Raudono 
sios Sovietų Imperijos .O- 
kupuotieji šia proga vėl 
bus verčiami džiaugtis dėl 
laisvės praradimo ir pa - 
vergimj| vadinti išvadavi
mu Aikštėse ir salėse Prie 
varta suvarytiems žmon
ėms vėl bus įžūliai karto
jamas melas, kad lietu v - 
ių Tauta pati Per savo iš
rinktuosius atstovus atsi
sakiusi nepriklausomybės 
ir laisva valia prisijungu
si prie Sovietų Sąjungos. 
Tokį pat begėdišką melą, 
tik su dar didesniu uolumu 
Maskvos agentai skleis ir 
užsieniuose.

Tačiau Lietuvos gyven
tojai,patys pergyvenę a - 
nuos į vykius,žino, kad tai 
buvo daugelio rusiškų divi 
zijų užplūdimas ir karinė 
okupacija pilniusia to žo
džio prasme,davus klastin
gus pažadus apie Lietuvos 
Valstybės suverenumo re- 
sPektavimąTai buvo Lietu 
vos Vyriausybės nušalini 
mas ir pasl^rimas komisą 
rų, kurie turėjo klusniai 
vykdyti Kremliaus įgalioti 
nių įsakymus .Tai buvo pa 
galiau,Maskvoje iš anksto 
suplanuotas ir per specia
lų emisarą praverstas pri
sijungimo vaidinimas su 
rinkimais, kuriuose gyven
tojai buvo verčiami balsuo
ti tik už komunistų parti - 
jos paskirtus kandidatus ir 
su taip vadinamo liaudies 
seimo nutarimu,kurio teks
tą,Maskvos Patikėtinių pa
ruoštą, ne laimingieji'atsto 
vai'/turėjo plojimais ir o- 
vacijomis priimti.

DR. BALIUI MATULIONIUI 70 METŲ

Sveikiname Dr. Balį Matulionį sulaukusi 70 metu, amžiaus ir linki# 
ilgiausių metų. Dr. B. Matulionis yra didelis spaudos rėmėjas ir 
pats spaudos darbuotojas, parašęs kelias dalykines knygas, kurių 
tarpe jau Amerikoje dvi monografijas, dalyvauja spaudoje, skaito 
paskaitas, daro pranešimus ir yra veiklus Lietuvių Bendruomenės 
nes narys, jos organizacijos dalyvis.

Dr. B. Matulionis, be kitų darbų, daug yra padėjęs lietuviams 
pydant, kol buvo galima, Lietuvoje džiovininkus- ir vaistais ir 
patarimais.

Atsiliepimas į Algirdo Budreckio tuo pavadinimu 
straipsnį.

kis veiksmo žmogus. Jo 
pasisakymas žadina šiek 
tiek vilčių.

Gerbiamas Algirdai 
Budrecki, aš tiesiu Svei - 
kam ranką.

Mes, lietuviai,dar daug 
galime padaryti, daug ga
lime nuveikti, jeigu veiksi 
me.

Dabar mes, lietuviai, 
beveik nieko neveikiame. 
Gerai, kad VLIKO atstovai 
nueina į JAV Valstybės de
partamentą ir ten gauna 
Lietuvos okupacijos nepri
pažinimo pakartojimus. 
Bet tai jau tampa komediš- 
kai juokinga. Ir dėl to juk 
okupantui nei šilta, nei šal
ta. Jis gi seniai tąžino.Ir 
tame nieko nauja. Šituo ke
liu eidami nieko mes ne
laimėsime.

VLIKas? -VLIKe, jam 
persiorganizuojant, tuolai
kinis pirm. J.Audėnas bu
vo įnešęs pasiūlymus, pa
remtus Antrojo PLB Sei
mo nutarimų Pagrindu ir 
seimo dvasia.Bet... kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyboje, taip ir 
VLIKe tas pasiūlymas mi
rė be garso ir atgarsio. 
Labai liūdna. Yra veiksnių, 
bet nėra Veiksnio. Yra žmo
nių, kurie moka pasirodyti, 
bet nėra žmonių, kurie veik
tų. Ir nėra veiksmo. Net 
nuostabu, kad anksčiau Ame- rįS tapo beteisiu Valstybės 
erikos Lietuvių Taryba, -------------------- x —
nors tiktai JAV rėmuose, 
vis dėlto dar judėdavo. Da
bar ir ALT nutilo ir nuri
mo. ,

Antrojo PLB Seimo nu
tarimai, numatę ir veiklos 
~aires, laukia pajudinami. 
Jai veiklos, ne šnekų pla
nai. Tai rezoliucija įparei
gojanti veiksmui. Veiksmui 
globaliu mastu.

Jau 25 - keri metai pra
ėjo k; i Lietuva okupuota. 

Lietuva niekinama, naikina
ma, iščiulpiama, kaip voras 
kad iščiulpia musę. Lietu
viai iš Lietuvos visokiais 
būdais tremiami, o Lietu
va užpildoma rusais Ar gi 
mūsų ir tas nė kiek nejau
dina ?

Rašant šį straipsnį, gau
ta šiek tiek viltingesnių ži
nių, bet ir jos toli gražu 
nesiekia globalių rėmų 
apimties. Neapima antrojo ____ ______  „
PLB Seimo nutarimų esm- mokyklos vadovavimą. Laikui bė- 
ės bei apimties.

Gerbiamas Algirdai 
Budreckli,. SUSiriŠkime ar- čiui mokykloje kylant p. A* Kai 
čiau,pasitarkime ir dary'_ Pavi£>«? Yie.nas

pasisakymas, parodęs veik-{5??ie_zYgl.ll’.kad n1 ni^vana .. m<>-smingumo nuotaika,vis dėl~utų pakeista veiksmingu- kykią baigusi b. Varankaitė, ku- 
to atrodė iškelia veiksmo mu. ™ ‘
klausimą.Atrodo Budrec- Jonas Kardelis.

"Vienos demonstracijos 
neužtenka", -labai teisin
gai pasakė Algirdas Bu- 
areckis. Negalima tam ne- 
Pritartiir negalima tos 
minties neparemti. Bet A. 
Budreckis siūlo antrą de- 
monstrciją. Ir tai yra ge
rai. Ir šiam A. Buareckio 
siūlymui negalime nepri
tarti. Visa tai yra gerai; 
Bet ir antros demonstra
cijos neužtenka, nors j i bus 
didelė ir efektinga. Rašan
tis nori tikėti, kad ji įvyks, 
kai jai suruošti užteks žm
onių ir ryžtingų, ir valingų, 
ir pasiaukojančių. Ir tai 
yra būtina, jeigu mes esa
me dar gyvi žmonės ir jau 
čiame bent mažiausią vi
suotinei tiesai, ir tėvynei 
Pareigą.

Jau rašant šį straiosnį, 
gauta žinia, kad VLIKas 
šį A. Budreckio Pasiūlymi 
jau "atidėjo Pastudijuoti",’ 
kaip ir antrojo P LB Seimo 
Priimtą ir jam J. Audėno 
paiūlytą sumanymą.Ką tas 
"atidėjimas pastudijuoti" 
reiškia, visi žinome. PLB 
V-ba jį "stldijuoja" jau tr
eti metai...

Bet reikalas tiek yra 
didelis, tiek painiojamas 
visokių savanaudžių,viso- 

sokių konjunktūros bePr- 
incipinių,kurie už savo 

nirvaną gatavi, kaip mūsų 
patarlė sako, "tėvą ir mo
tina paaukoti" ir lengves
ne širdimi "nurašyti"^ to
kias tautas, kurios nerims
ta dėl laisvės idėjos ir 
savo buvimu neduoda jie
ms savo sąžinės nuramin
ti, - kad šis reikalas yra 
tiek didelis, kad ir tos antr 
ros, tegul ir didelės demon- Jį-, 
stracijos, negali būti es
mingai ir efektyviai paveik
tas, kuris pasiektų ne tiktai 
Ameriką bei Kanadą, bet 
pasiektu ir naujai susikū
rusias Afrikos ir Azijos 
valstybes bei tautas.

Po antrojo Pasaulio 
lietuvių Seimo, įvykusio To
ronte, kuris Priėmė Peti
cijos Jungtinėms Tautoms 
rezoliuciją, įpareigojusią 
Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Valdybą ją vykdyti, 
nepasirodant jokių veiks 
mo žymių, -rašantis buvo 
visai nusiminęs ir, kartą 
pabandęs PLB Valdybą pa- 
Žudinti.bet nesulaukęs jo- 
:io atgarsio, -buvo nutaręs 

tylėti. Ką gi, anot Vinco Ku
dirkos: Tautieti, jei tu pats 
negyvas, tai ir Tėvynė ne
gyva. . .Bet A.Budreckio

BOKIME SVEIKI
KĄ DARYTI, KAD NEBOTŲ RIEBŪS PLAUKAI!

GEELONG MOKYKLOS KELIAS

Jaunajai Lietuvos gyven
tojų kartai, užaugusiai jau 
okupacijos metu,melą apie 
laisvą atsisakymą nuo ne - 
priklausomybės ir prisi - 
jungimą prie Raudonosios 
Imperijos atskleidžia dvar- 
sinė prie varta irmedžiagi- 
nis skurdaątautinis Perse
kiojimas irgyventojų rusi- 
nimas,tikėjimo laisvės var
žymas ir dialektinio mate- 
rializmOjkaip valstybinės 
pasaulioziūros,pri verstinis 
brukimas .Jokia tauta lais
va valia viso to neprisi
imtų. Jokie žmonės sau to
kios tironijos nenorėtų. Ir 
niekasmeidarbininkas, ku-
pramonės vergu, nei zem- 
dirbys,kuriam kolchozų ba
udžiava nėra lengvesnė už

LIETUVIAI VEIKIA VBL'R 
Australija.

Geelongo Savaitgalio Mokykla, 
kur mūsų vaikučiai mokomi tėvų 
kalbos, dainų ir tautinių šokių. 
Šių savaitgalio mokyklą eilę metų 
lankė daug mūsų jaunimo, kuris 
dabar jau dalyvauja mūsų kultū
riniame gyvenime.

Pradžia buvo sunki: reikėjo 
glaustis pas svetimus, kilnotis iš 
vietos j vietą. Pačioje pradžioje 
mokytojavo P. Mažylis, po to per
ėmė ponia Normantienė ir pri
glaudė mokyklą savo namuose, kur 
ilgus metus su motiniška širdim 
mokino ir auklėjo mūsų vaiku
čius, kol išsikėlė j Melbourne.

Kaip tik tuo laiku mūsų Gee
longo Bendruomenės Lietuvių Na
mai jau buvo užbaigti. Savaitga
lio mokykla rado čia pastogę ir 
prieglaudą. Kun. Dr' P. Kačinskas 
pasikvietė mokytoją A. Karpavi
čių iš Melbourne, kuris ir perėmė 

gant mokykla augo ir apėmė visus 
Geelongo vaikučius, nes patalpų 
klausimas jau atpuolė. Vaikų skai-

t neįstengė susi
tvarkyti, tad buvo paprašytos po
nia J. Mačiulienė ir tą pačią mo

dos ir stojo j talką ponui Karpa
vičiui.

Ypatingai daug ir intensyviai 
buvo dirbta 1961 metais. Mokyklos
I skyrių lankė 23 mokiniai, II —
II mokinių. III — vienuolika mok. 
ir IV — 8 mokiniai.

DR. V. KUDIRKOS GEELONGO SAVAITGALIO MOKYKLA

ANTANUI SUTKA1ČIUJ 
Toronte.

jo Tėveliui mirus Lietuvoje, nuošir
džiausią užuojautą reiškia

Pr. Paukštaičių Šeima.

fle Auka, 0 Skola
RAŠO PROF. IGNAS KONČIUS 

/ Penktas ir Paskutinis 
šios serijos straipsnis/

Nepakanka būti lietu - 
viu. Reik tą vardą patei 
sinti. Reikia taip elgtis, 
kad ir kiti tave lietuviu 
laikytų. Juo labiau sveti
mieji turi su pagarba lie
tuvių vardą minėti.

Jie gali nežinoti mūsų 
tautos garbingos praeities 
senovėje. Jie turi įsitikin
ti iš dabarties mūsų elge
sio. Nebloga, žinoma, kai 
mus laiko sumaniais-tvar- 
kingais darbininkais. Bet 
tai dar nieko nepasako 
apie tai, kad mes lietuviai. 
Lietuvis ne tik prie darbo 
kitoniškas. Jis ir po darbo 
netoks, kaip kitų tautybių 
žmojiės.

Štai, lietuvių tėvynę - 
Lietuvą - paglemžė sveti
mi. Dabar lietuvis tėvynė
je ne sau dirba, bet sveti
miems. Vėl baudžiava tik
roji. Savo noro negali reik 
kšti. Stumdo tave prie dar
bo, stumdo po darbo. Lau
žo tavo įsitikinimus. Nei 
paties darbo vietos, nei vil
ties tam darbui pasirinkti. 
Dirbk,kokį darbą beduotų. 
Jo nepamesi.Nepabėgsi. 
Eik,kur įsako. Veža, tre
mia lietuvį. Padarė darbo 
įrankiu. Mėgina, net ver
čia atprasti, kad esi galvo
jantis padarinys.

Ką gi daro lietuviai? 
Ar lietuviai darbą težino, 
- vien tik savo šeimoje 
užsidarę glūdi? Ne. Iš 
Prabočių laisvę pamėgę, 
su laisve susigyvenę, lie
tuviai turi įsteigę įvairius 
susibūrimus. Vieni tų susi
būrimų rūpinasi savo na
rius apsaugoti nuo nedar
bo, nuo ligų, nuo visokių ne
laimių. Kiti padeda taupyti 
juodai dienai, senatvei.Dar 
kiti ne tik savais rūpinasi 
čia artimiausioje aplinko
je. Bet jiems skaudus tėvy. 
nėję gyvenančių likimas, 
jų artimųjų vargai-sielvar- 
tos.Kiti vėl plačiau veržia 
si į visokį pagalbos darbą: 
jų širdžiai artimi visi lie
tuviai. Senyvesnieji atei
viai lietuviai nevien žmo
nes gelbėjo, bet sumetė dai 
ir pačiai Lietuvai - savo 
tėvynei 1, OOO, OOO dole
rių. Jie neklausė kur Lie
tuva tuos pinigus dės j ka
me tie reikalai, kokie tie 
reikalai, kurie stovi prieš

akis. Jie visiškai pasitikė
jo, visai nežinodami - ne
pažindami, kas tuos pini
gus valdys, kaip ir kur ju
os išleis, ar dės.

Jie davė tėvų žemei - 
tėvynei Lietuvai. Ar ne 

skaisčios jų širdys, ar ne 
brangūs tie žmonės ?

Šiandien visame pašau 
lyje žvangą ginklai. Tarš 
ka tankai. Ūžia lėktuvai. 
Gaudžia kanuolės. Kalena 
kulkosvaidžiai, šautuvai.. 
Kartais atrodo, būk vieni 
kitiems teikia laisvę,bet 
sukelia vergovę. Kitur 
duoda nepriklausomybę, 
bet, gavę tariamai" neprik
lausomą gyvenimą, pakliū
va kitu Priespaudon. Nebe
žino kas kieno bičiulis, 
kas priešas. Nebe teisybė, 
tik nuožmaus ginklo jėga 
valdo pasauli.

Kad ir vieningai eitu
me, mūsų Per maža. Nega 
lime atsilaikyti, kad ir ka
žin kaip kietai būtų sugni
aužta kumštis.

Tad, reikia kitoniški] 
jėgų ieškoti. Tai yra, reik 
teisybės, tiesos ieškoti. 
Tenka visiems, it vienas, 
mestis kas kuo gali į ten, 
iš kur pavojus jau yra 
susidaręs, ar dar kame ko
ks gali susidaryti.

Reik belstis į galingų
jų, į skaitlingųjų duris, į 
jų išsiblaškiusi protą.Pa
sakyti jiems,įtikinti juos, 
kasmus skriaudė, kas mus 
Pavergė, kas mus gyvus 
naikina - varo iš šio že
miško pasaulio.

Mes galime tik dvasi
nę kovą vesti, - nei peilia
is pulti, nei šautuvais, nei 
sprogstamomis medžiago
mis. Bet tik sveiką išmin
tį turintiems nurodyti ne
teisybę, skriaudas, iškelia
nt tiesą, teisybę, žmonišku 
mą, reikalaujant lygybės 
su kitomis tautomis.

Kas tai gali padaryti? 
Naujiems reikalams kilus, 
tveriasi nauji susibūrimai 
ne vien pavergtiesiems pa
dėti, bet it kurti šviesesnį 
ateities gyvenimą ar ryto
jų, ne atskiriems žmonė - 
ms.bet visiems lietuviams 
atstatant Lietuvos laisvę 
- nepriklauscnvbę. Lai pa
tys valdos!. Atsiranda pa
sišventėlių, metasi į dar-

Riebūs plaukai yra bendro odos susirgimo seborėjos 
(riebalų tekėjimo) simptomas. Seborėja tai liguistas rie
balinių liaukų veiklos padidėjimas. Liga dažniausiai pra
sideda plaukuotoje odos dalyje, vėliau pereina j veidų, 
krūtinę, nugarą ir kitur. Riebūs plaukai blizga, būna su
lipę, lygūs, sugarbanuoti nesilaiko, slenka, greitai tepasi.

Seborėją gali sukelti netinkama dieta, virškinamojo 
trakto sutrikimai (vidurių užkietėjimai, kirminai), pūliniai 
židiniai dantų šaknyse, liaukose, organizmo nusilpimas, 
pervargimas, vidaus sekrecijos liaukų, ypač skydliau
kės, veiklos sutrikimas. Odos riebumas žymiai priklau
so nuo lytinių liaukų veikimo. Dažnai oda būna riebi 
brendimo laikotarpiu, kai laikinai sutrinka vidaus sek
recijos liaukų pusiausvyra. Po 25 m. amžiaus odos rie
bumas pamažu nyksta.

Plaukų riebumą galima sumažinti, prisilaikant atitin
kamo režimo Ir plaukų higienos. Reikia apriboti rieba
lų Ir pieno vartojimą, saldumynus. Negalima vartoti kiau
lienos taukų, lašinių, šokolado, tikros kavos, kakavos, 
stiprių prieskonių, konservų, alkoholio. Taip pat reikia 
kovoti su lėtiniu vidurių užkietėjimu, varyti kirminus. 
Nuo psichinio pervargimo padeda prailgintas miegas, 
tvarkingas darbo ir poilsio režimas, buvimas gryname 
ore, sisteminga rytinė mankšta.

Riebūs plaukai greitai tepasi ir galvą reikia plauti 
kartą per 7—8 dienas. Galva plaunama karštu vande
niu, suminkštintu muilo milteliais

, muilo drožlėmis, muilo spiritu, skystu tualetiniu 
muilu, skystu degutiniu muilu, garstyčių skiediniu (du 
valgomieji šaukštai garstyčių praskiedžiami dviem lit
rais vandens). Tačiau ilgą laiką vartojant šarminį muilą 
Ir skiedinius, plaukai netenka spalvos, blizgesio, darosi 
trapūs. Todėl periodiškai reikia plauti galvą neutraliais 
muilais. . .. - • Savaitės
viduryje plaukus galima nuriebinti, aptrinant juos 2% 
salicilo spiritu. Taip pat reikia žiūrėti, kad būtų švarios 
šukos, šepečiai, kepurės, skarelės.

Jeigu higieninis režimas ir plaukų priežiūra nepade
da, reikia kreiptis j odos ligų gydytoją, kuris, ištyręs 
odes Ir viso organizmo būklę, paskirs atitinkamą bend
rą ir vietini gydymą.

Gyd. G. SARGAUTIENĖ

Lietuvoje mirus
JANINAI KAMARAUSKAITEI- 

ADOMAITIENEI, 
gilaus liūdesio valandoje, seseriai 
VANDAI KETURKIENEI IR ŠEIMAI 

reiškiu nuoširdžią užuojautą
R. Simaniūkštis.

bą savo tautos labui. 
Nereikalauja jie atly- 

finimo už darbą, už sugai 
tą laiką, už ramaus poil

sio panaudojimą,kad at
statytų jėgas darbui dėl 
kąsnio duonos kasdieni - 
nės.dėl šeimos aprūpini
mo.

Jau nereikalaukime iš 
jų kad ir pasitaikančias 
išlaidas patys padengtų. 
Sumeskime centų .Visus 
neapvaikščiosi, beaiškin
damas. Reik ir laikrašči
uose pasisakyti. O čia daž
nai netik Parašyk, bet ir 
užmokėk/ne mūsų laikraš
čiai/ už atspausdinimą. 
Reik knygelių išleisti,kur 
apsakyti? lietuvių perse - 
klojimus. Reik Per radiją 
žinių patiekti.. .Reik ir 
nuvažiuoti į susirinkimus, 
nes gyvenama išsisklaid
žius. Reik ir į valdžios įs
taigų duris pasibelsti. Juk: 
doleris kalba, doleris tyli.

Taigi, jei ir kietai sus
paustos mažos kumšties 
niekas nepaiso, neretk nu
siminti. Kerėtai ir mažas 
kupstas didelį vežimą ap
verčia. Juk pirmasis Pa

saulinis karas kilo dėl ma
žos Serbijos išsišokimo. 
Bet šis karas sugriovė 
caro Rusiją, suardė Vokie
tiją,- pasaulio įsibanga- 
vimas dar ir šiandien nė
ra aprimęs.

Kas mūsų tėvynėje ne
turi giminių, artimųjų .bra
ngių pažįstamų ?Daug kas 
mūsų norėtij su savaisia 
is tėvynėj pasimatyti,pa
sižmonėti. Nėra laisvės. 
Taip sakant nėra kelio į 
tėvynę.Nutraukti ryšiai 
tėvų su vaikais, vaikų su 
tėvais, ir visa tai ne dėl 
mūsų leal tės. ne dėl jų 
ten namiškių kaltės.

Niekas mums nepa - 
dės, jei mes patys sau ne
padėsime. Visi pavargo
me. bet ne visi savo nuo
vargį Peršame kitiems 
pavyzdžiu. Visus mus ap- 
nėšė kasdienybė smulkio
mis dulkėmis, bet ne visi 
šitą liūdną apdangalą ne
šiojame lyg iškilmių rū
bą. Nors pinigai - mirtis, 
bet be pinigų^ negerai.

tuva.Be
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A. MERKELIS

Lietuvos keliu
(Ii V. Kudirkos monografijos)

Mc Divitt ir E. White lipa į erdvių laivą.
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Pirmoji Varpo redakcija buvo kolektyvinė, ir jai 

vadovavo pats Vincas Kudirka. Varpo redakcija buvo 
Varšuvoje,o pats Varpas buvo spausdinamas Prūsuo
se, jau kitoje valstybėje. Per didelis redakcijos nuoto
lis nuo spaustuvės trukdė j°s darbą. Tad antrajame va
rpininkų suvažiavime pirmiausia ir svarstytas redak 
toriaus klausimas. Vincas Kudirka buvo tos nuomonės, 
kad faktinasis Varpo redaktorius gyventų Prūsuose, 
Prie spaustuvės. Jis turėtų būti apmokamas, kad visas 
savo jėgas galėtų skirti Varpui redaguoti. Tokiu redak
toriumi buvo numatytas Juozas Adomaitis. - Sernas, 
Varpo redakcijoje dirbąs nuo pirmojo numerio. Algos 
jam buvo numatyta po šimtą rublių į mėnesį.

Juozas Adomaitis /1859-1922/, kilimo suvalkietis 
Lukšių parapijos, iš Marijampolės gimnazijos 6 kla - 
sės išvarytas be teisės stoti į kurią kitą gimnaziją,ku- 
rį laiką,mirus tėvui, ūkininkavo, vėliau iškeliavo} Var
šuvą tarnauti. Ten gyvendamas bendradarbiavo Auš ro
ję /1885 m./,Amerikos lietuvių leįdžiamuose laikraš
čiuose Unijoje /1885 m. / bei Jono Šliūpo Lietuviškąją 
me Balse /1885 -1887 m./ ir Petrapilio lenkų Krajuje, 
informuodamas lenkus apie lietuvių tautinį bei kultūri
nį veikimą. Buvo veiklus Lietuvos Draugystės narys ir 
vienas iš Varpo steigėjų. Juozas Adomaitis yra vienas 
iš nedaugelio pirmųjų lietuvių laikraštininkų profesio
nalų, todėl jis ir buvo numatytas faktinuoju Varpo re
daktorium ir jam skiriamas, palyginti, nemažas atlygi
nimas. Jis Varpą jau redagavo nuo pat jo Pradžios, o 
1890 m. išvažiavo į Ragainę,kad būtų Prie spaustuvės 
ir geriau galėtų jo reikalus tvarkyti. Tačiau greit bu
vo susektas rusų žandarų ir vokiečių prašomas jiems 
išduoti. Bijodamas galimų, nemalonių Pasėkų, svetima
is dokumentais sugrįžo į Sakius pas Vincą Kudirką ir 
iš čia 1891 m. Varpui rasė vedamuosius,faktinuoju Var
po redaktoriumi palikęs Joną Kriaučiūną. 1892 m. išva metinę žemės ūkio ir pramonės parodą. Jis ten nieko 
žiavo į Brėmeną dirbti Misslerio emigracijos kontoro- džiuginančio ir lietuvos ūkininkus pamokančio nemato, 
je. 1894 m. vėl buvo grįžęs pas Vincą Kudirką, o 1895 Eidamas į parodą, jis tikėjos pamatyti tai, kas kelia 
m. Antano Olševskio kviečiamas išvyko į Chicagą jo lažemės ūkį,kuo verčiasi to krašto žmonės, kokią pazan 
idžiamo laikraščio Lietuva /1893-192O/redaguoti.Mū- gą jie yra Padarę. O parodoje pamatė tai, kas smukdo 
sų Periodinės spaudos ir rašto kultūroje Juozas Ado- Lietuvos ūkį - užsieninius arklius, tinkančius ne dar- 
maitis -Sernas įdomi ir daug nusipelniusi asmenybė, bu i, bet Pasigyrimui, užsienines karves ir kitus gyvu - 
Amerikoje išleidęs kelioliką savo kompiliuotų,' įau- liūs, kurie į Lietuvą esą atgabenti tam, kad parodose 
giausia gamtos mokslų populiarizacijoš knygų. medalius gautų. Matė puikius dirbinius, kuriems reikta
66 turėti dvara. nors ir praskolintą. Betgi parodoje nema

- tė darbinio arklio, nematė tų dirbinių, kurie gaminami 
Vilniaus ir Suvalkų gubernijų žmonių ir kurių gamyba 
jiems duoda pragyvenimą.

- Ar gali ūkininkas, prisižiūrėjęs tokią parodą, au
ginti gyvulius, reikalaujančius didesnio lepinimo ir 
priežiūros už jo paties vaikus? Arba įsitaisyti sau ko
kį naudingą įrankį ar pradėti kurį naują naudingą vers
lą, jeigu tokių dalykų parodoje nematyti?- klausia Vin
cas Kudirka Tėvynės Varpuose.

Aišku,kad į šį klausimą tegali būti tik neigiamas 
atsakymas. Taip pat Vilniaus žemės ūkio ir pramonės 
parodoje, Vinco Kudirkos nuomone, apleistas ir namų 
pramonės skyrius,kuriame juk galima parodyti daug 
gržių lietuvių liaudies meno dirbinių. D S'US-

(Spacecraft hoi been turned around, 
giving McDivitt a clear view.)

White

Pt. Arguello

inds (tracking station) 

track of third ORBr Eufin

White, skrisdamas per JAV teritoriją,„vaikščioja erdveje, rankoje laikydamas 
naujai išrastą deguonie pistoletą, prie kurio prijungtas ir foto aparatas.

Per Pusę metų Varpas jau tiek buvo išryškėję s, jog 
buvo aišku, kad jis savo turiniu plačiajai ūkininkijai ne
prieinamas. Jis daugiausia tiko tik Lietuvos Draugys
tės įstatuose numatytoms pirmosioms dviems _katego- 
joms: 1/ šviesuoliams, turintiems iniciatyvos veikti ir 
vadovauti ir 2/ galintiems veikti pirmųjų vadovaujam
iems. Būtinai buvo reikalingas laikraštis tiems, tarp 
kurių reikia vykdyti Lietuvos Programą. Tai ūkininkai, 
sudarą tautos kamieną, stipriausiai įaugę į savo tėvyn- 
nės žemęj ir kas kartdaugiau pradedą savo tautai duoti 
gražiųjų žiedų - šviesuomenės. Tad be jokių ginčų ant
rajame varpininkų suvažiavime Baltrušiuose nutarta 
nuo 1890 metų Pradžios leisti mėnesinį laikraštį Ūki
ninką, skiriamą ūkininkų reikalams. Vincas Kudirka 
jam nupiešė vinjetės eskizą ir Parašė prakalbą.

Vincas Kudirka tapipa laikraštininku pilna to žod« 
žio prasme. Nuo 1889 metų Varpo septintojo numerio 
jis pradeda rašyti savo kolumną - Tėvynės Varpus, 
kur jo pastabus ir kritiškas žvilgsnis nukreiptas į vi
sus reikšmingesnius Lietuvos įvykius. Jis ne tik viską 
mato, netik kas svarbesnio registruoja, bet ir viską kri
tiškai vertina, savos kritikos mąstu laikydamas Lietu
vos gerovę ir pažangą. >

Rugsėjo mėnesį jis aplanko Vilniuje keturių guber
nijų / Kauno, Vilniaus, Gardino ir Suvalkų/ ketvirtąją 
metinę žemės ūkio ir pramonės parodą. Jis ten nieko

i. pasivaikščiojo < 
linos.. (A) -deguonies 
euomes išpūtimas, (C )

išlipęs iš 
įtrauka, (B. _________ ____ __
gyvybinių linijų įjungimo vieta

-deguonies
Astronautų išėmimas iš jūros, 

j iems nusileidus i Atlanta

Tai deguonies pistoletas su foto aparatu

želio 13 dieną, pasirodė 
NKVD ir jų agentų gauja. 
Blerbėdami nesuskaičiuo
jamais, kareivių prisėdu
siais sunkvežimiais, vieš
keliais ir keliukais, jie 

mozdiškai riedėjo per mię- veržėsi į kaimus ir vien- 
stus ir kaimus, laužydami kiemius. 
medelius ir šalygatvius. 
Išalkusios skudrėtos ma- 
sės-kariuomenės- brovė
si į gimtąją mūsų laisvą 
Lietuvą.

Žmonių minios, susirim- 
kusios bažnyčių švento - 
riuose, susirūpinusiais 
veidais,kalbėjosi,kas bus 
rytoj. Liūdanas jaunimas, 
vieškeliais ir takeliais ė-» 
jo į bažnyčias prašyti Die
vo grąžinti Tėvynei Lietu
vai laisvę.Su vėjo kauki
mu sumišęs žmonių prieš
mirtinis šauksmas į Dievą 
kilo aukštyn, versdamas 
drebėti dangų ir žemę.

Nepraėjus metams, vi
sai netikėtai, 1941 m.blr-

1965 m.birželio 15 die- 
,ną suėjo 25 metai,kai Lie 
tuvos šiurpo krečiami 
žmonės, baimingomis aki
mis stebėjo, kai bolševi
ku jslbrovėlių tankai gra-

Zmonės išsigandę enka
vedistu gaujų siautėjimo 
bėgo kur kas' įmanydamas 
slėptis, ka dtik nepapultų 
į jų nagus.Enkavedistai, 
ginkluoti automatais, pa
siekę kaimus su vienkie 
miais, ėmė supti ramių 
žmonių gyvenamuosius 
trobesius. Piktai ketkda - 
miest, vyrus ir moteris 
su mažais vaikais ir palie
gusiais seneliais, daužyda
mi božėmis, jie varė į sun
kvežimius.

Žiauriausiu būdu išplė
šė iš savųjų gimtųjų sody
bų, suvarė į sunkvežimius, 
stiprių raudonųjų sargybų 
saugomus, Pristatinėjo į 
geležinkelių stotis. Stotyse 
jau stovėjo spygliuotomis 
vielomis užkaltais vagonų 
langais ilgi nelaimingiem 
tautiečiams vežti mirties 
ešąlonai. Vyrus atskirdai- mf nuo žmonų su vaikais 
pradėjo grūsti visus, kaip 
gymlius.į gyvulinius va
gonus, aklai juos uždary
dami.

Klykė vaikai, blaškėsi, 
raudamos nuo gaivu plau 
kus, moterys, bejėgiško

Astronauto White „pasivaikščiojimas”
meteoritų ir nuo erdvės beoriš- laipsnių Fahrenheito. šonai, sau- 
kumo. Astronautą jungė prie lės šešėlyje, pasiekia 150 laips- 
Gemini-4 kapsulės paauksuota 
25 pėdų ilgumo gyvybinė virkš
čia, jam pristačiusi deguonies 
ir palaikiusi komunikacijos ry
šį. Ant pečių turėjo atsarginį 
deguonies tanką, kurį būtų pa
naudojęs, jei būtų buvęs atskir
tas nuo erdvės “laivo”.

Toje aukštumoje, kur White 
buvo išlipęs iš kapsulės, yra va
kuumas (beorė erdvė). Už tai ir 
temperatūros ten nėra, nebent 
toje beorėje erdvėje atsirastų 
medžiaginis objektas. Erdvės 
eilutės ir kapsulės šonai atkreip galėjo susikalbėti su kapsulės 
ti į saulės pusę įkaista iki 250 Gemini-4 vairuotoju James Mc-

Astronautas Edward 
'hite, išlipęs iš Gemini-4 kap- 
lies ir “vaikščiojęs” erdvėje 20 
linučių, dėvėjo ypatingą erd- 
^s eilutę, kurios išvystymas 
ūko ketverius metus. Išlipęs 
kapsulės, jis pats tapo žmo- 

šku satelitu, skrendančiu 17, 
)0 mylių per valandą. Jo gy- 
/bė priklausė nuo labai sudė- 
ngos eilutės, apsaugojusios jį 
io sukepimo iš vienos pusės 
nuo suledėjimo iš pusės nu

keiptos nuo saulės.
Balta erdvės eilutė, susidedan- 
iš 21 sluoksnio įvairių me- 

iagų ir kainavusi $28,500, jį 
•saugojo nuo greitai lekiančių

nių šalčio. Jeigu astronautas ne
būtų vartaliojęsis erdvėje, jis 
būtų vienoje pusėje įkaitęs, ki
toje sušalęs.

Gyvybinė virkščia, colio 
metro, 25 pėdų ilgumo, iš 
auksuoto nailono, galinčio 
kelti 1,060 svarų traukimą, 
laikė astronauto gyvybinį ryšį 
su kapsule. Paauksavimas ma
žina karštį. Gyvybinės virkščios 
centre yra deguonies tiekimo 
vamzdelis ir elektros bei komu
nikacijos linijos, kuriomis White

dia- 
pa- 
pa- 
pa-

įniršio pagauti, spaudė km 
mščius vyrai.

Tėvynei ištikimi patriot 
tai, griebiemės apsaugos 
priemonių, nuo NKVD ir 
jų pakalikų gaujų apslsau 
goti. Visame krašte ūkinin
kai ir darbininkai, tarnavę 
Lietuvos kariuomenėje, su 
darėme kovos grupes. Vi-, 
si buvome ginkluoti ir pa*- 
siryžę gyvi enkavedistamą 
ir ju agentu gaujoms ne
pasiduoti.

Mūsų grupė, keliolika 
parų slapstėsi nuo raudo
nųjų budeliu, rugiuose. A- 
tėjo šeštadienio vakaras, 
šmėkštelėjo trumpa vasa
ros naktis ir vėl rytas.r 
Tai buvo birželio 22-sios 
rytas, kai sugriaudė rau
donųjų aerodromuose ka
ro perkūnas.

Lietuvos žmonės, ištroš' 
kę laisvės, visi ir kartu 
mūsų grupė su džiaugsmu 
kaip audra, šokome prieš 
žudikus kovoti. Kova-ryž- 
tas ir kančios buvo apvai
nikuotos laimėjimu.

Lietuvos nepriklausomy 
bė buvo atstatyta, vėl su- 
plėvėsavo mūsų brangi 
Trispalvė ir mes vėl gie
dojome Tautos Himną...

Jonas Strumskis.
Notingham, Anglija

padangėse
Divitt.

Bandymuose, atliktuose ant 
žemės, astronautas White erd
vės eilutę dėvėjo 60 valandų. 
Eilutė tokio stipraus sudėjimo, 
jog atlaikė be perdūrimo smū
gį šratų, iššautų į ją 30,000 pė
dų greičiu per sekundę. Jeigu 
astronautui, išlipus į beorę erd
vę, būtų į eilutę pataikęs mete
oritas ir ją perdūręs, deguonies 
kiekis iš gyvybinės virkščios bū
tų palaikęs erikalingą spaudimą 
ir išgelbėjęs White.

Kad astronautas galėtų erd
veje atsistumti nuo kapsulės ir 
žengti pirmyn bei atgal apsi
versti, jis turėjo “ateities” 

j sprausminį dvivamzdį šautuvą-

Jį nutildė pikti balsai:
— Tyliau! Tyliau!..
— Ir susirinkome apie tai pakalbėti,— pradėjo 

Laurinaitis, matyt, patenkintas Elenos pasiteisinimu.— 
Reikia veikti. Laisvas pasaulis žiūri į mus. Laisvas pa
saulis sujudėjo. Girdėti vis garsesni balsai prieš 
komunizmo tironiją. Ir mes prisijungsime.

— Trumpiau,— paprašė Liucijus.
Laurinaitis, nekreipdamas dėmesio, tęsė:
— Mūsų kursas išvažiuoja Kaunan į pedagoginę 

praktiką. Aš kalbėjausi Kaune su patikimu studentu... 
Ruošiama grandiozinė protesto demonstracija! Dcmonst-

.— Eustachijus įsikarščiavo, springo žodžiais.—

pusbalsiu Laurinaitis ir šeimininko žingsniu ėjo per 
virtuvę. Elena jį aplenkė ir paprašė motinos:

— Pas mane draugai... pasitarti dėl koncerto... Ne
trukdyk Jono, nieko nesakyk. Jie tuojau išeis...

Motina piktai pasižiūrėjo į dukterį, oriai linktelėjo 
svečiams ir dingo koridoriuje, iš kurio vedė durys 
j svetainę.

Atėjusių veidai buvo rimįi: Laurinaitis nesišypsojo, 
Bliūdžius nenustygo vietoje ir trynė rankas, tik Liuci
jus ramiai įsižiūrėjo į „Alionušką”.

— Kas atsitiko? — nustėrusi klausė Elena.
Nieko, trumpai atsakė Laurinaitis. Pas My- racija!..— Eustachijus įsikarščiavo, springo žodžiais.— 

kolo seserį rašytojas sėdi, baigia jam perspausdinti Vėlinių naktį. Aptarkime šiandien, kuo mes prisidė- 
kažkokią apysaką. Todėl mes pas tave. Reikia pasi-sįmc
tarti. — Daužyti reikia viską! — Bliūdžius pašokęs mo-

Elena atsiduso, patikrino, ar sandariai uždarytos; savo ore mažučiu kumščiu, net suspindo jo akys.— 
iurys, ir atsisėdo. Langus daužyti! Miliciją — akmenimis! Gera būtų

— Kodėl nebuvai dviejuose pasitarimuose? — ginklų...
— Kad tu, Mikai, šaudyti nemoki,— pastebėjo Liu-

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS
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Koridoriuje garsiai trinktelėjo durys. Elena pašoko 
ir ėmė skambinti kažką pašėlusiai trankaus ir linksmo.

— Nutilk tu!—įkišo į kambarį galvą motina.— 
Jonelis (taip Norkaitį visuomet vadindavo senoji Žiū- 
raitienė) sakėt norėsite dirbti... Tu nurimk, netrukdyk 
jam,— dar kartą kreipėsi į dukterį.

— Taip... taip...— nenoromis pakilo Jonas ir, pasi
ėmęs portfelį, išgūrino į svetainę. Ten jau degė sta
linė lempa geltonu abažūru, stovėjo grafinas destiliuo- 
to vandens ir peleninė su liūto galva. Jonas sulinko 
kėdėje.

Elena nebeskambino. Svetainę gaubė tokia tyla, jog 
atrodė, kad ji sruvena iš po geltono lempos abažūro. 
Jonas norėjo sušukti, išsitiesti visu ūgiu ir sušukti, griežtai kreipėsi į ją Laurinaitis.— Mes niekam nepri 
kad sudrebėtų kambario sienos. Jeigu jis, išvažiavus siekėme. Ne vaikai. Bet ryšiai... ryšiai, kuriais susijun- cijus.— Kas dalyvaus demonstracijoj? 
Stasei, buvo viskam abejingas, išskyrus savo darbą gėm, veda arba į pergalę, arba... Svarstyti jau per 
tai dabar vėl troško gyventi, stipriai mylėti, kovoti vėlu!
Anksčiau nereikėjo didelių pastangų — Stasė paklu-»n:«ii
sekė paskui jį. O dabar, kaip jam atrodė, reikės gruin- Tėvynė reikalauja!
tis ir už Eleną, ir už savo mokslą,— už ateitį.

Virtuvėje sudzirzgė skambutis. Jis buvo vos girdi
mas už dviejų durų. Jonas atsisegė portfelį ir paragi
no save įprastiniu: „Reikia dirbti”.

Elena nuėjo atidaryti durų. Virtuvėn įėjo Laurinai
tis, pasisveikino su Elena ir apsidairė. Ant slenksčio 
stovėjo Liucijus ir Bliūdžius. Elena sumišusi stūmė Lau
rinaitį atgal.

— Kas yra?..— klausė šis.
— Svečias... pas mamą...— painiojosi Elena.
— įeisim į tavo kambarį, niekas negirdės,— atsakė garsiai nusijuokė Liucijus.

— Plačiosios masės — darbininkai, studentai! Už- 
tvindys gatves!—Laurinaičio veidas buvo žiaurus, lū- 

Tu pamiršai pareigą,— patvirtino Bliūdžius.— pos susispaudė, iššoko žandikauliai.
Po neilgų ginčų nusprendė: vienam reikia sakyti 

kalbą, kitiems rinkti pinigus žvakėms (iš studentų 
nerinkti, tik iš organizacijos narių), pasistengti, kad visa 
atvažiavusių praktikon studentų grupė nueitų prie 
kapinių.

— Kas kalbės? — apsidairė Bliūdžius.— Burtais?..
— Ne,— atsiliepė jau aprimęs Laurinaitis.— Aš pa

galvojau. Tai susiję su rizika. Mes kol kas neturime 
rizikuoti savo nariais. Raskime ką nors kitą.

Elena klausėsi tylėdama. Ją vis labiau ir labiau 
kaustė baimė. Jai rodės, kad štai, šią akimirką, 
gali paskambinti, ji atidarys duris — ant slenksčio stovi 
milicininkas!

— Baikit plepalus! Apie reikalą...— atsigręžė nuo 
„Alionuškos“ Liucijus.

— Pasakyk mums — kodėl? — neatleido Laurinaitis.
Elena vedžiojo pirštu per pianino dangtį ir 

stebėjo, kaip jame atsispindi ranka. Ką atsakyti? Kad, 
grįžus Jonui, ji pamiršo tą „kenčiančią liaudį”, kurios 
nepažino? Be to, ėmė blaiviau galvoti, ir ją apėmė 
baimė, kad gali suimti. Kalėjimas vietoj Jono, vietoj 
atlasinės motinos suknelės ir Filharmonijos parterio...

- Man nubodo jūsų šnekos apie kolūkius, Gedimi
ną...— atsakė Elena.— Kam ta mūsų organizacija, pa
sitarimai, jeigu nieko nedarome?

— Bravo! Nors viena protinga galva atsirado!

panašų į dviračio vairą. Paspar 
dęs mygtukus, jis šautuvo jčg 
galėjo pasistūmėti atokiau, ir v< 
arčiau prie kapsulės. / P/-
Sį instrumentą matome viršuj dešinėj.

Bm «• >HO»r« ao« npoumo *oux> r»<xr» 
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Nukelta 4-tan puslapio-

—You remember, of course, how it was in our youth: 
we went hungry and naked. . . Now, at least my 
daughter can get decent clothes to wearl

■ frem Krokadil (*>««•), M. 20,

Jūs gi atsimenate, kaip praėjo mūsų jaunyste: 
buvome alkanos ir neapsirengusios... T ai tegul 
nors dukrelė apsirengia kaip reikiant... - paŠai- 
pauja Maskvos hu moro laikraštis „Ktokodil

laisv%25c4%2599.Su
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KULTŪRW£ifkMWIKA
KALBININKAS BALČIKONIS 
APIE OTREMBSKĮ

Kalbininkas prof. J. Bal 
čikonis rašo "Tiesa"geg . 
2o, nr. apie Lenkijoje, Poz 
nanėje iš spaudos išėjusį 
prof.J.Otrembskio lietuvių 
kalbos istorinės lyginamo
sios gramatikos naują to
mą - "Žodžių daryba:Jan 
Otrębski.GramatyKa jęzi - 
ka litewskiego.tom n.nau- 
ka o budowie wyrazdw" 416 
psl. Tos gramatikos 1956 
m. išėjo III t. -morfologija 
1958 m. -I t. -fonetika.Nau
jame tome autorius paro
do, kam ir kur vartojami 
tam tikros darybos žodž
iai, ką reiškia įvairios pri
esagos .kaip jos susidarė 
kaip kirčiuojami žodžiai 
su tomispriesagomis.Lie- 
tuvių kalbos faktai palygin 
ti su latvių .prūsų ir slavų 
su kitomis indoeuropiečių 
kalbomis .Prof .Balčikonis 
veikale rado netikslumųir 
čia pat pripažįsta, kad tai 
nestebina, nes darbas bu
vęs rašomas toli nuo gyvo
sios kalbos ir autorių i pri
einamų šaltinių.Siaip vi - 
s as Gramatikos mokslas 
esąs išdėstytas labai su
prantamai ir aiškiai.

Lietuvoj kyla balsai pri
eš menkus vadovėlius .Per 
nai "Tiesoje" smarkiai su
kritikuotas prof. V. Girdzi
jausko ir kt. išleistas"Me 
dicininės mikrobiologijos 
praktikos vadovas "Specia
li komisija nagrinėjo vado
vėlio recenziją ir priėjo iš
vados,kad vadovėlio auto
riai neišvengia klaidų ir 
kad tenka pakelti pačių re
cenzijų lygį. "Minties"lei- 
dyklai pasiūlyta pagerinti 
vadovėlių išleidimą.

-M. K. Č iu rlionio dailės 
muziejuje Kaune buvo su - 
rengta latvių akvarėlių pa
roda, iš viso 7o darbų.

• "Akėčios"Nr. 2/3/-hu- 
moro laikraštis: 84 -20 
Jamaica Ave. Woodhaven, 
N. Y., 11421, USA. Kaina 50 
et.

BUS PABALTIJO 
TAUTŲ DIENA

Ir šiais metais lietuvi- 
viams buvo siūloma ruošti 
New Yorko pasaul. Parodo
je tokio pat masto Lietuvių 
Dieną, kaip kad buvo suruo 
šta praeitais metais. Tokio 
Plataus užsimojimo atsisa
kyta dėl trumDo laiko, o 
taip pat nebesitikėta sutel
kti ir tokios kaip Praeitais 
metais Pinigų sumos.Šiais 
metais Persitvarkęs komi
teto sąstatas reikšis kiek 
mažesniu mastu kartu su 
latviais ir estai 1965 m. 
rugsėjo 5 d. ,kada bus Pa
baltijo Tautų Diena.

Komiteto biudžetas šie
ms metams numatomas 
tik apie 7,OOO dol. Mat 
reikšimės tik New Yorko 
bei kaimyninių valstijų ap
linkoje esančiomis lietu
vių meninėmis pajėgomis.

Be aukščiau Paminėto 
Pabaltijo tautų Dienoj Pa
sireiškimo rugsėjo 5 d., 
dar turėsime, prisimenant 
kenčiančią Lietuvą, 1965 
m.birželio 13 d. iškilmin
gas pamaldas Vatikano ko
plyčioje, iškilmes prie sa
vojo kryžiaus ir vėliavos 
bei meninį pasirodymą, 
New Yorko valstijos pavi- 
lionę.

Šia proga dar norime 
Priminti, kad baigiama ruo
šti ir 1964 metų Lietuvių 
Dienos filmą.

Aukas Prašoma siųsti 
Komiteto iždininkui šiuo 
adresu: A.Setikas, 84-11 
1O1 st Street , Richmond 
Hill,N. Y. 11418.Čekius ir 
money order rašyti: Lithu 
anian Committee For The 
World's Fair.
LIETUVIŲ NELAIMĖS

Liet. Enciklopedijos 
leidėjo J.Kapočiaus ma
šinon iš užpakalio trenkė 
mašina, ir įvyko didelė ka
tastrofa, kurios metu nu
kentėjo J. Kapoč ius, Ponia 

Kapočienė ir poetui Sta
siui Santvarui nulaužta 
koja.

Austrli joje, Adelaidėje 
širdies smūgiu mirė 

Kostas Ferneckis.
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D R. GUMBAS

MARKO TVENO 
ATSAKYMAS

Stratfordo (Ontario) teatras, kuriame vasaromis vyksta 
teatriniai festivaliai: Šiemet operoje Čia dalyvaus lie- 

-tuvaite Lilia Šukytė:

Garsusis rašytojas ne 
visadaprisiversdavo atsa
kyti į laiškus. Vienam ta
čiau atsibodo perilgai lauk
ti atsakymo ir jis rašyto
jui pasiuntė lakštą švar
aus popierio ir pašto žen 
klą.Mark Tvenatsakė:Nuo 
širdžiai dėkoju.Gavau po
pieriaus ir pašto ženklą,
bet dabar dar laukiu voko'.'

pagydo tarp dviejų
DIDŽIŲ JŲ

Kompozitorius MendeL 
sonas buvo filosofo vaikai
tis .Jo tėvas dažnai juokau
davo:
-Kas gi iš tikrųjų aš esu ? 

Kai buvau jaunas,visi ma
ne vadindavo filosofo Men- 
delsono sūnumi, o dabar. .. 
tiktai kompozitoriaus Men- 
delsono tėvas. ..

ŽEMAITĖS SUKAKTIES
MINĖJIMAI LIETUVOJE

Žemaitės gimimo 120 
-tosios metinės Lietuvoje 
pradėtos minėti gegužės 
31 dieną./Rašytoja gimusi 
gegužės 31 d./Vilniaus 
respublikinėje biblioteko
je gegužės 22 d.buvo ati
daryta jubiliejinė paroda, 
vakare akad. dramos teat
re įvyko minėjimas. Gegu
žės 27 d. minėjimas įvyko 
Klaipėdoje ^vėliau Plun
gėje ir kt. Žemaitijoje , 
Džiuginėnų kaime, Kjir 
1864-1865 m. gyveno Ze- .
maitė, atidengta memoria-žemutė p. Rimšos skulptūraSov.S-jePradedant 1947 m. 
line lenta. Gegužės 30d. 
Telšiuose pastatytas "Pet
ras Kurmelis", geg. 31 d. 
Marijampolėje - "Marti". 
Tą pačią dieną Kauno dra
mos teatjas Parodė K. In- 
čiūros "žemaitę'.'

Apie Žemaitės sukak
tį rašydamas K.Korsakas

ir jam jau tenka ruoštis. 
Tą proga Korsakas pareiš
kė nepasitenkinimą Lietu
voje inscenizuota "Marčia" 
-esą,ji nepakylanti aukš - 
čiau buitinį etnografinį pra
eities laikų foną.

— PATIKSLINIMAS VIETOJE 
Klabasi dvi Hollywood© ar
tistės:
-Ruošiuosi vestuvėms .Ne
trukus ištekėsiu už vyro. .. 
-A, taip.Tai už kurios vy - 
ro?Jautik ne liesk manojo.

ŽEMAITĖS KŪRINIAI 
ĮVAIRIOMIS KALBOMIS

Svetimos tautos Žemai
tės kūriniais susidomėjo 
dar 2oamž.pradžioje. 19o3 
m.leųj<ųkalba buvo pasiro- 
"FrteužvertosTanįmė’s"8 TOSĖ^J5?A.SI,S^ŠYMAS 
1924 mŲatvių kalba Rygoje UZUOJAU1 Ob 
išėjo Žemaitės "Rudens - Jūsų duktė nori tapti 
vakaras"irkit i apsakymai mano žmona, gerbiamasis. 
Apie rašytojos gyvenimą 
ir kūrybą pateikta medžią- tu gi pats kaltas 
gos "Bolš: J " ’
enciklopedija " 25 tome- 
-/laida/.Pągal E. Vidman
to žinias, Žemaitė paplito

UŽUOJAUTOS
- Jūsų duktė nori tapti 

no žmona,gerbiamasis.
- Klausyk,broleli, - tai 

pateikta meazia- tu gi pats kaltas - nereikė- 
aja Sovietskaja jo kiekvieną vakara pas ja 

- ateiti...

NUOLAIDUS TĖVAS
-Tas tavo kavalierius, 

man atrodo, Per ilgai Pas 
tave sėdi vakarais,-sako 
tėvas dukrai.

-Ką tu,tėti,jis neilgai sė
di. .. .

-Na,gerai . .Tik pasakyk 
jam, kad išeidamas jis ne
imtų mano rytinių laikraš
čių. ..

KAS YRA ORATORIJA?

pastebėjo, kad jau Pribjen- 
dęs metas Pažiūrėti į Že
maitę giliau ir naujoviš - 
kiau, suvokti jos geriau - 
šiųjų kūrinių idėjinį- te - 
matinį turinį. Pagal Kor
saką, dar daug būtinų ir 
svarbių darbų bel^uma- 
nymų, reikalingų Žemai 
tės vardui įtvirtinti Pasau
linės literatūros istorijo
je, iškyla artimoje Perspe
ktyvoje. Po Penkerių metų 
teks mylėti tikrai reikš - 
mingą Žemaitės jubiliejų 
/gimimo 125 m. sukaktį/

VISUOMENININKAS

Juozas Audėnas yra 
autorius daugelio leidinių- 
Paskutiniu metu baigiama 
spausdinti jo nauja knyga 
"Paskutinis Posėdis". Be 
to jis yra paruošęs studiją 
apie Lietuvos kolūkius ir 

ruošia monografiją apie dr. 
agr. J. Krikščiūną, buv. Lie 
tuvęs žemės ūkio ministe- 
rį. Žemės Ūkio Akademi
jos profesorių, mirusį Vo
kietijoje.

Tais metais rusų kalba pa
sirodė "Rinkt inė"ir "Apsa
kymai". Vėliau pasirodė ki
tų apsakymų rinkiniai. IšjzL 
so rusų kalba išėjo lo Že
maitės leidinių. Apsakym- 
aipasirodė latvių estų, u - 
krainiečių, gudų, armėnų, 
ir kitųtąutų spaudoje.Bul
garijoj Žemaitės rinkinys 
-1949 m., Čekoslovakijoj- 
-1958 m. .draugesu kitais 
Pabaltijo rašytoja is .Kini- 
joj-1952 m. , "Lietuvių ap
sakymai", Lenkijoje-du ap
sakymų rinkiniai.

-Vilniuje, Kraštotyros 
draugijoje,gegužės mėn. į- 
vyko susitikimas su rašyto
ja Aldona Liobyte. Ji kraš
totyrininkams Pasakojo a- 
pie lietuvių tautosaką, jos 
ryšį su šiandienine litęra- 
tūra.Kompozitorius J.Šve
das kalbėjo apie liaudies

Kasmet Toronte rudeniop ruošiama Kanados pramonės paroda, kurioje esti meninių pasirodymų. Čia matome lietuvių
dainininkus dainuojant parodos teatre. Foto Gumbelevičiaus.

ŠLUOTOS MĮSLĖS

Vienas vidury, aplink 
šimtai, keli patenkinti,dau
guma pyksta. . . Kas ?
/Taip atrodo Kaune vie

nintelis portatyviniu dujų 
plytelių talonėlių keitimo 
punktas, kai šimtai šeimi
ninkių grįžta namo nieko 
nepešusios/.

• Memuariai tai yra raš
tai, kurių pagalba taisomos 
Pretties klaidos.

dainas. Valstkonse rvatori- 
jos teatrinio fakulteto stu
dentai parodė A. Liobytės 
5v.liaudies dainų scenari- 
jų"Ant kalnelio jovaras žy
dėjo".

• Išėjo Aidų 5 nr. Turinys 
įdomus, iliustracijos A. Gal
diko.

Susitinka muzikas su nemu- 
ziku.Muzikos analfabetas 
klausia:

-Ar tau patiko vakarykš
tis koncertas ?

-Labai patiko.Puikiai iš
pildyta Hendelio oratorija

-O kas yra oratorija ? 
-klausia analfabetas.

-Kaip čia tau dabar iš
aiškinti?. . ,Na,jeigu,pavyz- 
džiui , aš tau sakyčiau : 
"Duok man papirosą",-tai 
nebus oratorija.Bet jeigu, 
aš tau sakys iu' 'Duoka man 
papirosą, o duok papirosą, 
duok man, duok papirosą, 
papirosą, papirosą duok , 
duok,duok man duuok maa- 
an papiiiroosąąą, rosą, ro- 
są",-tai jau bus oratorija.

-Ačiū. Taip man ir atro- 
dąkai klausiaus i tos orato
rijos. . .

NUOMONIŲ SKIRTUMAS 
Kalbasi du bičiuliai: 
-Nevesk gražios merginos 
nes graži žmona bus ne tau, 
o kitiem...

negu sau biauri.. .

» Išėjo Gimtoji Kalba 1 
z27/ nr. Rašoma apie J. B 
Aalčikonį.B. Lariną ir kt.

TĄSYK VĖJAS

Tąsyk vėjas auksą žarstė — 
Žarstė rudenio lapus.
Keturiese nešė karstą, 
Juodą karstą i kapus.

Lapai pakasti ir auksas... 
Aiman! gležna ir trapu! 
Kažkieno ten neša džiaugsmą 
Keturiese į kapus.

Tik staiga ištryško šauksmas, 
Lyg šaltinis pro lapus: — 
Kur jūs nešat mano džiaugsmą 
Keturiese j kapus?..

Keturiese tąsyk svarstė, — 
Kaip gyvenimas trapus...
Ir užkasę juodą karstą 
Grįžo rūstūs iš kapų...

J. Aistis

Seniau tai būta vyrų! 
Tai ne dabar...

vieno žodžio. Elena susitraukė už pianino kampo, bai- 
mingai žvelgdama į visus.

— Labai gerai, kad nėščia,— po minutės džiaugė 
si Laurinaitis.—Mes jį vėliau j organizaciją...

Elena nebesiklausė, ką toliau kalbėjo. Ką jie besa
kytų, ji girdėjo tuos pačius žodžius: „Gerai, kad nėš
čia..."

Išleidus savo bendrus, Elena tylutėliai įslinko 
į kambarį, atsargiai atsisėdo ant sofos. Ir šioje tyloje 
jai atrodė, kad vėl išgirs ką nors netikėto, stulbinan
čio. Jai visiškai buvo nesvarbu, kad ruošiama kaž
kokia demonstracija.

Elena gailėjosi savęs. Ir kaip nesuprato anksčiau! 
Kodėl ji, kvailutė, atsisakė manikiūro, dėvėjo pačias 
paprasčiausias sukneles, nelankė šokių? Sėdėjo su Jo
nu ir laukė kažko. Tą „kažką" išsklaidė Liucijus.

Elena pakilo, susirado spintoje gražiausią savo suk
nelę su didžiule dekolte ir, tartum kerštaudama savo 
praeičiai, skubėdama apsivilko. Atsidėjusi lakavo na
gus, dažė antakius, lūpas.

Tuo metu Žiūraitienė atnešė į svetainę arbatos ir 
pyragaičių.

— Pasistiprinkite, Jonelis,— paragino.
Jonas atidėjo į šalį parkerį ir ėmė sriubčioti arbatą. 

Elenos mama rymojo greta. Šnekėdama ji primindavo 
Laurinaitį — taip pat visą laiką šypsodavosi, ištempusi 
ilgą liesą kaklą, atkišusi priekin veidą. Si maniera liko 
iš jaunystės, kai stengdavosi būti visiems meili. Dabar 
jos šypsena buvo nenatūrali, saldi iki priklumo.

— Jūs mylite Tolstojų? — pasiteiravo Žiūraitienė.
— Taip, mėgstu, didelis rašytojas,— atsakė Jonas, 

rlsikąsdamas pyragaičio.
— Aš dievinu jį! — Žiūraitienė pakėlė akis j lubas 

ir giliai atsiduso.— Patikėkite man, senai, aš jaučiu 
jumyse kažką... Gal ateityje irgi tapsite Tolstojum... 
Kokia laimė kurti!..

Jonas norėjo paaiškinti, kad „Postilės" veiksmažo
džiai nieko bendro neturi su Tolstojum, bet apsigal

STUDENTAI Atkelta iš 3-čio puslapio
— Niekas nesutiks,—tarė Liucijus.—Kiekvienas 

dreba dėl savo kailio.
— Liucijau, pašnekėk su Norkaičiu,— matyt, iš 

anksto apgalvojęs kandidatūrą, siūlė Laurinaitis.
— Nereikia,—įsiterpė Elena.—Jūs nesuprantate, 

kad nereikia!..— Ji nežinojo, ką daugiau sakyti.
— Jonas?..— nusišaipė Liucijus.— Jis man trumpai 

atsakys: „Eik po velnių! Dirbti reikia."
Visi nutilo.
— Mes turime rasti žmogų...— tyliai užvedė Lau

rinaitis.— Žmogų, kurį galima priversti, jeigu nesutiks.
— Kuo gi priversi? — burbtelėjo Liucijus.
— Pagalvokim... Ar nežinote tokio, kuris kažką pa

darė?.. Jūs žinote, o kiti nežino... Galima pagąsdinti... 
pagrasinti. Galima...

— Oho!..— švilptelėjo Liucijus.— Čia Norkaičio
kandidatūra kaip tik.

Kai tik kuris ištardavo Jono pavardę, Elena krūptel- 
davo. Kad neišsiduotų, suspaudė tarp kelių rankas.

— Kodėl tinka? — greitai paklausė Laurinaitis.
— Tinka...— lyg dvejodamas — sakyti ar ne - 

tvirtino Liucijus.
— Na, tu aiškiau,— reikalavo Bliūdžius.
— Nepatogu prie damų,— atsakė Liucijus, nažvel 

gęs į Eleną.
— Sakyk... Pasakyk!—prašė ji, pagauta smalsu

mo, pamiršusi gresiantį Jonui pavojų.
— Damų pas mus nėra. Yra lygiateisiai organiza

cijos nariai, kurie privalo viską žinoti,— pareiškė 
Laurinaitis.

— Tu — tikra Žana d'Ark! — kreipėsi Liucijus 
į Eleną.— Kodėl tinka? Gi niekas nežino, kad jis iš
siuntė iš Instituto nėščią Vaiskytę. Sakėte, kad damų 
nėra,— suprantate, Vaiskytė ne šventa dvasia pradė
jo. Norkaitis turėtų jai būti lyg ir vyras, bet vesti ne
siteikė.

Valerijonu kvepėjo kambario tyla, netrikdoma nė 

vojo. Neverta. Ne pirmas kartas, kai Elenos motinėlė 
viską supainioja, o pamėgink prieštarauti — tuojau 
užginčys: „Nesakykit! Nesakykit! Tai jūs iš kuklumo. 
Aš žinau!.."

Po to ji pasiteiravo, ar jis nežinąs, kiek kaime kai
nuojanti aviena. Jonas nežinojo.

— Kas jums, jaunimui!..— juokėsi Žiūraitienė.— 
Vieni vėjai galvoje. Aš — jau senoji karta, su prieta
rais, kaip sako. Bet visados taip buvo ir bus: turėsi 
pinigų — būsi laimingas. Neturtas viską — meilę, drau
gystę — suėda.

Kai Žiūraitienė kalbėjo apie pinigus, judėjo jos 
dešinės rankos pirštai.

Jonas šypsojosi, vaizdavo, kad jam malonu klau 
sytis šių postringavimų.

— Vesite, tik tada suprasite, jeigu nebus rūpestin
gos rankos,— toliau mokė motina.— Bet kas jums!.. 
Tapsite dideliu rašytoju, gėdysitės ir į mūsų kuklų 
kampelį užeiti.

— Ką jūs!..— prieštaravo Jonas.
— Gal dar arbatos?
— Ačiū, labai ačiū...— skubėjo atsisakyti. Gerda

mas Žiūraitienės draugėje arbatą su skaniu pyragai
čiu, Jonas nejausdavo jo skonio, varžydavosi kaip nie
kuomet.

Po valandėlės jis išsiruošė namo ir nuėjo atsisvei
kinti su Elena. Si stovėjo vidury kambario ir movėsi 
taip jam nepatinkančias juodas pirštinaites su akutė
mis, pasidažiusi, raudonais nagučiais.

— Į kaukių balių išsiruošei? — pakraipė galvą Jo
nas.

— Įsivaizduok, kad taip! — šaltai atkirto Elena.— 
Į šokius einu. Nusibodo trūnyti. Gal palaikysi! kom
paniją?

— Kas tau? — Jonas siekė ją apkabinti.
— Visiškai nieko! — Elena išsisuko iš jo rankų.— 

Adju! — trenkė duris ir nutaukšėjo laiptais.
Nukelta 6-tan puslapin.

— Juk virš jūsų boto guli sunkiai 
sergantis ligonis!

— Ak, man labai gaila, bet ai ne
su gydytojas, o tik kontrabasislas!

— Iš karto matyt, kad boba 
vairuoja!

r--------------------------------
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DLK VYTAUTO NEPRIKIt.KLUBO VALDYBA
Iš kairės-Ambrasas K. -direktorius^Alinauskas G. -sekr., Vaikšnora M. -vicePm., 
Paukštaitis Pr.-Pirm., Petrauskas P.-kasininkas, Petrauskas J. -direkt., Bohe- 
mier R. -šėrų sekr., Skinkis J. -direkt. , Mozuraitis J. -direkt. ir Gudžiūnas K. - 
atsk.ved., Foto Tony Laurinaitis
kurios kadencijos metu 
pradėta statyba .Statybai 
paruošti Planus ir finan
sams sutelkti, valdybos 
iniciatyva yra sudarytos 
komisijos, kurios nesusto 
jamai vykdo savo paskirt 
ies darbus: Statybos k-ja 
prižiūri vykstančią staty
bą ir Planuoja baigiamuo 
sius įrengimo tobulumus;
Finansų k-ja organizuoja 
I-jų morgicių baigiamąją 
sumą, kurių tvarkymą - 
notarinių dokumentų suda
rymui Perima naujai įstei 
gtoji klubo "Vytautas Tru 
st Co." laikinasis komite
tas.

Klubo valdyba kviečia 
klubiečius atkreipti Patį 
rimčiausią dėmesį į jau- 
Pradėtą statybą, ir visie
ms Pagal kiekvieno išga 
lę Prisidėti prie finansų 
sutelkimo, nes valdybai 
gana suprantama būsena, 
kad nemaža dalis klubie- 
čių buvo susilaikę iki kol- 
statyba nebuvo pradėta. 
Ypač yra kviečiami įsigy
ti šėrus tie, kurie nepil
nai arba visai dar neturė
jo. Statybai vykstant šėrai 
dar yra parduodami ta 
pačia kaina -25 dol.už šė- 
rą, nors jų vertė net kelis 
kartus aukštesnė. Tad Pra
šome pasinaudoti proga ir 
tuo pačiu atlikti klubie- 
tišką Pareigą.I-jų morgi 
čių sukėlimui kviečiami 
ir neklubiečiai lietuviai 
galimomis sumomis pri
sidėti, už kurias bus mo
kama 7 % palūkanų.

Klubo Valdyba.
• Keršulis Petras kurj laiką sigęs ir

Amerikos lietuviai

5 MĖNESIAMS LYGIOMIS DALIMIS

BE PROCENTŲ

išdėstomas

3 METAMS

NUOLAIDA

KIENO IR LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYTOJAI

Čiurlionio ansamblio 25 
metų sukakties Pyoga. 
/ Reportažas iš Čikagos/

Prie Vilniaus šaulių 
rinktinės 1940.1.15 d.bu
vo įsteigtas vyrų choras 
Alfonso Mikulskio vado - 
vaujamas, kanklių orche - 
stras Onos Mikulskienės 
ir tautinių šokių grupė, va 
dovaujama J.Kazlauskai
tės. Vėliau šie vienetaiį- 
s i jungė į ' 
mblį. Alfonsas ir OnaMi- 
kulskiai šiame ansambly
je tebedirba-jam vadova
uja ir ši&ndieną, o jau Pra
ėjo to ansamblio gyveni - 
mo 25 meteliai. ..

ų šie vienetai |- 
Čiurlionio ansa-

Vadoyauti tokiam vie
netui /į Č ikagą buvo jų at
vykę apie 8O/taip ilgai, 
reikia turėti organizaci - 
nių gabumų ir šaltų nėr - 
vų. Ponai Mikulskiai gar
bingai išsilaiko ir linkė - 
tina jiems su ansambliu 
sugrįžti į laisvą Lietuvą.

Šiuo metu ansamblio 
meno vadovui-komPozito- 
riui Alfonsui Mikulskiui 
chorą paruošti padeda Ry. 
tas Babickas, o ansamblio 
valdyboje-yra:Vladas Ple- 
škaitisPirm. .Algis Pen- 
kauskas vicePirm. Jonas 
Citulis sekr. ,Dana Dun - 
durienė - iždininkė ir val-

gulėjęs ligoninėje, šiomis dienomis dybos narys Gytis Motie- 
pradeda dirbti savo partneriu turimam jūnas.
biznyje-Windsor-drabužių valykloje. 25 metu sukakties Pjo

BALTIC WOOD WOK K CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI. VIRTUVĖS KABITAJ 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas S 120.000

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

Už indėlius mokame S"', dividend*

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 
ILGAMETIS PRITYRUS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO I NAMUS ARBA I PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS j VISAS MIESTO

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

Tel. 525-8971

PORTRIIAl VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVFS - M AZAMIT JAMS

JVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7’. Laurinaitis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS

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

(Priešai* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tai.: garažo 366-0500

namų 366-4203

ga Ciurlioųio ansajnblį pa
sikvietė į Čikaga, Čikagos 
apskrities Balfo valdyba.

Čikagoje mes turime 
daug solistų, kurie lietu - 
viams koncertuoja su sve
timųjų kūriniais,4-5 kal
bom, mažų ir didelių an
samblių, kurie lietuvių kal
ba mums Patiekia sveti - 
mųjų dainų ir operų.
„ Čikagos lietuviams 
Čiurlionio ansamblis davė 
22 lietuvių kūrinius ir nė 
viepo svetimo. Buvo 12 M. 
K. Čiurlionio, J. Siniaus, J. 
Naujalio, Č.gasnausko, St. 
Siųikaus, J. Žilevičiaus ir 
J. Švedo kūrinių ir 1O gry
nai lietuvių liaudies dainų 
harmonizuotų A.Miauls - 
kio, J. Karoso ir L.Šimučio.

Pradžioje mišrus 
choras davė 7 dainas, pra
neš inė jo labai gerai Ingri
da Stasaitė. Toliau vyrų 
choras Padainavo 4 dainas, 
iš kurių Miegelio noriu la
bai, Publikai nenustojant 
ploti, turėjo kartoti, C ika- 
giškiai vyrai pasigedo dau
giau Lietuvos kariuome - 
nėję dainuotų dainų, nes 
ansamblis davė tik viena 
- Augo kieme klevelis .Po 
Pertraukos pasirodė mo - 
terų choras su kanklių or
chestrų. Padainavo 4 dai
nas, iš kurių Stoviu aš pa- 
rymus, turėjo kartoti. Pa
baigai vėl mišrus choras 
su kanklių orchestrų, o ne

IŠDĖSTOMAS

Trimetinis mokestis

Jungtinė apdrauda:

Adomonis Insurance Agency Inc. 

Tel: 722-2472

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

vien moterys,bet ir vyrai 
išėjo tautiniais rūbais,da
vė 7 liaudies dainas. Labai 
gerai pranešinėjo Violeta 
Z ilionytė. Koncerte daly va 
vo solistės Juzė Krikšto- 
laitytė-Daugėlienė, Aldo - 
na StemPužienė ir iš pa - 
ties choro I. Grigaliūnai- 
tė, Z. Gobis, V. Plečkaitis 
H. Johansonas, A. Gylys ir 
A. Kavaliūnas.

Pagerbti ansamblio 
dalyvius, Čikagos apskri
ties Balfo valdyba suruo
šė vakarienę,Po kurios 
Klyvelando jaunimas, drau
ge su čikagiškiais kiek il
giau pabendravo-pasišoko.

Kiekvienas šio ansam
blio dalyvis yra didis ka 
rys už Lietuvos laisvę, au* 
kojąs ne vien laisvalaikius 
/o kartais tenka ir darbo 
valandų nutraukti/,bet tu
rįs ir medžiagiškai prie 
ansamblio išlaikymo pri
sidėti. Tai didieji lietuvy
bės ir jos meno išlaikymo 
stulpai. Didelė garbė jiems 

St. Paulauskas

Nijolė Girginaitė iš 
Hamiltono, LB Grand Ra
pids apylinkės, Rasa Jukne 
lyte ir Birutė Rudaitytė iš 
LB Melrose Parko apylin
kės, užsiregistravo į lietu
vių tautinių šokių grupių 
vadovų-mokytojų kursus, 
kurie Prasidės birželio 14 
dieną Dainavos stovyklavi
etėje ir tęsis dvi savaites.

Kursus rengia JAV LB 
Centro ir Kanados Krašto 
valdybos. Kuršy s ves Lie
tuvių Tautinių Šokių Insti
tutas su 11 Prityrusių mo- 
kytojų-lektorių: Leokadija 
Brazdienė, Ona Ivaškienė, 
Liudas Sagys, Bronė Jamei- 
kienė, Dr. J. Balys, Vera

Rudauskienė,Juozė Vaičiū
nienė, muz, Jonas Zdanius, 
Jadvyga Matulaitiėnė, Gali
na Gabienė ir Genovaitė 
Brechmanienė.

Kursantams pragyve
nimas už dvi savaites sto
vyklavietėje kainuos 65 do
leriai asmeniui. Pragyve
nimo išlaidas kursantai pa
tys apsimoka. Jeigu kuris 
kursantas kursus lankyti 
negalėtų vien tik dėl finan
sinių sunkumų, patariama 
tuo reikalu kreiptis į vie
tos LB apylinkių valdybas 
Prašant tam reikalui finan
sinės paramos, nes centro 
valdyba yra įsipareigojusi 
padengti visas už mokslą 
susidariusias išlaidas.

LB Centro Valdyba ma
loniai Prašo LB apylinkių 
valdybų bei kitų organiza

cijų vadovybes pasinaudoti 
rengiamais kursais ir pa
sistengti surasti bent po 
vieną kursantą į kursus. 
Užsiregistruoti dar galima 
JAV LB Centro valdybos 
sekretoriaus adresu:Kos- 

tas Januška, 2646 West 
71st St., Chicago 111,60629, 
arba kursantą pasiųsti tie
siog į Dainavos Stovykla
vietę, ten jisai gaus visas 
reikalingas informacijas.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 ■ 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS
Kostiumų kaino* (tu vienom kelnėm) $65, $75, 385 ir $95

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

Tel. CR 7-0051. MONTREAL .

SIUNTINIAI LIETUVON
IR USSR KRAŠTUS

(vairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
liu, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai: 

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti. 

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieri*.

SIUNTINIAI LIETUVON
Kaufman’s Woollens & T extiles
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinko* kainų) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS^ . 
geriausia* smgliška* vilnone* medžtegM vyriškiem* ir 

moteriškiem* kostiumsun* ir suknelėm*.
Turirme didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk. *kare.lių. 

Ateikite ir isitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiem* ir moteriškiem* kostiumam* ir paltam*. 
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10.

SAVININKAS C H. KAUFMANAS
Lietuvos pilietis. Buvęs audiniu fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba l.etuviškai.

A. NOKKELIUNAS
Commisioner of the Superior Couit of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

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

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

ME 7-t>7V
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachine.

Telefonas 768-G679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

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

A. Keršys, P. l’vtiulis. P. Keršulis, A. Greibu*.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

AUKOS V LIKO DARBAMS 
REMTI

Po 1OO dol: Dr.ir P. 
Deveniai, Ant. ir Reg. Pū
rai, Ant. ir Joana Pumpu
čiai, Lietuvos krikščionių 
demokratų s-ga, Liet, kri
kščionių darbininkų s-ga, 
Lietuvos ūkininkų s-ga, 
Lietuvos ūkininkų partija, 
Lietuvos vienybės sąjūdis, 
Vilniaus krašto lietuvių 
s-ga.

Po 70 dol. Lituanisti - 
nės mokykloąmokiniai.Mar 
ouette Park, Čikaga Per kun 
Zakarauską.

Po 50 dol: Forest Park 
Recreation, Ill. Per K. Rudai 
tytę ir Melešką, P. A.Rauli- 
naitis, Cąlifornija, Justas 
LiPonis, Čikaga,

Po 25 dol:Dr. C.Artzi- 
bushev,Dr.D.Jasaitis, B. 
Kučinskas, M. ir J. KuPrio- 
niai, inž. J. Stankus, Vyr. 
Giedrininkės - Čikaga.

Po 2Odol.Dr.A. Goel- 
dnerienė, Tautinės s-gos 
New Yorko I kp., Iš Provi
dence, R. I. Per L.Kukanau 
zą - 20 dol. 75 et.

Po 15 dol: Dr. ir J.Kun 
gys, Adomas Viliušis, Kali
fornijos gyd.d-ja.

Po 1O dol: kun. Vyt. Bal 
čiūnas, kun. J. Marčiulionis, 
Prel. M.Krupavičius,dr.J. 
Petrikas, dr. J. Valaitis, dr. 
R.Somkaitė,A. Diržys, V. 
Alksninis,dr. J.Petkevičius, 
Amelia Galchus.V.ir V.Kul
bokai, C. ir E.Masaičiai , 
Prof. V. B ieliauskas, K. V. 
Sventoraitis, V. Vaitiekūnas 
Moterų atstovybės Filadel
fijos klubas Per P. Augaity- 
tę.

Po 5 dol;E. Urbaitytė, 
R. Mainelytė, K. Keblys. 
Gauta Per Tautos Fondo 
įgaliotinius ir Liet. Benį - 
druomenes:Įgal. Br. Palių 
lio-Dorchester, Mass.llO 
dol. Įgal. J. Butkaus, Brit- 
geport, Conn. 45 dol. įgal. 
P. Mikalausko Omaha, Neb-
braška 35 dol. , įgal. B.Vit- 
kaus Čikaga 20 dol. Iš Ka
lifornijos T. Fondo atsto
vybės rėmėjų grupės 135 
dol. Milwaukee apyl. rėmė" 
jų aukos 123.35 dol.

Visiems nuoširdžiai 
dėkoja.

L. I. Tautos F.V-ba.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI 

1129 Dunda* St. West, Toronto 3, Ont, tai. LE 2-8723 
Už depozitu* „Parama" moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenine* paakola* „Parama" ima 7% vieton 7J4%.

Už paakolaa ir — morgičiua — 
Pnakoloa mirtie* ir invalidumo atveiu apdrau»to». 
Vist) narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos" nariai* gali būti kiekviena* lietuvi*, 

gyvenanti* Kanadoje.
K a • o a valandos:* 

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

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

tiktai pirmadieniais ir penktadieniai*.

BARONAS

-Krepšinio rungtynių pa
sekmės :Suomįja -Čekos
lovakija 59t54,Čekoslovaki- 
ja-Italija 78:68.

-Kinijos stalo tenisinin
kai Varšuvoje įveikė len
kus 5:o irmoterys lenkes 
3:o.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

Tel. Office WA 4-9501
Res. BE 3-0978

PETEB ZINKO
BARRISTER A SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 

Tel. office: LE 1-1054 
Re*.: BE 3-2472

1 Roncasvalla* Aro. 
Toronto 3, Out.

Toronto Prisikėlimo parapija pradėjo statyti naujus namus, kuriu pradžia čia parode) 
ma: Kairėje kalba Dr: J: Sungaila su akiniais , priešakyje stovi Lietuvos Gen: 
Konsulas J: Zmuidzinas su Ponia ir KLB apylinkes pirmininkas A: Kuolas

F oto S D abkaus

A. E. Me KACU E, Q. C 
Barrister and Solicto*

Advokatas ir Notaras.
Tai EM 4-1394, EM 4-W35 

1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistą* 

r*rpinink*uja Mutual Fund* 
in vMtavūnam*: 

105 Warwick Stroat

SUSIARTINIMO ŠVENTĖ

/Reportažas iš Ottawa ir 
Toronto/.

Ankstyvą šeštedienio ry. 
tą/V. 22/, ekskursantų au
tobusu iš Toronto pajudė
jus tolimai kelionei, Pris F 
minė anie laikai, kai važi
uodavome į Kaune vyksta
ntį vėliavų paradą, dainų 
šventę, jaunalietuvių sąs-» 
kridį ar pavasarininkų ko
ngresą. Taip pasijautė to- 
roąt iečiai išsirengę į sos1 
tinėje vykstantį tulpių fes
tivalį ir ta pačia proga pa
simatyti su ten įsikūriu - 
siąis tautiečiais. Ekskur
sijos vadovui, Keturių Se
zonų kelionės biuro savi
ninkui V. Bačėnui dar kar 
tą patikrinus asmenų skai
čių, autobusas greit išsi
nešė iš miesto ir pašilei-' 
do plačiais, nauja žaluma 
pasipuošusiais laukais.- 
Pro akis skrido tik sudy
gusių Pasėlių plotai, vietos- 
mis lopais isgedę.bet li
kusieji stangūs kviečių sk
lypai ir ant traktorių sėdį 
laukuose besidarbuoją ūki 
ninkai. Protarpiais pake
lėje pasirodo ausis pasta
tęs ramiai užkandžiaujas 
zuikutis, vešlioje dobilie

noje pakėlusi galvą sėdi - 
urvinė kiaulike/jjround - 
hog/, didelėse užtvaruose 
besiganą galvijų kaimenės 
ir kai kur ėdrinėja vieni - 
šas, niekam nereikalingas 
arklys. Matydamas nebaig- 
ščiuosius žvėrelius R. Be
rnotas Prisimena savo tai
klųjį šaudymą ir pirmąs
ias Premijas,kurias jis sk» 
ynęs.kaip prinokusias vyš
nias. Sukant pro ežerus V. 
Sibulis aiškina apie gražiąt- 
sias Port Arthur apylink-4 
es ir ten esančius žuvin
gus ežerus.

Po nenobuodžios kelio
nės, įvažiuojant į Ottawą, 
paaiškėjo, kad turistų tar
pe yra daug kartų sostinė* 
je buvęs, miestą gerai pa
žįstąs, net vyriausybės įs 
taigose lankęsis ir su mi 
nisteriais reikalų turėjęs 
S. Jokūbaitis. Jam dalinai 
Perėmus autobuso vadova 
vimą pasidarė aišku, kur 
važiuojame, ką pravažiuo 
jame ir ką turėsime būti- 
nai pamatyti.

Po neblogų užkandžių , 
sustojimo vietoje ir orga
nizuotai Pasidairius po pa
rkuose ir tulpėse bei aly
vų krūmuose skęstančią 
sostine.torontiečiai išsk
linda kas sau. Vieni Pasi
lieka pailsėti patogiuose 
viešbučio kambariuose, k 
ti įsijungia šalia lovos st
ovinčią televiziją, o treti 
nusileidžia į apačią para
gauti vokiško alaus.

Neramios sielos pašile* 
idžia j miestą. Vieni išei
na pažįstamų ieškoti, kiti 
Persikelia per Ottavą upg 
į Quebec© Hull miestą , - 
kur prancūziški, restora
nai ilgiau atidaryti, kurGą- 
tineau klube, Tropical Fol
lies šoka tiesiog iš Las^fe- 
gas atvažiavusios pačios 
gražiausios Pietų Ameri
kos šokėjos.

Toronto lietuviškas kny
gnešys, jų platintojas JNa- 
vagrodskas su savo sim - 
patingąja ponia ir artimai
siais, norėdamas išnaudo
ti ankstyvą pavasarį, eina 
apžiūrėti valstybinį tyri 
mų ūkį.Čia,kaip sakoma, 
gali rasti viso pasaulio au
galus ir gėles. Įvairiaspal- 
vėstulpės, kvapnūs alyvų 
krūmai, magnolijos ir ko-« 
kių ten vardų ugninės spat- 
Ivos žiedais apsipylę med
žiai, nelieka nepastebėti 
Paulionio.Jo filmavimo ar 
paratas tik,sukasi, tik tra
ška "įamžindamas" spal
vinguosius krūmus, fonta
nus stebinčius žmones ir 
ištisus tulpių plotus.

Prieš trejus metus iš 
Toronto į Ottawą Persike 
les P. Ališauskas tiesiog 
iš viešbučio išsigabenate 
rontiškius ir šeštadienio 
vakaras skuba vaišių ženk
le. Čia vėl pasirodo pon
ios Elenos kulinariniai su
gebėjimai ir tuo Prisime 
na prieš keletą metų ben 
drai praleistos Kūčios , 
kurių metu buvo skonėta- 
si net devynių rūšių, vie - 
nas už kitą įmantriau pa-

ruoštų, vieną už kitą ska
nesnių žuvų.

Sekmadienį ©taviškiai 
susisodina svečius į savo 
mašinas ir vežiuoja poka. 
nalais išraižytą sostinę , 
Po gatves,kurių šaligatvir 
uose, palangėse ir balko- 
nuosežydi tulpės. Pro aki$ 
bėga erdviuose Parkuose 
įsikūrę įvairių valstybių 
ambasadų rūmai ir didžiu 
liai valdžios pastatai.Pir* 
min. J. Šimanskis su ponia 
net dviem mašinom veda 
karavaną, kuriame yra įsi
jungę Ališauskas, Morkū - 
nas, Trečiokas ir Radžius

Toront iečiai domis i s os
tine, senais ir naujais til
tais, Rideau kanalo keltais 
ir čia pat esančiu kriokliu 
Agr.V.Dailydė reiškia at
virą pasitenkinimą ir dėk
ingumą. otaviškiam tautie
čiam. Agronomas labai gy> 
vas,Pilnas energijos ir są 
prajaus kaip anaįs metais 
, kai lankydavo Šiaulių ra-r 
jono Jaunųjų Ūkininkų Ra
te liūs. Kai nuosavu auto - 
mobiliu važiavo pasipiršt 
gražutei, Ginkūnų dvaro pa 
zibai, savo būsimai žmo - 
nai.

Apžiūrinėjąnt v.ąldžioą,^ 
rūmus, muz iejų ir tautine 
meno galeriją, ponia Kun- 
drotienė atpažino keletą 
žvėrių, kuriuos jai teko 
matyti Yukon teritorijoje.

Gerokai prisivaikščio
jus ir išvargus,bet geroje- 
nuotaikoje, sklindant bendt 
roms dainoms, pritariant 
Jokūbaičio muzikai,eksku
rsantai apleidžia puošnųjį 
miestą to limai kelionei at+ 
gal į provincijos Toronto.

S. Pranckūnas.

STUDENTAI Atkelta iš 4-to puslapio.
Jonas, tempdamas storą portfelį, vienas slimpinc 

namo. „Eilinis kaprizas! — burbtelėjo panosėje.— Ne
nueisiu kelias dienas. Pradėsiu laužyti ragučius!" Vis 
dėlto buvo baisiai nemalonu. Vietoj to, kad pasėdėtų 
valandą kitą su Elena, pasiklausytų, kaip ji skambina 
dabar turi slimpinti namo, kur laukia neišpasakyta 
nuobodybė.

Jonas nesilankė šokiuose, teisindavosi, kad nėra 
laiko. Iš tikrųjų tingėjo ir nejautė jokio noro su kiek
viena, anot jo, višta plepėti įvairius niekelius.

Namuose Jonas rado Bliūdžiu.
— Liucijaus laukei? — paklausė Miką.
— Ne-e... Šeštadienis, užėjau pasėdėti,— Mikas pa

kilnojo Jono portfelį.— Oho,-koks sunkus traktatas!..
— Dirbu,— sumurmėjo Jonas, rausdamasis po la

gaminą, kur dar turėjo būti dešros rinkutė, nes nuo 
Žiūraitienės arbatos jis tik išalkdavo.

— Pasaulis juda...— nutęsė Bliūdžius.
— Juda,— sutiko Jonas, slėpdamas lagaminan deš

ros gabalą, kad nesugalvotų pasistiprinti ir Bliūdžius.
— Ir pas mus pradėjo žmonės laisviau kalbėti,— 

Bliūdžius krutėjo užstalėje, zulindamas alkūnėmis sta- Pos> kita — už kelnių užpakalio ir, koja paspyręs duris, 
lą.— Kaip tu galvoji, Jonai?

— Galvoju, kad gerai,— nesileido į kalbas Jonas, 
dideliais kąsniais kramsnodamas dešrą.

— Gerai!—pagyvėjo Mikas.— Žinoma, ir studen
tai pakels balsą. Girdėjau, jie kažką organizuoja. Lai- sino Jonas ir užtrenkė duris, 
kas pasakyti visą teisybę apie mūsų vargus. Tu, Jo
nai, geras studentas, turi didelį autoritetą, galėtum pa- pasiruošęs meluoti! Kiekvieną dieną lauk, kad kas 
sisakyti?

Jonas sukluso — kurgi suka Bliūdžius? Kur siūlo 
kalbėti, apie ką?

— Aš viską pasakau per fakulteto susirinkimus,— 
atsakė jis.

Bliūdžius dar ilgai vinguriavo, primindamas tauti
nes tradicijas—Jonines, Vėlines, užjautė kolūkiečius.

— Ko nori iš manęs?—tiesiai paklausė Jonas

OKUPANTAS NAIKINA 
LIETUVOS KAPUS

-Sov.Sąjunga sudarė ge
riausių stalo tenisininkų 
sąrašą,Moterų grupėje, Pir 
moję vietoje įrašyta Lai - 
ma Balaišyte ir septinta 
Skarulienė.Bendra i, mote- 
rųpirmam dešimtuke,net 
šešios vietos užimtos lie
tuvaičių,latvaičių ir esčių. 
Tuo tarpu vyrų grupėje A. 
Saunoris yra tik 14-tas/pe 
reitais metais buvo penk - 
tas/irPirmam dešimtuke 
randasi tik vienas latvis 
Kalninis.

IŠ VISUR
Futbolo rungtynių pasek

mės ienkija-Bulgarija 1:1, 
ir Lęnkiia-Škotija 1:1, Ang- 
lijar-Šveaija 2:1, Sov.Sąjun- 
gaAustrija o: q Rytų Vokie- 
tija-Vengrija 1:1.

Nesenai iš Lietuvos 
gautomis žiniomis komu
nistai naikina senuosius 
Anykščių kapus, esančius 
Jurzdike, prie Vilniaus 
gatvės.

Traktoriai aria lygi
na senuosius kapus, iš ku
rių ruošiasi padaryti po
ilsio, šokių ir sporto aikš- 
tellKarHnė’sp Hp dar daiio-p sto aptartos ir laimėtojas 
,. Kapinėse be dar dauge. nusPręstas.Tuo labai susi

rūpino JAV vyriausybė, ka
dangi į šią sunkiasvorių ko
vą buvo įvelti milijonaidoL

lio užsilikusių meninės ve
rtės antkapių,yra daugel 
garbingų anykštėnų kapų 
ir lietuviškos architektu • 
ros kūrinys -didelę savo 
istoriją turinti koplyčia, 
rašytojo A. Vienuolio ap
rašyta "Vėžyje".

-Bokso rungtynės tarp 
Clay ir Listonobuvo iš ank-

-Kanados futbolo koman
dos netrukus pradeda tre- 
niruotiaSiuo metu yra suda 
romos sutartys su žaidė 
jais.
FIZINIO AUKLĖJIMO IR 
SPORTO SĄJUNGOS
Centro V-bos Pranešimas 
Nr. U.

Mūsų pranešimu Nr. 
1O, skelbėme apie galimy
bę suorganizuoti Sporto 
Administratorių Kursus 
Dainavos stovyklavietėje, 
talkinant JAV Lietuvių Bo 
ndruomenei. Su apgailesta 
vimu turime pranešti,kad 
vienas tik klubas/Čikagos 
Neris/atsiliePė šiuo reika 
lu. Taigi diktuojami esam
os padėties pranešimą Nr. 
1O atšaukiame. Planuoti 
kursai neįvyks.

Mūsų sąjungai, kaip bu 
vo minėta pranešime Nr. 
1O, sporto darbuotojų -ad
ministratorių trūksta ir 
juo toliau, jusime didesnį 
jų trūkumą. Dėsime vis 

dėl to pastangų šią kursų 
idėją ateityje įgyvendinti, 
tikėdamiesi klubų vadovy
bių glaudesnio kooperavi- 
mo ir šio svarbaus reika
lo supratimo.

Su tautiečiais is Ottawos susitiksime liepos 25 d: p:Skruibio 
ūkyje Ponte Fortune, prie upes

-■>jd
M?

Išmokit plaukti: Raud.Kryž’.

mos tėveliu, prie kaimo mokyklos kiaules penėti. Štai 
kur tragedija! Tu supranti?!

■ Šis romanas eina į galą Po jo duosime 
labai įdomų kitą romaną, kuris bus dar 

t įdomesnis.

IS BW4V 
oišbikl<Mi

Kai kurie Ottawoje gyvoią lietuviai jau gal ir užmiršo kaž kada šokę tautinius šokius.

— Baikim diplomatiją!—tokiu pat tonu prabilo irgi tylės. O koks ten susirinkimas — tai eilinė kvai- 
Bliūdžius.— Susirinks studentai. Negi tau nesinori pa
kalbėti apie tai, ką mes čia dabar?!.

— Kalbėk, jeigu tau labai patinka. Ir iš viso — 
netrukdyk, aš dar dirbsiu šį vakarą!—supyko Jonas.

— Aš neprašau, aš reikalauju,— matydamas, kad 
kitos išeities nėra, atsistojo Bliūdžius.

— Ko tu reikalauji? — nustebo Jonas.
— Sakiau!
— Aš tokių ponų neklausau!
— Leisk priminti,— prisiartino Bliūdžius prie Jo

no.— Aš Stasės kūmu Luokiškėje pabūsiu atsidėkoda
mas, o jei ne —• netoli komjaunimo komitetas. Gaila 
man tavęs. Draugiškai prašau: bus susirinkimas, tu savęsj prje§ aki’s man aspirantūra! O verčia būti šei- 
kalbėsi — ir mes kvit. Nei rudis, nei lapė.

Jonui kraujas mušė į galvą. Iššoko rankose gyslos. 
Vadinasi — žino! Ir siūlo kažkokią velniavą. Bliūdžius 
šalia jo lyg šaipydamasis tankiai mirkčiojo kaire aki
mi. Joną apėmė įšėlimo priepuolis: žinia apie Stasę ir 
Bliūdžiaus pasiūlymas susiliejo į viena.

— Kaip? — klausė Bliūdžius.
Jonas pašoko, sugriebė viena ranka Miką už pakar-

lystė. Zinai Bliūdžiu. Tu puikiai apsisukai su Stase. Ge
rai, kad ji tyli kaip avis. Nusižiūrėk kitą.

— Kaip tu manai... Stasė, a? Bus skandalas?—Jo
nas pasilenkė prie Liucijaus.

—■ Skandalas?!—nustebo Liucijus.— Nieko nebus! 
Kad tik Institute nesužinotų. Tu galvoji, kad dėl tavo 
vaiko pasaulis apsivers?!. Po jo pasipils antras, tre
čias — tik ne nuo tavęs, žinoma, nuo kitų. Bobos 
mėgsta...

— Kaip tu biauriai viską sujauki...— Jonas sugrie
bė Strakavičių už pečių.— Tau nieko švento nėra. Ji 
myli mane. Supranti — myli! Bet aš negaliu žudyti

išmetė ant laiptų.
— Ot, taip!
— Aš pasakysiu!.. — šaukė Bliūdžius.
— Pamėgink! Aš irgi rasiu ką pasakyti!—pagra-

Och! Koks kvailas gyvenimas! Kiekvieną dieną būk

nors paklaus, kaip sekasi Stasei, ir atsakinėk su šyp
sena, kad ji patenkinta, kad siunčia linkėjimus drau
gams. O jie viską sužinos...

Grįžo Liucijus. Jonas jį išklausinėjo, ar kam nepra
sitarė apie Stasę. Liucijus prisiekė, kad niekam, ir su
sirūpinęs klausinėjo, kas atsitiko?! Jonas išsipasakojo. 
Pagalvojęs Strakavičius patarė:

— Tu — tylėk. Aš pašnekėsiu su Bliūdžium,— tas

— Tragedija!..— abejingai nusišaipė Liucijus.— 
Žmogiūkščiai nepatiria jokių tragedijų! O mes — žmo
giūkščiai... Girdi, žmogiūkščiai! Buvo kažkada įvairūs 
Hamletai, bet tai tik praeitis,— jis išsilaisvino iš Jono 
rankų.— Aš žodžiais žaloju, o tu darbais! Nėra mane 
keikiančios Stasės...

— Ji nekeikia manęs,— prieštaravo Jonas.
— Nevaidink kūdikio! Mes tylėdami vienas kitą 

keikiame — ne tu mane, tai aš tave paguldysiu. Štai 
kaip viskas išeina.

Liucijus nenorėjo pripažinti tragedijos. Taip pat ir 
Elena. Pačiame šokių įkarštyje Dailės institute jai šovė 
mintis: „Juk Jonas neveda Stasės?.. Neveda, a?.. — 
džiaugėsi savo nesudėtingu atradimu.— Nereikia jo at
stumti." r, .Bus daugiau.
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HAAAI LTOK/
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE
TAI I/’ A •<vi 1 Lu rv i

Ilduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 
snorgičių 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. — % vai. vakaro. 
21 MAIN St E. Room 207. ToL JA 8-0611

JAUNIMO CENTRAS, 

kurio taip laukė mūsų kul
tūrinės ir meninės grupės, 
jau yra. Palyginus Per tru. 
mpą laiką, naudingas pasta
tas jau Praturtino mūsų ko
loniją ir jau š. m. birželio 
20 a., su didelėmis iškil
mėmis, vyskupo bus pašve
ntintas. Šio didelio kultūri
nio ir tautinio centro inici
atorius prel. dr. J. Tadarau 
skas kviečia visus be išim- 
ties tautiečius šiose iškil
mėse dalyvauti. V. P.

NOTARAS 
ANTANAS L1UD2IUS, B.L 

Toronto įstaigos bendradarbis
Dr. jtir. W. Mastis 

Namų, farmų, ar bet kurk 
biznio pirkimo - pardavimo 

dokumentų sudarymas.
Morgičiai. Sutartys ir visi kiti 

teisimai reikalai.
Toronto: 

220 Roncesvalles Ava. 
LE 6-3750 (1—5 v. p. p.) 

LE 7-1708 (7—9 v. v.) 
Hamilton: 21 Main St. East 

JA 7-55-75: FU 3-8928. 
Dėl pasitarimo susitarti tel. 

minėtu laiku.

JAMBORĖS FONDOROBERTAS KRONAS

žinomo Hamiltono didžia
usios Real Estate įstaigos 
"Kponas" savininko sūnus 
sėkmingai baigęs inžinert

kia nuoširdžia padėką Z. 
I augalini iš Preston, Ont. 
už 7 dol. auką J.F-dui.Jamsėkmingai baigęs inzmeri- uz. t aoi. auKą <j. r-aui.dam 

ją Bachelor of Sience laips-b.uvo įteiktas gražus skau- 
niu,gavo darbą didžiajam tiškas albumas "Laužai lie 
plieno fabrike "Steelco" Psnoja vakaruos".Tuo pa- 
Dirba elektros inžineriios čiu dar primenama hamil-------- r primenama hamil- 

toniečiams, kad dar yra keli 
albumai, kuriuos galima gau 
ti, paskyrus nemažiau 6, 50 
dol. auką J. F.Norintieji pa 
remti J. F-dą ir gauti albu 
mą, skambinti po 4 vai. p.p

Dirba elektros inžinerijos 
departamente. E. Kronas 
Hamiltone yra žinomas ne 
vien kaip nekilnojamo tur
to pirkimo-pardavimo įs
taigos sėkmingas vedėjas 
bet ir kaip stiprus rėmėjas 
jas visų veikiančių lietuviš-U 4-4708. 
kų organizacijų bei grupių. 
Jo parama jaučiama visuo
se, o ypač jaunimo parengi
muose, už ką reiškiame B. 
Krono šeimai nuoširdų,lie
tuvišką ačiū.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
VALDYBA 

neatsižvelgdama į savo 
asmeniškus reikalus gra
žiam vasaros laike,savo 
numatytą darbą "Romu - 
vos" stovyklai stengiasi 
įvykdyti. Jau nuvežtas van
dens šildymo tankas ir pas 
tatėlio statyba eina prie pa 
baigos.Didelis nuopelnas 
šių darbų vykdyme, tenka 
rėmėjų v-bos pirm.D.Stu- 
kui, kuris tikrai daug ener 
gijos ir laiko pašvenčia 
jaunimo reikalams. Nežiū 
tint savo pareigų rėmėjų 
v-boję, aktyviai dalyvauja 
Aušros Vartų par. chore 
ir visur kur tik kas prašo 
jo pagalbos. Gaila, kad D. 
Stukui prašant pagalbos jo 
darbe, labai sunkiai atsi
randa. O juk tėvelių turėtų 
būti nepiaža, kurių vaikuč
iai "Romuvoje" tikrai nor- 
rės stovyklauti. V. P.

Ilgai netrukus pradėsime soausdinti 
S.Daliaus aprašymą anie atostogas 

___ Antiliu salyne- Karibų jūros srityje.

SLA PAREMS "ROMUVĄ

SLA 72 kuopos narių 
susirinkimas PP.B.B.Ven 
slovų patalpose praėjo dar 
bingoje nuotaikoje. Tarp 
einamųjų kuopos reikalų, 
buvo smulkiai paliesta tra 
dicinės vasarinės išvykos 
klausimas.Išvykos rengi
mo komisijos pranešimu, 
vieta jau sutarta pas buvu 
sį hamiltonietį p.B.Asels- 
kį, Selkirk Ont. ,ten kur bu 
vo ankstyvesnės išvykos. 
Esant gražiam orui, visa 
programa bus žalioje B. 
Aselskio pievutėje.Kas mė 
gsta,galės žuvauti Erie 
ežere.Esant nepalankiam 
orui, programa įvyks erd
vioje, naujai įruoštoje pa
talpoje.

Praeitais metais išvy
kos proga gavus Pelno virš 
50 dol., šiais metais SLA 
72 kuopa yra numačiusi pu
sę pelno paskirti "Romu
vos" stovyklavietės reika
lams.

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

jūros pliažo — gražioje lietuviškoje 
JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

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

medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir Jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą, to 
dėl visi rnalonai kviečiami at vykti praleisti savo atostogas. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 15 d. iki rugs. 15 d.

Iš ANKSfO KREIPTIS:
Ed. Jansonas, 15 Rosedale SL, Boaton Mass. 02-124 USA. 

Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. tiesiai į vilą 
AUDRONĖ — MRS. MARIJA JANSONAS.
Osterville Cape Cod Mase., 02655 USA. ——

BIRŽELIO 19 DIENĄ, 6 VA L. PUNKTUALIAI

JONINIŲ ŠVENTI
ST.CATHARINES , M ERTONO SALĖJE 

ŠVENTĖS ATIDARYMO,JONŲ IR JONIŲ PAGERBIMAS IR

SVEIKINIMO ŽODIS

LIETUVOS GEN.KONSULAS DR. J. ŽMUIDZINAS.

ŠOKIU GRUPĖ "GYVATARAS;* VADOVAUJAMAS G.

G.BREICHMANIENĖS IR ROČESTERIO SKAUTŲ TAU

TINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ,VADOVAUJAMA J.RAGIENĖS.

programoje meninę dalį išpildys hamiltono 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS - VADOVAS SOL1ST. 

V.VERIKAITIS.IR ROČESTERIO LIETUVIŲ BENDRUO

MENĖS CHORAS -VADOVAS J. A DOMĄ IT IS . 

TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ "GINTARAS", 
VADOVAUJAMAS V. T U RŪTOS .HAMILTONO TAUTINIŲ

MENI'JĖSPROGRAMOS UŽBAIGA 8 VAL.3O M IN. PUNKTUALIAI.

ŠOKIAI IR PRAMOGOS GROJANT V YT . B A B E C K O ORCHESTRUI

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI IR 

IŠBANDYTI PAPARČIO ŽIEDO LAIMĘ

Rengia Skautų Rėmėjų Draugija.

NIACAROS 
PUSIASALIS
LAUKIAME JONINIŲ
Šiemet Joninės St. 

Catharinėje bus pravestos 
Hamiltono,Toronto ir Ro- 
česterio jaunimo. Jungti
nės ir solistinės dainos, 
tautiniai šokiai. Tikimasi 
daug svečių. Tam pasam
dyta didžiulė Merritono 
salė. Jaučiama visuome
nės nuoširdi parama-visi 
aukoja loterijai ir visi 
žada dalyvauti, nes žino, 
kad visataieina skautams, 
lietuviškam jaunimui pa
dėti.

Suvažiavus tiek daug 
jaunimo, kiekvienam bus 
miela ir smagu. Joninių 
tradicija garsi čia savo 
programų lygių, geru or
ganizuotumu, dideliu nuo
širdumu. Neveltui tad į 
Jonines šiame Pusiasalyje 
suvažiuoja žmonės net iš 
tolimiausių vietovių, net 
iš Norandos .tolimos šiau
rės.

ta, bet tiesiog žydi net 
tokiose nedidelėse ben
druomenėse, kaip mūsų 
Niagaros pusiasalio.

TAUTIEČIAI, — PAVASARI, - VISI KELIAI VEDA MUS ( Š/AS IŠKILMINGAS JONINES !
Tai yra labai džiugu 

kiekvieno lietuvio širdžiai, gėjams už įdėtas pastan- 
Galųgale lietuviška kultu- gas šiam kilniam lietuviš- 
ra ir veiklapo tiektrem - kam darbui.
ties metų ne tik kad nežus - KANADOS LIETUVIŲ DIE N? 4-r* L-vxx4- X v ”

Šiai didžiajai Kanados 
lietuvių šventei B-nės val
dyba dirba su didžiausia 
energija. B-nės v-ba jau 
komplektuoja atskiroms 
darbo šakoms tinkamus 
asmenis, daro bendrus Po
sėdžius ir studijuoja gali- 
mėbes.kad kuo tinkamiau 
šiai šventė įvyktų. Į Lietu
vių Dienos ruošimą įsijun
gė visa eilė visuomenės 
veikėjų, kurie sutiko va
dovauti: Balsas Petras - 
programai, Bogušis Ka - 
zys -Joterijai, Grigas Jo
nas- Čiurlionio ansamb —

Kuris įvyl 
22 d.St.Catn; 
te.

Minėjimas prasidėjo 
jau iš vakaro gegužės 21 
d., suvažiavimo pobūdžio, 
Puošniausiam St. Cathari
nes miesto viešbutyje,! 
kurį atvyko atstovai iš To
ronto, Hamiltono ir St. Cat 
harines.su SLA Preziden
tu Paul.P.Dargis iš Pits- 
burgho Pa. Pos ėdy buvo 
Prisimintas šios kuopos 
1955 metais steigimas ir 
Kanadoje veikiančiųkuopų 
veikla. ŠIA prezd. išsa - 
miai referavo organizaci
jos tikslą ir jos naudingu
mą, primindamas, kadSLA 
ne vien nariams yra nau
dinga, bet ir mūsų Tėvy - 
nei Liietuvai, nes laisvini
mo bei kultūriniams rei
kalams išleidžia tūkstan
čiais dolerių.

SLA šiais metais pas
kelbė 80 metų narių vajų, 
tad ir daugiausia šiuo rei
kalu buvo diskutuota.Prez. 
P.Dargis Priminė,kad 
SLA turto pakanka, bet or
ganizacija tada bus turtin
ga ir džiaugsis, kada tu
rės visus susipratusius lie 
tuvius savo eilėse, tad ir 
prezid. ragino organizato
rius įdėti siek tiek dau
giau lietuviškos širdies, 
praturtinti jos skaičių na
riais.

Po Prezidento praneši
mo sekė atstovų užklaus i-

mies

st.catharines
SUA 278 KUOPOS PIRMASIS DEŠIMTMETIS 

mai bei diskusijos į kuriu - 
uos Prezid. atsakinėjo. Di
desnė dalis atstovų siūlė, 
kad daugiau reklamos 

būtų apie SLA ne vien SLA 
organe Tėvynė, bet ir kitoj 
lietuviškoj spaudoj. Prezd. 
pareiškė, kad dienraštis 
Naujienos, Dirva, Sandara,
Keleivis ir NL mielai spau lio globėjas, Stundžia Ka- 
sdina apie SLA straipsnius zys- nakvynių parūpini - 
Išdiskutavus visus Kanado- me, J. Gustainis iš Toronto 
je veikiančiųkuopų reika
lus, posėdis buvo baigtas 
11 vai. vakaro. Atsisveikin
ant, visi posėdžio dalyviai 
buvo pakviesti sekančią 
dieną į 278 kuopos dešim
ties metų minėjimą.

Minėjimas prasidėjo 
6 vai. vakare,kurį atidarė 
ir atatinkamą žodį tarė 
kuopos Pirm. Z. PiliPonis, 
pakviesdamas kalbėti SLA 
Prezid. Jo kalba visiems 
dalyviams buvo gerai su- 
prantama:mes lietuviai, 
turime vienas kitą pažin
ti ir remti.

Po Prezid. kalbos pirm, 
kuopos pirm. Z. PiliPonis 
pakvietė organizacijai nu
sipelniusius kuopos na - 
rius ir prezidentas p. Dar- 
§is įteikė visiems skirtas 
ovanas.

Toliau sekė,Aldonos 
StemPužienės, koncertas 
ir po jo šokiai. Nors pub
likos minėjime nebuvo 
daug, bet jis praėjo visų 
dalyvių gera nuotaika.

Ačiū SLA 278 kp. ren-

Šiais metais Lietuvių 
Diena turės vieną iš reik
šmingiausių paskirtį: šiais 
metais sukanka 25 metai 
kai Rusija okupavo Lietu
vą. Rusiškasis Okupantas 
prievarta suvarys Lietu
vos baudžiauninkus, įsak
ys kelti jam ovacijas ir 
dėkoti už įvestą žiauriau
sią vergiją. Mes laisvojo 
pasaulio lietuviai, kelkime 
viešumon Lietuvos skriau
das ir griaukime geležinę 
uždangą. Šiais metais ruo
šiamoje Kanados Lietuvių 
dienoje dalyvaukime vie
ningai ir kuo skaitlingiau
siai.

Suvažiavę į K. L.D.pa
gerbkime lietuves partiza
nus ir per tuos 25 metus 
žiauriai nužudytus lietu 
vius .Susipažinimo vakarui yra 
paimtos dvi ukrainiečių 
salės •

Dalyvaukime kuo skait
lingiausiai šiais metais Ka
nados Lietuvių Dienos Sven 
tėję, kuri įvyks rugsėjo4-6

Windsoro lietuviu parapijos klebonas 
kun: D.Lengvinas 

atšventęs 25 m.sidabrinį kunigystės 
jubiliejų.

WINDSOR, Ont
REIKŠMINGOS SUKAKTYS

SLA 278 kuopos, St. Catharines, Ont. dešimtmečio sukaktuvių proga m inejimo daly
viai ir apdovanotieji nariai iš kairės, Jurgis Strazdas, padėjęs kuopai įsisteigti, 
iš Port Credit, 278 kuopos pirmininkas Z. Pilyponis, fin. sekt. P. Polgrimas, viep. 
J. Kavolėlis, ižd. A. Ališauskienė, SLA prezidentas Povilas Hargis, narė A. Šajau- 
kienė, 72 kuopos organizatorius J. Šarapnickas ir sekr etorius J. S atkus.

WINDSORO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
15 METŲ VEIKLOS 
SUKAKTIS 

buvo balandžio 23 d.tačiau 
taikantis Prie kaimynų de- 
troitiečių parengimų kalen
doriaus, sukaktis buvo pa
minėta gegužės 22 d.

Detroito Lietuvių Dra
mos Mėgėjų Sambūris, ved. 
aktorės Z .Arlauskaitės - 
Mikšienės, suvaidino 3-jų 
veiksmų komediją"Teta iš 
Amerikos". Veikalas jau 
buvo statytas Detroite,C le- 
velande, Rodney ir kitur, 
apie jį spauda gražiai atsi
liepė, ir teigiamai įvertino. 
Ir Windsore šio veikalo pa
statymu visi dalyvavusieji 
buvo patenkinti.
MAJORŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 17-22 dieno 
mis Windsore vyko visos 
Kanados miestų majorų 
ir valsčių viršaičių suva
žiavimas. Dalyvavo 700 
atstovų. Suvažiavimo me
tu buvo ir tautybių pasiro
dymas. Bendruomenės val
dybos rūpesčiu lietuvių 
jaunimas / J.Balaišytė, 
J. L inkevičius, R. Janušk- 
aitė,A.Taukevičiūtė, N. 
Gidriūnaitė/ gražiai atsto

1962 m. spalio 16 d. į 
Windsorą iš New Meksi
kos atsikėlė kun. D. Leng
vinas baigti organizuoti 
naują lietuvių parapiją Ka
nadoje. Darbo buvo daug, 
o sąlygos gana sunkios. 
Ir dabar, kada parapijos 
organizacinis darbas yra 
prie baigmės,parapijos 
klebonui kun.D. Lengvinui 
suėjo 25 metai kunigavii- 
mo -sidabrinis jubiliejus. 
Ši graži sukaktis parapiji
ečių pastangomis ir buvo 
tinkamai atšvęsta gegužės 
23 d. Nedidelė lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčia nega
lėjo sutalpinti visų atsilan
kiusiųjų, jubiliatui laikant 
padėkos Sv. Mišias.

Pagerbimo Pietūs bu
vo italų St. Angela salėje. 
Ir čia dalyvaujančių buvo 
Per 200. Salėje iškilmes 
pravedė P.Januška.Jubi
liatą sveikino žodžiu Win
dsoro ir kaimyninio Detro
ito organizacijų atstovai, 
gausiai dalyvavę svečiai 
kunigai, visuomenės veikė- 
Žai. Labai daug sveikinimų 
•uvo gauta raštu ir teleg

ramomis. Jubiliatui buvo 
įteiktas dail. Veir meniš

kai Paruostas ir visų iškil- __________ t o_____ _____
mėse dalyvaujančių pas i ra- Vavo lietuvių tautinę gru-~ 
šytas adresas.Svečias iš pę ir dalyvavo programos 
Dayton,Ohio kun. V.Katare- išpildyme.

IŠVYKO Į LIETUVĄkis pats paruošęs įteikė įl- 
iustruotą knygos formos 
adresą su prisimintinomįą Stasys Baltulis, Juozas 
datomis vaizdais ir para- Bartulis,Simonas Kuncai- 
§ais- , , tis, Jurgis Kuodis, Juo.-.

Jubiliatų^ ruošti^kom i- zas Rubinskas ir Jokūbas 
Užunaris.Iš kelionėje nu
matyto 21 dienos laiko, 17 
dienų žada praleisti Lietu
voje - Vilniuje.Kitu laiku 
lankysis Maskvoje, Lenin
grade, Stalingrade ir kitur 
Iš kelionės numato grįžti 
atgal birželio 30 d.

Kor.
• Pakrikštytai, ir Z .Miš- 
tautų dukrelė vardu Jane. 
Krikšto tėvais buvo V.Ka- 
činskas ir E.Kazlauskie
nė. c

tetą sudarė:Petras Januš
ka,Feliksas Svabauskas 
ir Albinas Tautkevičius.

Pagerbimo Pietus pa
ruošė Prityrusios šeimin- 
inkės:S. Rimšienė, B. Ja
nuškienė, S. Pranėnienė , 
Adomaitienė, I. Maršalko 
vičienė ir Valatkienė.

Būsime dėkingi visiems, 
kas kuo nors parems sa

vąją spaudą.

harines.su
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BAISIOJO BIRŽELIO 
M INE JIMAS

Montrealy buvo biržel- 
lio 12 ir 13 dienomis.per 
lietuviškąjį radio Pusvalan
dį gražų žodį, palydimą dai
nų dienos jungtinio choro 
giesme, Pasakė St.Kęsgai-

.. Mūsų tautos, istorija 
rod > kelią, vedantį Per gar 
bės ir gerovės viršūnes ir 
nusileidžiantį į tamsybes 
ir skausmo Prarajas.

įvairiomis, yPač tauti
nių švenčių metu, mes su 
nasididžiavimu minime tu
os laikus, kai lietuviai ka
riai savo žirgus girdė Juo
dojoj jūroj, kai Lietuvos 
kunigaikštis Algirdas savo 
kalaviją galando į Maskvos 
vartus,kai lietuviško krau
jo vyrai buvo karūnuojami 
ie tik Lenkijos, bet ir Čeki

jos, Vengrijos ir net Švedi
jos karaliais ir kai po pir
mojo Pasaulinio karo atsi
kūrusi Lietuva kopė lais - 
vės, gėrio ir laimingo gy
venimo laiptais vis aukš - 
tyn įr aukštyn.

Šiandien gi, nors ke - 
liom minutėm, stantelėkim 
ties dviem skausmingom 
mūsų tautai sukaktim.Abi 
jos vyko gražiame birže
lio mėnesyje. Todėl dažnai 
mūsų tautiečių ir Pats bir
želio mėnuo yra vadina - 
mas "liūdnuoju birželiu".

194O-jų metų birželio 
mėn. 15 d. Sovietų Rusijos 
raudonoji armija klasta ir 
smurtu Įsiveržė Lietuvon 
ir kaip Piktas klastingas 
žudikas atėmė Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Dvidešimtnenkerių metų 
rusiškojo bolševikinio oku
panto nueitas kelias Lietu
voje liko skaudžiai atžymė 
tas baisiu teroru, krauju, 
ugnimi ir tautos naikinimu 
Tame kruviname okupaci
jos kelyje okupantas jau 
sunaikino didelę lietuvių 
tautos dalį.

Nors bolševikai, okupa 
vę Lietuvą, mūsų tautos 
naikinimą vykdė nuo pat 
pirmos okupacijos dienos, 
tačiau kulminacinį Punktą 
jie nasiekė lygiai viene - 
riems metams Praslinkus 
nuo Lietuve okupacijos. Ir 
vėl buvo ramus,tačiau vi
siems mums dėl nežino -

mos ateities, nelinksmas 
birželio mėnuo. 1941 mt.
birželio mėn. 14-15 dieno
mis Lietuvoje lijo ašaro
mis ir krauju. Sunkvežim - 
ių dūzgimas, šautuvų buo
žių smūgiai į duris ir oku
pantų keiksmai sudrebino 
mūsų ramią ir laisvės trok- 
kštančią tautą. Alpstančios 
moterys, vyrai, vaikai ir se- 
seneliai buvo suiminėjami 
vežami į geležinkelių sto
tis ir gabenami iš gimtojo 
krašto į tolimą tremtį, į 
vergų stovyklas,} šaltį ir 
badą vien už tai, kad jie ar 
ba jų artimieji buvo Lietu
vai ištikimi.Ir nuo to laiko 
juodi debesys virš mūsų 
tėvynės nebeišsisklaidė, 
geležinė uždanga atskyrė 
ją nuo laisvojo pasaulio, 
nuo išeivijoje atsidūrusių 
Lietuvos sūnų ir dukrų.

Tad Prisimindami Pa
vergtuosius tatiečius, na
miškius ir kruvinas aukas, 
kurių pareikalavo raudono
ji tironija, prisimdami mū
sų tautos tragediją, dar vie 
ningiau sugretinkime savo 
eiles dar labiau pasišvęs- 
kime nelaimingos tėvynės 
vadavimo darbui ir žygia 
ms.

l

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE. Verdunl 

2-4; 7-9 p. m.;Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 

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

PO 7.3175; namų DO 6-9582

2 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

To reikalauja žuvusie
ji ir kenčiantieji dėl Lietu 
tuvos laisvės ;tai daryti įpa 
reigoja mums mūsų kilmė 
savigarba ir mūsų skola 
gimtajai žemei-Lietuvai. 
Tą siaubingą birželio mė 
nesio pradėtą mūsų tautos 
genocidą skelbkime visam 
pasauliui.

Tad lenkdami galvas 
prieš tuos tautiečius, kurių 
kaulus užpustė Sibiro Pus
nys, kurie dar šiandien iš
alkę, nuplyšę ir suvargę, 
kaip šešėlai- tebevelka 
žiauriausią, kultūringo va
karų pasaulio žmogui neį
sivaizduojamą, tolimos Azi
jos tremties naštą, kurie 
dar šiandien pavergtoje tė
vynėje kenčią ir mirštą 
nuo žiauriųjų raudonųjų 
okupantų, pagalvokime, ar 
Per gyvenimo kasdieny
bės dulkes mes begirdime 
moterų verksmą, vaikų kly
ksmą ir vyrų sunkius ato
dūsius iš užkaltų gyvulinių 
vagonų tą siaubingą 1941 m. 
birželio naktį.”

Sekamai trys Pabaltijo 
tautos, estai, latviai ir lie 
tuviai birželio įvykius mi 
nėįo bendrai, evangelikų' 
bažnyčioje. Po trumpumai 
dų, po trumpą žodį pasakė 
trijų tautų atstovai, iš sa
kyklos . Lietuvių vardu kai 
bėjo Seimelio prezid. Pir 
mininkas K.Andriuškevi 
čius,paskaitęs tragiškai 
žuvusio poeto Mackaus šiai 
dienai Pritaikintą žodį. Po 
kiekvienos tautos kalbos 
buvo dainavimų-Po estų ir 
latvių dainavo chorai, po 
lietuvių sol. G. Čapkauskie

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų 737-9681

A DVOKA TAB

STASYS DAUKŠA, LL, D. 
4 Notre Dame St E.

Suite 902 ir 903 
Tet.: 861-8478 ir 

861-8479

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd. 

RA 7-5552; namų RA 1-0656

ADVOKATAB

JOSEPH R. MTT.T.ER
B. A., B. C. L. 

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir ŲN 6-2064

DR. IRWIN COPNICK
Danių Gydytojas 

4966 Decarie Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

NOTARAS
J. BERNOTAS 

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

Suite 2079 
TeL: UN 6-4364

„LITAS 4 4 Adresas: 1465 De Seve Street,

Montreal 20. P.Q. tel. 766-5827

4.5% Už INDĖLIUS
4.0% Už E1N. S—TAS.

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2000.

7.6% Už ASMEN. PASKOLAS
6.5% Už NEK1LN. TURTO PASK.

Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St. sekmadieniais nuo 
10.30 Iki 12.30 v., darbo dieno mie —nuo 10 M 3 v., Uektriant 
pirmadienius ir ieitadianius; vakarais — trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki B vai.
3907 Roiemount Blvd., tel. 722- 2472 dieną — penktadieniais 
nuo 1 Ui 6 vai. Ir vakarais— pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iltį 9 vai. _____

L. K. V. "RAMOVENŲ" MONTREALIO SKYRIUS Š.M. BIRŽELIO 
MĖNESIO 26 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, PONO SKRUIBIO ŪKYJE,PON

TE FOR TUNE RENGIA

Gegužinę - Joniniu Laužą
Įvairi ir labai įdomi Programa.

VISI MONTREALIO LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

nė. Minėjimas užbaigtas 
trinx himnais.

Žmonių atsilankė apie 
200, gal jnažiausia buvo 
lietuvių. Žinoma kliudė ir 
autobusų streikas.

Sekmadienį lietuvių Pa
rapijų bažnyčiose buvo tai 
dienai pritaikintos pamal
dos. Aušros Vartų Klebon
as kun.K. Pečkys Pasakė 
labai prasmingą pamokslą, 
paskirtą Lietuvos okunaci 
jai ir masiniams birželio 
išvežimams Giedojo A .Kebb 

Panašiai buvo ir Sv.K' 
Kazimiero Parapijoje.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

redakcija pagrindinai atremo
ntavo NL B-vės valdybos na
riai: pirm. J. Girinis-Norvai- 
ša, J. Siaučiulis ir A. Mylė, 
kuris remonto reikalams parū
pino ir medžiagų. Išorė dar 
laukia remonto talkos, Remon
to vykdytojams priklauso di
delė padėka už pasiaukojimą 
lietuviškajai spaudai,

AUŠROS VARTŲ ŽINIOS
• Birželio 17 d., - Devin
tinės - Dievo Kūno šventė. 
Mūsų bažnyčioje bus vaka
rinės mišios 7.30 v. v.
• Dangun žengimo šven
tės rinkliava 137, 50. Pas
kutinio sekmadienio 241 
dol.• Sv. Onos D-jos susirin
kimas įvyks šio. mėn.20 
d., sekmadienį, Po sumos 
Posėdžių kambaryje, Prie 
salės.
• Lietuvoje mirė M.Ma
žeikienės motina Magd. 
Karkazienė. Reiškiame gi
lios užuojautos.
• Pakrikštyta P. ir F .Ba- 
radinskų dukra Audrės - 
Eleonoros vardais.Sveiki
name tėvus.
• Meškinienė Stase mirė 
pirmadienio rytą. Pašarvo 
ta LaSalle, laidotuvės ket
virtadienį gegužės 17 dn. 
Per AV bažnyčią.
• Lietuvoje mirė P. V. 
Keturkienės sesuo- Reiš
kiame nuoširdžios užuojaut
os.

§V KAZIMIRO PAR. ŽINIOS 

-Dievo kūno šventė ši, ketvir
tadienį. Šventos mišios 
tadienį. Šventos mišios ir pro- 
cesija 8 vai vakaro. 
-Parapijos piknikas Vekterio 
vasarvietėje skmad., birželio 
20 d. Važiuoti 18 keliu ir prie 

Mascouche sukti kairėn Lac 
Henry. Mišios 1L 30.
- Pakrikštyta Julijos ir Petro 
Adamoniųduktė Marijos Rūtos 
ir EIzitos vardais:

• Kreivytei Karolinai, ištekančiai už 
kitataučio vaikino, semadienį buvo 
suruošta staigmena gausiame moterį} 
tarpę,kuri vyko Švento Kazimiero pa
rapijos saleje.

Skyriaus Valdyba.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi bfiti pilnai prityrę, sugebu naudo

tis brėžiniai* ir mokėti patys nusistatyti malinai

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniikai Employment office 

4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.

SAUGUI, TEISINGAS PAJAMŲ INVESTAVIMAS 
f KAPITALAS IR PALŪKANOS 

BESALYGINAI GARANTUOTOS

GARANTUOTI INVESTAVIMO PAŽYMĖJIMAI 
3, 4 ar 5 metai 51/g% 1 ar 2 metai 5% 

6 iki 10 metų 5%%. 
Teirautis: 875-2800 

Eastern A Chartered 
Trust Company 

625 Dorchester Blvd. West 
Moptreal. 

TARNAUJA KANADAI VIRS 70 METŲ
REIKA (iINGA 

vidutinio amžiaus pora
pagalbiniam darbui. Veltui 
butas su visais patogumis 
St. Lawrence gatvėje, neto
li Rachel. Kreiptis 4152 
St. Lawrence blv.

• Staro priedas aprašė A. 
Stankevičių- Stanke.

TORONTO
LIETUVIAI LIBERALIZACIJA
TORONTO UNIVERSITETE ONTARIO

odontologijos fakultete Per
ėjo į aukštesnius kursus: 
D. Andriulionytė, A. Tingi
nys, A. Mikelėnas, R. D. 
Karka.

Į odontologijos fakulte
tą dabar priima vienus 
metus baigus arts fakulte
te atatinkamus dalykus. 
Taigi visas kursas yra 
5 metų.

Inžinerijos fakultete 
Perėjo į aukštesniuą kur
sus: A.Siciūnas, A.Šlekys, 
A.Raudys, E. Latvaitis, K. 
Batūra, R. Stirbys, S. Ra 
zauskas, ir S.Masionis.

KAS NAUJA
J. LESAGE:SEPARATIZ- 
MAS-VAIKŲ SAPNAS

Kvebeko min. Pirm. J. 
Lesage, kalbėdamas aktua
liomis temomis, pasakė, 
kad separatistų siekimai- 
vaikų sapnas.Kad Kanada 
turi būti vieninga ir pajėgi, 
nes įvairios iėeos organi - 
zuojasi ir kad gali būti 
reikalo labai susirūpinti 
savo egzistencijos reika - 
lais.

KLB KULTŪROS FONDO 
INFORMACIJA 

Nutarta sukurti centrinį 
Lituanistikos telkimocen 
trą vienoje iš vadovaujan 
čiųjų Kanados bibliotekų. 
Praktiškumo dėliai.pasi 
rinkta Toronto viešojiBib 
lioteka. Detalus sumany 
mo projektas buvo aptar 
tas.
Išklausytas pranešimas 
apie "Promethean Socie 
ty"Montrealyje.
Nutarta išsiuntinėti KLB 
Apylinkių KF įgaliotinia 
ms aplinkraštį Lietuvos 
reprezentacijos klausimu, 
o Vytautas Meilus, prieš 
išvykdamas į Japoniją, kur 
turi paskyrimą suorgani 
zuoti prie Canados ambasa 
dos emigracijos skyrių,lan 
kėši Montrealyje ir tyrė su 
paskirtim susietus klausi 
mus. Viešėjo pas pp.Smil 
gevičius.
o Birželio 19 d., šeštadie 
nį 7.30 ryto AV bažnyčio 
je gedulingos pamaldos už 
Lietuvoje mirusios Pauli 
noB Abromonienės, montre 
aliečio Br. Abromoniožmo 
nos vėlę.Maloniai prašoma 
ma dalyvauti.
o Dr. Rimšaitė, apvažinė 
jusi Indiją, kitus Azijos ir 
Europos kraštus su savo 
bičiule angle, kuri išmoko 
kalbėti lietuviškai, praėju 
sį savaitgalį viešėjo Mont 
realyje brolio inž. Rimšos 
ir PP. Lino Urbonų šeimo
o Muzikas A.Ambrozai 
tis liepos viduryje išvyks 
ta koncertų ciklui į Euro 
Pą, kur išbus apie Pusantrų 
metų.AV choras liepos 3 
d. ruošia jam išleistuves

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas . . HU 1-2957 
J. Skučas ..........RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai,) 

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINGTON ST.
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

e J.Adomonis-Adams, turėjęs 
geležies išdirbinių biznį Vil
la Emarde, birželio 1 d. jį 
pardavė-

ANTANAS GRAŽYS
Tolhurst Oil Ltd. Texaco atstovas
Aliejus ir įrengimai anš Idymui 
Nemokamas krosnių valymas ir

Tel.: 739-9328. aptarnavimas

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

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

(storidžiai).
*6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.
lOeieeeeieieoeaaieM**—

LG.ELECTRIC R’<L 
Elektros kontraktorius 

IGNAS G U R C I N A S 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel, 631-0882.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERB YLA 

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

( 1967 m. pas. parodos vieta). 
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.
Adresas: 5974 Turenne, 
Montreal 5, Que.

Ar žinoma^kad
„NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietui, pakvie 
timui, vizitini, įvairius

liūs, vedybinius pakvieti
mus, mirties atveju užuo
jautos laiškus, padėkos 
korteles, visokius „stat-

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOTI, 

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

—lAŽkraicMiOy žumftkM 
ir knygas.
Darbą atlieka pigiąo, ne
gu kitos* spaustuvės.
Kviečiame įsitikinti.

Spausdmius galime priimti pas 
tu ir pieštu pasiusti.

palaipsniui eina pirmyn. 
Ontario vyriausybė įnešė 
parlamentan įstatymą, ku
riuo suteikiama daug leng
vatų alkoholinių gėrimų 
naudojimo sekmadieniais 
teatruose, koncertų salė - 
se ir kt. Nutraukiami kai 
kurie kiti suvaržymai.Mo
terys daugiau gauna tei
sių darbo srityse, kurios 
joms buvo draudžiamos, 
Įstatymo projektą įnešė 
min. Yaremko, padaręs pa
reiškimą, kad tai daroma 
Po nuodugnaus reikalo iš
tyrimo.

KANADOJE
KRIMINALINĖS TEISĖS 

REFORMOS

Teisingumo min. Guy 
Favreau yra pranešęs pro
gramą, pašvęstą daryti
noms reformoms Kanados 
baudžiamosios teisės ad- 
ministrcijoj, ir kartu yra 
paskelbęs programą kaip 
modernizuoti federlinių 
kalėjimų sistemą - visi 
asmens nuteisti dviem ir 
daugiau metų kalėjimo Pri
valo tai atlikti federal! - 
niuose kalėjimuose.
GAUTA PASKUTINE MINUTE

• Sudburio apylinkės valdy
ba birželio 27 d, sekmadienį, 
P, P. Jutelių. vasarvietėje ruo
šia pirmą šios vasaros gegu
žinę, prie French River. Vi
sus lietuvius kviečia joje da
lyvauti. Apyl. Valdyba. 
BAISIŲJŲ BIRŽELIO

TRĖMIMŲ 
m o n ė j i m a s Hamiltone 
įvyks birželio 27 d., sek
madienį, 3 vai. P.p., nau
juose Jaunimo Centro na
muose .

Minėjimą rengia kar
tu visi pabaltiečiai.

Iš kanadiečių minėji
me sutiko dalyvauti: Par
lamento narys J.Macalu
so ir miesto valdybos at
stovai.

Pagrindinę minėjimo 
kalbą Pasakys l.Mačiulai- 
tytė, praneš ėja V.Staniū- 
tė. Kalbos ir Pranešimai 
bus tik angliškai.

L .Maciulaitytė ir V. 
Staniūtė, šiemet baigė Mc 
Master -Universitetą.

Meninėje minėjimo da
lyje pasirodys visų trijų 
tautybių meniniai vienetai. 
Iš lietuvių Pasirodys Sol. 
V.Verikaitis ir jo vadovau 
jamas A. V.parapijos cho 
ras.

Visi Hamiltono ir apy 
linkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame svarbia
me minėjime, susikaupti 
ir prisiminti tūkstančius 
mūsų nelaimingų tautiečių, 
kurie žiauriai buvo išplėš 
ti iš gimtųjų namų ir žiau 
riu būdu ištremti į Sibirą 
ir kitas Rusijos okupuotas 
sritis.

P AR D A V I M A S ■ PIRKIMAS

rezidenciniai namai, 
apartmentai, investacijos, 
morgičip parOpinimas.

“Vezina
REALTIES

6571 ■
- Montreal 36, P.Q.

iev. Andrius Zisivnas. 725’9788.

Montreal Real Estate Board Nariai
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KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE 

GALAXIE THUNDERBIRD 

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

Keating Ford Sales Ltd.
Tel. namų DO 6 - 2548
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