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MAŠINŲ FONDO VAJUS

Politinių įvykių savaitė
KAI VIRŠŪNINIAI KOEGZ ISTENTA1 ATVIRAI

Naujienos iš pasaulio sostinės
Nepriklausomos Lietuvos bendradarbio pranešimas.

SUSIDURIA... BALTIJOS LAISVĖS TA RYBA DARO ŽYGIUS
Kuo sovietinė Rusija ,,kvepia”, 
Aiškėja labai įdomūs dalykai,

Visą praėjusią savaitę žmo 
nijos dėmesį traukė New Yor 
ke Saugumo taryboje vykusi 
trikova, kurios vadais buvo 
Rusijos užsienių reikalų min. 
Gromyko ir JAV atstovas J. 
Tautų organizacijai H. Lodge.

KOEGZISTENTAI 
KIRTOSI

šį kartą „iš peties“. Žmonija 
sužinojo svarbių paslapčių, ku 
rios ligšiol buvo slepiamos 
„šventos ramybės dėliai“. Ir 
reikėjo gi Chruščiovui taip su 
klupti „viršūnių“ konferenci 
joje, kad kaltinant Ameriką 
Šnipinėjimu, išryškėtų pats

DIDŽIAUSIAS 
ŠNIPINĖTOJAS.

Tai komunistinis šnipinėji 
mas. Tiek jis išryškėjo, kad 
Chruščiovui, kaip žmonės sa 
ko, „beliko tiktai pasikarti“. 
Juk. iki tokio akiplėšiškumo, 
koks buvo Maskvos diktatūros 
padarytas su Amerika, gali ei 
ti... tiktai Maskva.

Pasirodė, kad

SOVIETŲ MIKROFONAS 
JAV ATSTOVYBĖJE,

veikė 7 metus, nes Maskvos 
ponai draugai JAV ambasadai 
„padovanojo“ JAV herbą, ku

GEGUŽĖS 27 DIENĄ Tl
PERVERSMAS

Nauja valdžia atstatysianti
Praėjusi savaitė įdomi ir ki 

tais politiniais įvykiais. Turki 
joje kariuomenė žaibiškai pa 
darė perversmą. Kas įdomiau 
šia,

TURKIJOS KARIUOMENĖ 
ATSTATYSIANTI 
DEMOKRATIJĄ.

Perversmo vadas gen. Giur 
sel pareiškė, kad jis nebus dik 
tatorium, ir nepasisavins suve 
reninių tautos teisių. Jo suda 
rytoji vyriausybė ves tautą iki 
laisvų rinkimų, pagal pataisy 
tą konstituciją, kuri visiems 
garantuos lygias teises ir de 
mokratines sąlygas.

Naujoji valdžia pareiškė, kad
TURKIJA IR TOLIAU LIE 
KA IŠTIKIMA BUVUSIEMS

MILŽINIŠKO MASTO GAMTINĖ KATASTROFA 
ČILĖJE

Labai nukentėjo Havajai, Filipinai, Japonija ir kitos salos.
Žemės drebėjimas Čilėje, be 

sitęsiaąs jau antrą savaitę, pa 
darė milžiniškų sužalojimų, 
žmonių aukų ir kitų nelaimių.

Žemės drebėjimo pasekmėje

ČILĖJE ATSIVĖRĖ 
VULKANAS.

Žemės paviršiaus smūgiai 
Ramiojo vandenyno dugne ties 
Čile sukėlė milžiniškas ban 
gas, iki 10 jardų augščio, ku 
rios didele banga užliejo Ha 
vajų salas, , pasiekė net Japo 
niją ir Filipinus ir ten padarė 
didelių sužalojimų.

FILIPINUS DAR SUKRĖTĖ 
TAIFŪNAS,

kurio pasekmė ta, kad 75% 
Filipinų sostinės, Manilos, bu 
vo užlieta vandeniu.

Čilėje gi žemės drebėjimas 
kartojasi. Jis yra labai dideies 
katastrofos pobūdžio. Nuo že 

tuo ir kitus „tepa“. . • 
anksčiau nutylėti...
šiame buvo įtaisytas... mikro 
fonas. Net dovanon buvo įso 
dintas šnipas!

Dabar Lodge atvirai išskai 
čiavo ir Rusijos pagautus ir 
nuteistus 360 šnipų, kurie dir 
bo prisidengę diplomatų titu 
lais sovietinėse atstovybėse. 
Ne šiaip sau šnipeliai, bet pul 
kininkai, majorai ir kitų rangų 
šnipai. . .

Kaip paaiškėjo tokie daly 
tai, tai tretysis, neutralusis, 
Saugumo Taryboje negalėjo 
likti neutraliu, ir todėl

SAUGUMO TARYBA ATME 
TĖ SSSR SIŪLYMUS,

ir priėmė JAV pasiūlytą re 
zoliuciją. Taigi, išryškėjęs di 
džiausiąs šnipinėtojas sušilau 
kė tinkamo įvertinimo.

JAV sekretorius Herteris 
išaiškino,

KODĖL CHRUŠČIOVAS 
SUARDĖ VIRŠŪNIŲ 

KONFERENCIJĄ.
Jis tai padaręs todėl, kad iš 

anksto žinojo, jog jis nieko ne 
laimės. Galima sųtiis-t^įr 
Herterio teigimu, kad viršūnių 
konferencijos nutraukimas 
Chruščiovui gali labai brangiai 
kaštuoti... Atrodo, kad to gali 
ma laukti?...

JRKIJOJE PADARYTAS

demokratiją
SĄJUNGININKAMS

ir visoms buvusios valdžios su 
darytoms sutartims, o taip gi 
žmogaus teisių bei taikos vi 
duje ir su užsieniais prin
cipams. Per 6 savaites bus bus 
paruošta pataisyta konstituci 
ja ir įvyks parlamento

RINKIMAI DEMOKRATI 
JOS PRINCIPAIS.

Labai įdomu, kad preziden 
tas Bajar, premjeras Mende 
res ir kiti ministerial sulaikyti, 
bet tiktai iki rinkimų. Kitiems 
ministeriams pasiūlyta naujos 
valdžios apsauga. Pabrėžtinai 
teigiama, kad perversmas pa 
darytas įvesti taikai tarp dvie 
jų partijų ir realizuoti tikrai 
demokratijai.

mės drebėjimo

ČILĖJE JAU ŽUVO 
5,000 ŽMONIŲ 

ir 2 milionai žmonių liko be 
pastogės. Valstybės, šių tarpe 
ir Kanada, siunčia pagalbą — 
vaistų, maisto ir kt. Žemės dre 
bėjimo smūgiai kasdien kar 
tojasi.

KITOS ŽINIOS
— Chruščiovas, turbūt prieš 

galą, 3 valandas plūdo JAV u 
prezidentą Eisenhowerj.

— Japonijos valdžia laukia 
Eisenhowerio vizito, nors 
Maskvos sukurstyti komunis 
tai daro demonstracijas prieš 
tą vizitą.

— Eisenhowerio kalba per 
radiją ir televiziją, kurioje jis 
aiškino viršūsių konferencijos 
nepasisekimą, buvo rami ir rim 
tai informacinė.

Laisvojo pasaulio sąžinei 
del Lietuvos, Latvijos, estijos 
padėties sujudinti ir sovietų 
propagandai prieš Baltijos 
valstybių nepriklausomybę ke 
lią užkirsti New Yorke susida 
riusi Baltijos Laisves taryba 
siekia ateinantį birželį sukelti 
ant kojų laisvajame pasauly 
je esančių lietuvių, latvių, es 
tų vieningą plataus masto akci 
ją. Tuo tikslu Tarybos piim. 
V. Sidzikauskas Londone taria 
si su Baltijos valstybių diplo 
matais ir lietuvių bendruome 
nės atstovais. Iš Londono ap 
lankys Prancūzijos ir Vokie 
tijos lietuvius, latvius, estus.

Tuo pačiu metu V. Sidzi 
kauskas kaip Lietuvos delega 
cijos Pavergtųjų seime pirmi 
ninkas ir kaip to Seimo vicepir 
mininkas gegužės 27-28 dieno 
mis Londone dalyvaus Paverg 
tųjų Seimo atstovų bendrame 
pasitarime su V. Europos po 
litikais. Pasitarimo tikslas — 
pajieškoti priemonių bei kelių 
Pavergtųjų Seimo veiklai ir 
apskritai Centro ir Rytų Euro 
pos problemoms V. Europoje 
suaktyvinti.

Lietuvos Laisvės komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas iš New 
Yorko išskrido gegužės 24 ir 
Europoje numato sutrukti 
apie porą savaičių.

HOOVERIS BALTUOS 
VALSTYBIŲ LAISVĖS 

GLOBĖJAS
Buvęs Jungtinių Valstybių 

prezidentas Herbert Hoover su 
tiko pirmininkauti Garbės ko 
mitetui, kuri sudaro įžymūs 
amerikiečiai ir kuris globoja 
Baltijos valstybių Laisvės ta 
rybos organizuojamas manifes 
tacijas bei žygius ryšium su 
sovietinės agresijos prieš Balti 
jos valstybes dešimtmečiu, ku 
rį Maskvos propaganda siekia 
panaudoti savo neteisėtai ir 
netikrai padėčiai užgrobtuose 
kraštuose sustiprinti.

AR VIRŠŪNIŲ KONFEREN 
CIJOS NESĖKMĖ ATIDA 

RYS AKIS?
Gegužės 20 Pavergtųjų Sei 

mas New Yorke savo sveikini 
mo telegramoje Prezidentui 
Eisenhoweriui, drąsiai atlaikiu 
šiam Paryžuje Chruščiovo lau 
kinį dūkimą, kartu pabrėžia, 
kad viršūnių konferencijos ne 
sėkmė galbūt išblaškys Vaka 
rrų galybių tuščias iliuzijas sa 
vo užkietėjusį priešą padaryti 
tarptautinės bendruomenės pa
dorių nariu ir galbūt Vakarų 
pastangas nukreips į taikai iš 
laikyti ir garantuoti vienintelį 
įmanomą kelią — į stiprumo, 
ryžto, principų laikymosi kelią, 
į komunistinėje vergų irnperi 
joje esantiems milionams lais 
vojo pasaulio draugų drąsios i- 
nesvyruojančios paramos ke 
lią.

MAIRONIO VARDO LITUA 
NISTINĖ MOKYKLA

10 m. sukaktį apvainikavo Čiur 
lionio ansamblio koncertu. Kon 
certas įvyko puikiausiose Bru 
klyno Muzikos Akademijos pa 
talpose. Maironio vardo mokyk 
la per 10 metų išleido 7 laidas, 
apie 110 abiturientų.

Koncerto ir sukakties proga 
buvo išleista turtinga paveiks 
luotą programa, kuriai gražų 
įžangos žodį parašė pedagogas 
V. Čižiūnas.

Čiurlionio scenoje pasirody 
mas sukėlė gražių ovacijų. Pro 
gramoje dalyvavo mišrus cho 
ras be kanklių, su kanklėmis, 
lumzdeliais ir solistais — Stem 
pužiene, Malcanu ir Liutkum 
išpildė daug gražių dainų.

Dirigentas A. Mikulskis bu 
vo pilna žodžio prasme maest 
ro rolėje. Solistai, kanklių or 
kestro vadovė Mikulskienė ir 
visas ansamblis buvo gausiai 
apdovanotas gėlėmis.

New Yoiko lietuviai gausiu 
atsilankymu pagerbė ir savo 
mielą mokyklą ir svečius Čiur 
lioniečius.
ESTAI NEW YORKE TU 
RĖJO DIDELĘ ŠVENTĘ
Didžiulėje „State Armory“ 

salėje buvo susirinkę per 5 
tūkstančiai estų. Kaip estų li
nes pirm. J. Kangur informa 
vo, JV ir Kanadoje, Atlanto 
pakraščiuose, gyvena apie 15, 
000 estų. Iš šių vietovių į šven 
lę buvo atvažiavę 4 chorai, su 
l£.ie 300 d linminkų, keli šim 
tai skaučių ir skautų, apie 30G 

’tautinių šokių šokėjų, apie 4 0C 
gimnastikos mankštos mėgėjų, 
apie 70 dūdų orkestrantų.

Šventė buvo pradėta bendru 
paradu.

Jungtinis choras o atskirai 
ir vyrų choras, daugiausia dai 
navo estų liaudies dainas. Dū 
dų orkestras grojo maršus ir 
melodijas.

Gražų įspūdį padarė mergai 
čių gimnastikos mankšta.

Po visų atskirų pasirodymų 
buvo bendras rečitalis. Čia bu 
vo skaitoma poezija, grojama 
orkestro, o prie skautų laužo 
ant balto žirgo atjojo liaudies 
epe „Kalevipoeg“ minimas did 
vyris.

Šitokioje įtemptoje ir užbur
toje aplinkoje orkestrui ir cho 
ams pradėjus, visa, per 5000 
žmonių minia labai pakilioje 
nuotaikoje šventę užbaigė Esti 
jos tautiniu himnu.

Šioje estų šventėje latvius 
atstovavo pof. Speke, Latvijos 
įgaliotas ministeris Vašingto 
ne, o lietuvius J. Audėnas, Lie 
tuvos Laisvės Komiteto New 
Yorke narys.

Nors bendrai atrodo estai 
negausūs, bet savitarpiai jie 
yra veiklūs ir savo dvasia stip 
rūs. Kor.

— Kanados užsienių reik, 
ministeris Green išvyko lanky
ti Pietų Amerikos valstybių.

— Chruščiovas davė įsaky 
mą trukdyti Amerikos ir Ka 
nados radio stotis.

MONTREALIS
• Šimtamečiai montrealiečiai: 
W. Kashmir minėjo 113 sukak 
tuves ir S. Varner 100 sukak 
tuves. Kashnir pareiškė, kad 
jis ilgai gyvena todėl, kad nuc 
stalo keliasi apyalkanis, o po 
nia Varner, kad sunkiai dirba 
ir rūko pypkę...
• Darbininkų federacijos kon 
ferencija, kurioje dalyvavo 
apie 300 atstovų nuo 80,000 
darbininkų, pasisakė už orga 
nizavimą Kanados Darbo par 
tijos, kuri atstovautų darbi 
ninkus.
• J. J. Mališauskams giminės 
ir artimieji suruošė gražias 20 ■ 
ties metų vedybines sukaktu 
ves, apdvoanojo ir linkėjo ii 
paiusių metų.
9 Pasveiko Vyt. klubo nariai 
Pel ras Jurgutis, Antanas Juo 
zulaitis.

gys, siųsdamas NL prenume 
ratą, pridėjo 10 dol. NL Maši 
nu Fondo vajui, bet svarbiau, 
ką jis pasakė: „Dabar 10 dol., 
o kai reikės jau pirkti maši 
nas, daduosime ligi šimtinės, 
kas patartina padaryti ir ki 
tiems“. Gerai, kad ir geros vii 
tys keliamos.

P. Mekšrūnas,
Montreal .......................$10.00
P. Mekš^ūnįts siųsdamas 

čekį, trumpai parašė: „Atsi 
liepdamas į Jūsų kvietimą, 
siunčiu $ 10.- čekį NL Mašinų 
fondui“.

Kaip būtų gerai, jeigu iki 
naujųjų 1961 metų galėtume 
įsigyti naujas mašinas ir 1961 
metų pirmąjį numerį jau gale 
tume išspausdinti visai naujo 
pobūdžio! Jeigu mieli skaity 
tojai atsiųstų NL prašomus 
po 20 dol., tai tikrai jie savęs 
nenuskriausdami, labai efektin 
gai paremtų spaustuvės per 
tvarkymo reikalą ir klausimas, 
pačių gi skaitytojų naudai, bū 
tų labai lengvai išspręstas.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS š U L A IT 1 S 

IŠRINKTA „MISS LITHUANIA“

Labai malonu suminėti, kad 
Nepriklausomos Lietuvos Ma 
šinų Fondo vajus vyksta lig 
šiol sėkmingai. Be anksčiau su 
minėtųjų, dabar skelbiame se 
kančius NL Mašinų Fondo va 
jaus dalyvius:
K. L., Montreal, P. Q. $20.00

P. K. L., pildydamas Span 
dos B-vės Nepriklausoma Lie 
tuva plano prašymą, įdavė 20 
dol.
Aleksandras Vičas,

Montreal .......................$10.00
Naujas diplomuotasis ko 

mersantas, baigęs McGill uni 
versitetą su dviem aukso me 
daliais, A. Vičas, savo diplo 
mui „aplaistyti“, atsiuntė L,N 
Mašinų Fondo vajui vieno šė 
ro vertės čekį.
Vaclovas Žižys,

Montreal..........................$ 5.00
V. Žižys, užsukęs NL redak 

cijon su straipsniu, įdavė 5 dal. 
aukų N L Mašinų vajui. „Šian 
dien uždirbau, tai ir duodu, kai 
daugiau uždirbsiu — daugiau 
duosiu“... pareiškė p. Žižys.
Vincas Treigys,

Simcoe, Ont..................$10.00
Mūsų mielas rėmėjas, taba 

ko ūkių savininkas, V. Trei

Čikagos tarptautinės preky 
bos parodos, kuri prasidės bir 
želio 25 d., proga išrinktos jo 
je dalyvaujančių tautų gražuo 
lės. 21 tautos gražuolių tarpe 
yra ir lietuvaitė — „Miss Lit 
huania“ Elena Brazytė. Jos 
nuotrauka, kartu su kitų 9 iš 
rinktųjų;._gąyęikslais, jau tilpo 
didžiuosiuose Čikagos dienraš 
čiuose.

Elena Brazytė yra 23 metų 
amžiaus, Čikagon atvykusi 
prieš 11 metų. Čia baigė Ma 
rijos augšt. mokyklą. „Chica 
go American“ dienraštis pažy 
mėjo, kad ji kartu su tėvais iš 
Lietuvos pabėgo artėjant ru 
su armijai.

Praėjusiais metais „Miss Lit 
huania“ toje pačioje parodoje 
buvo Irena Vytauskaitė.

ŽALGIRIO MŪŠIO 
MINĖJIMAS

Žagirio mūšio 550 m. mineji 
mo proga, šiam reikalui komi 
tetas yra numatęs platesnio 
masto lietuvių pasirodymą Či 
kagos gatvėse. Parade daly 
vaus mokyklos, ansambliai, or 
ganizacijos ir kiti lietuviški vie 
netai. Taip pat bus nešami pla 
katai, sudaryti gyvieji paveiks 
lai ir kt.
• Rugsėjo mėn. 3—4 dd. Čika 
goję įvyks X šiaurės Ameri 
kos liet, sporto žaidyniij II 
dalis: futbolo, lengv. atletikos, 
plaukymo, teniso varžybos. 
Jas pravesti sutiko LFK Litu 
anica ir LSK Neris. Tuo reika 
lu jau įvyko pirmasis posėdis 
ir buvo sudarytas organizacinis 
komitetas.
I Baletas „Užburtoji fleita“ 
buvo parodytas gegužės mėn. 
15 d. Jaunimo centre. Jį paruo 
šė Simas Velbasis, o išpildė jo 
baleto studija.
® Gegužės 30 d. Amerikoje yra 
mirusiųjų pagerbimo diena. Či 
kagos lietuvių kapinėse — Šv. 
Kazimiero ir tautinėse yra ren 
giamos iškjlmės, į kurias lau 
kiama atsilankant apie 10,000 
lietuvių kilmės žmonių.
® Čikagos LFK Lituanicos fut 
bolininkai baigė I ratą „Natio 
nal Soccer“ lygos augščiausio 
je divizijoje. Gegužės 23 d. 
įvykusiame paskutiniame susi 
tikme lietuviai pralaimėjo prieš 
ukrainiečiu L,ions komandą 
1 :2. Lietuviai, kurie yra nau 
jokai šioje divizijoje, iš 7 rung 
tynių sugebėjo padaryti tik 
vienas lygiąsias. Gegužės m. 
29 d. Lithuanica buvo išvykų 
si į Omaha, Nebr., kur rungty 

niavo su tenykščiais lietuviais. 
® Lietuvių ir Lietuvos vardas 
plačiai nuskambėjo Amerikos 
spaudoje, kada čikagiečio Isac 
Bumbergo arklys Venetian 
Way laimėjo I vietą Kentucky 
Derby lenktynėse. Spauda pla 
čiai atžymėjo šį įvykį, arklio 
savininką vadindama „Lithua 
nian — born“. Venetian Way 
yra vertinamas 1,250,000 dol. 
® Povilas Tautvaiša, šachma 
tų meisteris, gegužės 11 d. da 
vė simultaną Meissner Engė 
neers, Ine., firmos tarnauto 
jams - šachmatų mėgėjams. 15 
partijų laimėjo, 3 baigė lygio 
mis ir 1 pralaimėjo.
® 1960 m. Š. Amerikos pabal 
tiečių pirmenybių II dalis — 
lengv. atletikos varžybos įvyks 
birželio 18—19 dd. Čikagoje. 
Jas organizuoja latviai. E. Š.

ATITAISYMAI
KLB Šalpos Fondo paskelti 

tame (2 pusi.) balanse yra ko 
i ektūros kaida: išaidose — se 
neliams ir ligoniams Vokietijo 
je — vietoj skaitlinės 221.50 
turėtų būti 212.50.

Susidarius nepalankioms są 
lygoms spausdinant praėjusį 
N. L. numerį, nepasisekė pa 
tikrinti paskutinių korektūrų, 
dėl ko įvyko teksto supaimo 
jimų, praleidimų ir kitokių kiai 
dų. Čia pataisomi stambesnieji 
netikslumai.

Pirmame psl. supainioti te 
kstai: trečioje skiltyje po at 
skyrimo apatioije, pradedant 
6-tąja eilute keturios sekan 
čios eilutės nukeltinos į tos pat 
skilties apačią.

Iš 5-tos skilties apatinio at 
skyrimo 13 eilučių reikia nu 
kelti i 4-tą skiltį, pi 10-taja ei 
lute.

A. Keblio straipsnyje, To 
ronto festivalio skyriuje,. 10-je 
eilutėje praleista: „Tenorai 
daugiausia yra sujungti“. To 
pat straipsnio 5-me puslapyje, 
1-je skiltyje, 4-je pastraipoje 
prieš žodį „taškai“ praleisti 
kairiniai skliaustai ir po tos pa 
straipos taško — „Berods tas 
atvejis buvo su sol. G. Čapkaus 
kiene, nes ji šiame semi-rinale 
išėjo antrąja, nors dainuodama 
tą pačią ariją pirmą kartą bu 
vo pirmoji“.

Pagaliau, sol. A. Keblys Ot 
tavoje gavo pirmąją vietą ne 
už lietuvių dainas, bet už ge 
neral-baritono dainavimą.

Skaitytojus ir p. Kebli re 
dakcija atsiprašo už šias klai 
das ir netikslumus.
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Nesėkmingai pradėjo S. S 
-gos futbolo pirmenybes Vii

Redaktorius Jonas Kardelis.

niaus Spartako komanda. Ne 
užtenka, kad vilniečiai pralai 
mėjo rungtynes pietuose, bet 
taip pat turėjo nusileisti ir Lie

pat pelnė ir musų moterys tin 
klininkės, stalo teniso koman
da ir J. Nasvytis (vyrų stalo 
teniso vienete). Latviai, kaip 
ir praėjusiais metais turėjo pa 
sitenkinti tik dviems laimėji
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tuvos sostinėje, pralaimėdami 
Gudijos komandai „Bielarusi 
ja“ 8:1. Vilniečiai kovojo la 
bai padrikai, neryžtingai, silp 
nai smūgiuodami Į vartus. Jei 
gu jie ir toliau žais tokias rung 
tynęs, kokias matė sostinės fut 

mėmėjai žaidžiant prieš
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Lankytis Lietuvoje, ar ne?
Lietuviškieji veiksniai ke 

liais atvejais paskelbė pasisa 
kymų, kuriais įtaigojama lietu 
vius dabar Lietuvoje nesilan 
kyti. Pagrindas — manymas, 
kad Lietuvos okupantas lietu 
vių apsilankymą Lietuvoje už 
skaitlys1 kaip lankymąsi „pa 
gerbti“ Lietuvos okupaniją.

Dėl šito reikia labai suabe 
joti.

Visų pirma, — niekas, neiš 
skiriant nei komunistų partijos 
žmonių, į Lietuvą nevyks spe 
daliai dalyvauti okupacijos su 
kaktuvėse. Net ir Mizara, ku 
ris yra vienas iš komunistiniu 
lietuvių lyderių Amerikoje, vis 
dėlto nėra susižavėjęs okupa 
cija. Jis niekur nedrįso teigti, 
kad Lietuva ne okupuota. Jis 
Lietuvoje išbuvo pusę metų ir, 
nė kiek neabejotina, kad 
jis pamatė, kaip yra iš tikrųjų, 
ir jis tuo reikalu žino Lietu 
vos žmonių nuomonę.

Ir Mizara ne toks kvailas, 
kad nemokėtų skirti, kas yra 
komunizmas ir kas yra okupa 
cija. Ar gi Mizara per pusę 
metų nepamatė, kaip Lietuva 
yra murdoma iš Maskvos, kaip 
joje viešpatauja Maskvos agen 
tai? Jis gerai pamatė ir todėl 
nedrįsta teigti, kad Lietuva ne 
rusų viešpataujama ir ne rusų 
valdoma.

O R. Mizaros apsilankymas 
ir ilgesnis Lietuvoje viešėj' 
mas buvo naudingas. Mizara 
atidengė daug Lietuvos žaiz 
du, kurios pareina ne nuo ko 
kito, bet nuo okupacijos. Štai 
Mizara nutylėjo visai kolūkie 
čių gyvenimą, o ypač iškalbiu 
gai nutylėjo darbininkų gyve 
nimą. Su Lietuvos vyskupais 
ir kunigais jis pietavo, vakarie 
niavo, bet. . . nė vieno karto su 
darbininkais. Ką gi tas reiškia? 
Tas reiškia, kad Mizara apie 
darbininkus ir jų gyvenimą 
nieko gera parašyti neturi. 
Kad su kunigais, nors bažny 
čia ir persekiojama, vis dėlto 
jis galėjo ir paršienos pavalgy 
ti ir konjako išgerti, o su darbi 
ninkais. . . ir sausos duonos ne 
galėjo paragauti. O ką jau sa

kyti, kad Mizara ką gera, nors 
viltinga, galėtų pasakyti apie 
Lietuvos darbininkus.

Tai toks Mizaros apsilanky 
mo Lietuvoje balansas.

Negeriau buvo ir su Kana 
dos komunistų ir komunistuo 
jančių „delegacijos“ atsilanky 
mu Lietuvoje. Nuvykę Lietu 
von, kanadiečiai patyrė tokių 
neteisybės ir tokių baisių daly 
kų, kokių nei neįsivaizdavo. Su 
grįžę Kanadon jie sukėlė ant 
kojų savo daugus ir jiems ap 
sakė visa nuogą teisybę. Tai 
buvo susijaudinimo dienos vi 
soje Kanadoje. Tai buvo apsi 
lankiusiųjų teisybės išpasako 
jimo rezultatas. Ir tai, neabejo 
tinai buvo naudinga. Naudin 
ga patiems komunistams.

Visi, kas tiktai Lietuvoje lan 
kėši, ar tai buvo ėję komunis 
tų vardu, ar neutralių, ar net 
priešiškų, — visi vienu balsu 
sako: Lietuviai neapkenčia 
okupanto! O Lietuvoje šeimi 
ninkas kaip tiktai okupantas.

Ir ar nuostabu? Juk dauge 
lis ten besiankiusiųjų dar atsi 
mena carinę okupaciją. Ar gi 
rusas galėjo pasikeisti per 40 
metų? Žinoma, rusas buvo, ru 
sas ir tebėra. Okupantas bu 
vo, okupantas ir tebėra. Lietu 
vius spaudė, išnaudojo, nutau 
tino cariniais laikais, — tą pat 
daro rusas ir dabar. Pasikeitė 
tiktai vardas, o esmė liko ta 
pati.

Tat apsilankymas Lietuvoje 
išeina ne ruso okupanto nau 
dai, bet jo nenaudai, nes apsi 
lankę pamato tikrą tiesą ir nu 
sikrato propagandos užneštas 
dulkes, temdančias tiesos ir tei 
sybės saulę.

P. Varnas, p. Strikas ir kiti, 
kurie lankėsi Lietuvoje, tą tie 
są tiktai paryškino, tegul ir 
nutylėjimais arba miglotais pa 
sisakymais. Nes ten, kur yra 
aišku, nėra reikalo miglomis 
dangstytis.

Visų atsilankymų balansas 
ligšiol įrodo, kad yra naudin 
ga atsilankyti Lietuvoje,—tat 
kodėl vykimą reiktų sulaikyti?

J. Kardelis.

Ką rašo kiti

gudus — vilniečiams jau iš an 
ksto „kvepia“ paskutinioji vie 
ta...

KAUNAS — JONAVA — 
KAUNAS

Reikia stebėtis, kad dabartį 
nės Lietuvos santvarkos valdo 
vai, vėl grįžta prie „buržuazi 
nių“ laikų. Štai Kaune, beveik 
po 20 metų pertraukos, vėl 
tapo surengtos tradicinės dvi 
račių rungtynės Kaunas — Jo 
nava — Kaunas. Šių lenktynių 
nugalėtojams, dar iš N. Lietu 
vos laikų žinomi dviratininkai 
— veteranai V. Severinas ir 
K. Paršaitis, įsteigė pereina 
mas taures. Vyrų grupėje da 
lyvavo 28 varžovai. Jiems, at 
rodo, nelabai laiminga vietovė 
buvo Karmėlava, kur daugelis 
dviratininkų pradūrė savo pa 
dankas. Po gan sunkios kovos 
(važiuojant iš Jonavos, pūtė 
stiprus vėjas) pirmas 64 km 
nuotolį įveikė P. Čelkys, suko 
ręs tą distanciją per i vai. 42 
min. 51 sek. Penkias sekundes 
nuo jo atsiliko H. Kibeikis. 
Įdomu, kad lenktynėse daly 
vavo dar 1937 m. nugalėtojas 
Pr. šaudvydis, užėmęs šešiolik 
tą vietą.

NAUJAS DISKO 
ČEMPIONAS

Lengvosios atletikos gyve 
nime iškilo nauja „žvaigždė“. 
Tai Vytautas Jaras, pereitais 
metais pasaulio jaunių tarpe, 
disko metime, atsiekęs geriau 
šią pasekmę. Šiemet, turėda 
mas devyniolika metų, jis jau 
startuoja suaugusiųjų grupė 
je. Ir štai, Vilniuje įvykusiose 
lengvosios atletikos varžybose, 
jo mestas diskas, nuskrenda 
net 53,71 m. Tai pasekmė, ku 
ri šiame sezone, atsistoja antro 
je vietoje visoje S. S-goje, o 
per visą laiką — jo atsiektoji 
pasekmė yra vienuoliktoje vie 
toje. Čia reikia pažymėti, kad 
geriausių S. S-gos disko meti 
kų tarpe yra trys lietuviai (A. 
Baltušnikas, V. Jaras, A. Po 
cius) ir du estai.

PABALTIEČIŲ VARŽYBOS 
ČIKAGOJE

Lietuvių vyrų krepšinio rink 
tinė pelnė trečiąją iš eilės per 
galę IV Š. Amerikos pabal 
tiečių pirmenybėse, pravesto 
se gegužės mėn. 14—15 d. d. 
Olivet Instituto patalpose. Chi 
cagoje. Prcpšininkai čia įveikė 
latvius 88:80. Pergales taip

mais: vyrų tinklinyje ir jaunių 
krepšinyje. Estai, kurie žaidė 
tik vyrų tinklinyje, laimėjo vie 
nerias rungtynes (prieš lietu 
vius) ir užėmė II vietą.

Vyrų krepšinyje lietuviai tu 
rėjo nemaža vargo prieš ener 
ginguosius latvius, kurie šie

1,353.11
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KĄ EUROPA RAŠO
Kai Paryžiaus „viršūnių“ 

konferencijos likimas dar riebu 
vo žinomas ir kai spaudoje bu 
vo svarstomi klausimai, kurie 
turėjo figūruoti konferenci 
jos darbų tvarkoje, visoje ei 
Įėję Šveicarijos laikraščių bu 
vo primintas Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo vastybių likimas.

Vadovaujamas šveicarų dien 
rastis „Neue Zuricher Zei 
tung“ paskelbė ilgą praneši 
mą apie būklę sovietų Lietuve 
je. Jame pastebima, kad Mask 
va užėmė Lietuva raudonosios 
armiios navalba. nasinandoda 
ma cnmokshi tarn Stalino ir 
FĮif-lorin onfj-oio nasgulmm ka 
m nrnri^ioie. Netenka ah^loti. 
kad didelė wventow daumi 
m? at»r>etp smurtu nrimesta 
bolševikini režim'1 Lietuvoje, 
kain ir kituose Pabaltijo kra? 
tuose vvkdoma beatodairmė 
rusifikacija. Kiekvienas pasi

APIE „VIRŠŪNES” 
priešinimas prieš rusšikumo 
brukimą apšaukiamas kiršini 
mu prieš .didžiąją rusų tautą“ 
ir tuojau pat susilaukia atpil 
do, ką pat odė atstatymas iš 
pareigų Vilniaus universiteto 
rektoriaus Bulavo ir Viniaus 
pedagoginio instituto vicedi 
rektoriaus Laužiko.

„Neue Zurcher Zeitung“ rei 
kalaujama, kad taip pat Pabal 
tijo tautoms būtų suteikta 
laisvo apsisprendimo teisė. Pa 
baltijo problema tol liks neiš 
spręsta, koi pabaltiečiai nega 
lės laisvai pareikšti savo va 
lios. Pasaulis laukia naujo 
Woodrow Wilsono, kuris pa 
dėtų Europos tautoms išsiko 
voti laisvo apsisprendimo tei 
sę.

Be kitų, taip pat prancūziš 
kai kalbančios Šveicarijos laik 
raščiai paskelbė pranešimus, 
kuriuose reikalaujama laisvo

met žūt-būt stengėsi išplėšti 
pergalę. Pirmame kėlinyje lat 
viai buvo prasvėrę pasekmę sa 
vo naudai kelis kartus, o jį bai 
gė 39:37. Antrą kėlinį lietu 
vių rinktinė ilgai nerado vais 
to nuo latvių puolėjų ir tik esą 
nt pasekmei 63:63 jau atėjo 
linksmesnės minutės ^ietuvia 
ms, kurie nuo tada neatidavė 
pirmavimo iš savo rankų.

Pirmame kėlinyje savo gra 
žiais metimais išsiskyrė Dovy 
daitis iš New Yorko, o antra 
me juo pasiekė chicagietis Var 
nas, pačiu laiku atgavęs savo 
stiprybę mėtymuose. Jie ir bu 
vo geriausi taškų rinkėjai iš 
lietuvių komandos. Dovydai 
tis sukalė 26 taškus, tuo tarpu 
Varnas sukrovė 25. Iš latvių 
komandos didžiausią taškų ka 
pitalą sudėjo Vitolinš — 26, o 
antruoju buvo A. Grinbergs — 
15 taškų. Kiti lietuvių taškai. 
Valaitis 12, Skaisgiris 11, Vyš 
nius 4, A. Žvinakis 4, Kama 
rauskas 3, Kuryla 1.

Kiek liūdniau atrodė jaunių 
krepšinyje, įvykusiame sekma 
dienį prieš vyrų susitikimą. Po 
lengvo lietuvių rinktinės lai 
mėjimo 1959 metais, kada mū 
siškiai latvius suaušė 18 taš 
kų skirtumu, daugelis vėl ti 
kėjosi nesunkios lietuvių per 
galės. Gal tas visapusiškas pa 
sitikėjimas ir buvo svarbiausiu 
kaltininku. Nors lietuviai ilgą 
laiką turėjo taškų ir žaidimo 
persvarą, tačiau jie pralaimėjo 
52:54.

Normalus rungtynių laikas 
ro-dė lygiąsias — po 50. Tačiau 
paskutinėse trijose pratęsimo 
minutėse lietuvių rinktinės jau 
nieji pametė galvas, kurios jau 
ir prieš tai buvo apimtos nema 
žo karščio. Net ir tie žaidėjai, 
kurie anksčiau jausdavosi šal 
tai ir pavojingose situacijose, 
negalėjo išvengti nervuotumo. 
Šiame susitikime abi komandos 
buvo vienodai vertos pergalės 
ir ją nusvėrė laimės motyvai. 
Lietuvių naudai krepšius pel 
nė: Modestavičius 16, Galinai 
tis 9, D. Žvinakis 8, Zelis 6, Au 
gius 5, Skirgaudas 4, Burnei 
kis 2, Bartkus 2, Motiejūnas 
0.

Vyrų tinklinis, kaip papras 
tai, baigėsi aiškiu latvių laimė 
jimu. Čia jie dar vis neturi bai 
mės dėl I vietos praradimo, 
kadangi nei lietuviai nei estai 
nė maža dalimi negali jiems pri 
lygti. Todėl jie atskaitė po 3: 
0. Estai, nusižiūrėję į latvius, 
ikrėtė lietuviams, nors šie vie

apsisprendimo lietuvių tautai. 
Pranešimuose nurodoma, kad 
Lftetuvos diplomatiniai atsto 
vai ir visuomenės organizaci 
jos užsienyje įteikė vakarų de 
mokratinių valstybių vyriausy
bėms protestus prieš sovietinę 
okupaciją Lietuvoje. Kor,

SKELBIAMOS NETIKS 
LIOS ŽINIOS.

Neprikausomai Lietuvai tu 
retų būti komplimentas, kai jo 
je pirmiau pasirodžiusias ži 
nias, dažnai persispausdina ir 
kiti laikraščiai. Deja, pastarie 
siems žinias savaip perrašant, 
prisivelia daug klaidų, arba ne 
tikslumų, kurių ypač pastebė 
ta Drauge ir Dirvoje. Ir taip 
dar tiktai egzamininį koncertą 
tedavusiai solistei įteikiamas 
diplomas, architektų sąjungon 
įrašomi ir tie, kurių nėra, ir 
taip toliau. Kodėl nesilaikyti 
tikslumo? Šk.

Išleista:
Sibiro lietuviams..................................................................... $ 400
Seneliams ir ligoniams Vokietijoje............................... 221.50
Vargo mokykoms Vokietijoje ............................................. 100.—
Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje ............................... 549.50
Administracinės išlaidos ..................................................... 9.70

1,271.70
Likutis kasoje: ................................................................... 81.41
Balansas ..........................................................................t. . . . 1,353.11

KLB Šalpos Fondo Valdyba.

fo formacijos Mausimu
AL. GIMANTAS

Visi jaučiame ir žinome, kad 
kai kurie lietuviškosios infor
macijos sektoriai dar vis šlu 
buoja. Pakalbame, padejuoja 
me, sunkiomis sąlygomis pasi 
teisiname ir vėl viską palieka 
me sena vaga tekėti. Mat, jau 
taip įprasta, nepatogu dar kai 
kas keisti, pagaliau, tūlas dar 
suabejoja išvis kokiomis nau 
jybėmis, girdi, kažin, ar išties 
jau tada bus geriau ir t. t.

LIET. SPAUDOS ATSTO 
VAS WASHINGTONE

Jau nekartą teko spaudoje 
kelti būtinybę turėti nuolatinį 
lietuviškosios spaudos atstovą 
Washingtone. Netiek jau svar 
bu, ar tai bus LA1CO įgalioti 
nis, ar kuriuo kitu titulu vei 
kiąs mūsų spaudos atstovas, 
svarbu, kad lietuvių spaudos 
žmogus būtinai reziduotų JA 
V sostinėje. Labai gerai, kad 
pasaulio sostine laikomam N. 
Yorke yra eilė gabių mūsų 
spaudos talkininkų, bet nema 
žiau svarbu, kad panašų as 
meni turėtume ir šio kontinen 
to svarbiausioje sostinėje, ku 
rioje labai dažnai iškyla eilės 
mums labai svarbių reikalų. 
Prezidento, sekretorių ir kitos 
spaudos konferencijos taip ir 
apsieina be lietuvio laikrašti 
ninko dalyvavimo, klausimų 
iškėlimo, mums svarbių žinių 
surinkimo. Savai spaudai pade 
dant, turint pažinčių, rasi, žy 
miai palengvėtų, daug naudos 
būtų susilaukta.

WASHINGTON© LAIKRAŠ 
TIS APIE VASARIO 16
Juk, regis mums pakanka 

mai įdomus įvykis, kaip Vasa 
rio 16 minėjimo iškilmės Lie 
tuvos pasiuntinybėje, mūsų 
spaudoje buvo taip lakoniškai 
aprašytos, kad tik stebėtis ten 
ka, kad ir tokio „The Washing

name sete išėjo nugalėtojais. 
Jeigu lietuvių laimėjimo prieš 
latvius vargu ar buvo galima 
tikėtis, tai pralaimėjimas es 
tams vargu ar gali būti patei 
sinamas. Lietuvės tinklininkės 
atsitiesė už vyrų pralaimėjimą 
ir po dviejų su puse valandos 
kovos įveikė latves 3 :2.

Stalo teniso komandinėse 
varžybose lietuviai sugriebė 
gražų 5:1. laimikį ir atsilygino 
už 1959 m. pralaimėjimą. Bro 
liai Šoliūnai ir V. Kleiza lat 
viams atidavė tik vieną tašką, 
nros ir jų eilėse nesimatė J. 
Nasvyčio iš Clevelando, kuris 
sekmadienio ryte turėjo grįžti 
namus. šeštadienio vieneto 
varžybose J. Nasvytis sukūlė 
visus savo varžovus ir užėmė 
I vietą. Baigmėje jis įveikė lat 
vi Olins (3:0), kuris liko ant 
ruoju. Trečiuoju buvo V. Šo 
liūnas, IV—V Kleiza.

E, Šulaitis.
Nukelta į 7-tą psl.

ton Post“ (2. 17. 60) kolumnis 
tė Marie McNair, kuri savo ko 
lumnos didelę dalį pašventė 
Lietuvos nepriklausomybės mi 
nėjimo aprašymui, priedui pa 
iliustruodama specialaus Vals 
lybėms depa^tamentp* sekresp

iaus pavaduotojo Charles 
„Chip“ Bohlen besikalbančio 
su tautiniais rūbais pasipuošu 
šia lietuvaite nuotrauka.

AUGŠT. DVASIŠKIJA IR 
AMBASADORIAI

Ir jei lietuvių spaudoje skai 
tėme, kad Pasiuntinybėje atsi 
lankė „eilė įvairių valstybių 
pasiuntinių ir ambasadorių“, 
tai iš amerikinės spaudos tiks 
liai sužinojome visus tuos as 
menis. Juk lietuviams labai ir 
labai įdomu, kas išties dar Ii 
ko mūsų draugai ir kas iš jų 
Vasario 16 proga lankosi Lie 
tuvos pasiuntinybėje. O tos pa 
vardės ir jų titulai pakanka 
mai įdomūs. Štai, be minėto to 
augšto Valstybės Departamen 
ti pareigūno p. Bohleno, daly 
vavo Apaštališkasis delegatas 
Egidio Vagnozzi, taipgi diplo 
matinio korpo dekanas, Nica 
naguos ambasadorius Guiller 
mo Sevilla-Sacasa, buv. Kubos 
ambasadorius, d. Emilio Nu 
nezr Portuondo, El Salvador 
ambasadorius Hector David 
Castro, Saudi Arabijos amba 
sadorius šeikas Abdullah Al 
Khayyal, Haiti ambasad. Bon 
homme ir Jordano ambasad. 
Haikal. Iš žymesnių amerikie 
čių parlamentarų, paminėtini 
Alvin Bentley, Daniel Flood ir 
Michael Feighan.

Kita vertus, net ir iŠ New 
Yorko aprašant ten suruoštą 
oficialų priėmimą, vieni laikraŠ 
čiai mini, kad dalyvavo apie 20 
svetimų valstybių konsulų, ki 
tas korespondentas mini tik 
per dešimt. Bet, svarbiausia, 
kas jie tokie kurių valstybių? 
Tai ne vien statistika, bet ir in 
formacija.

4 Liaudies Balsas rašo, kad iš 
Montrealio Lietuvon sugrįžę 
Deksniai esą patenkinti. Mūsų
žinios truputį kitokios. Jie iš 
čia prašė įrodymų, kad jie dir 
bę, kur jie dirbę, nes esą neaiš 
ku, iš kur jie galėję daug pini 
gų turėti. Norintiems grįžti 
jie pataria nesivežti daiktų, 
bet atsivežti kanadiškų pinigų.

„V. £.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti N L.
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Chruščiovo siutimo priežastis
ir

MAIŠTAS '
Gegužės mėn. pradžioje So 

vietų Sąjunga paskelbė naujus 
pakeitimus, padarytus pačioje 
augščiausioje vadovybėje.

Tai buvo pirmas didesnis so 
vietinės hierachijos patvarky 
mas ir sumaišymas nuo 1957 
m. birželio mėn., kada buvo iš 
valyti net 3 dideli tūzai — G. 
Malenkovas, V. M. Molotovas 
ir L. Kaganovičius.

Frol R. Kozlovas, pernai lan 
kęsis Jungt. Amerikos Vals 
tybėse, paskutiniu pertvarky 
mu padaromas visos Sov. S- 
gos komunistų partijos centro 
komiteto sekretoriumi, o jo tu 
rėtą ministerio pirmininko pa 
vaduotojo vietą gavo A. Kosy 
ginas, turėjęs Sov. S-gos pla 
įdavimo komiteto pirmininko 
vietą. Gi šion vieton paskirtas 
Vladimiras Novikovas, turėjęs 
panašų darbą. Jekaterina Furc 
tęva, augščiausią darbą ture 
jusi Kremliuje sovietinė mote 
ris, atleidžiama iš centrinio 
kompartijos komiteto sekreto 
rėš pareigų ir paskiriama vi 
sos Sov. S-gos kultūros minis 
teriu. 79 m. amžiaus senas bol 
ševikas, maišalas Kliment Vo 
rošiov neva dėl sveikatos at 
sisakė nuo einamųjų Sov. Są 
jungos „prezidento“ pareigų, 
o jo vietą užėmė Leonidas Bre 
žniovas, 53 metų amžiaus, jau 
nesnės kartos energingas tam 
siaodis komunistas.

Be visos eilės kitų paaugšti 
nimų, bei pakeitimų, kuriuos 
vakariečiai, sovietų reikalų eks 
pertai aiškina Chruščiovo no 
tu pagreitinti paskutini septy 
nerių metų ekonominį planą ir 
sukelti naują „entuziazmą" 
partijos mašinerijoje, iškeliant 
jaunesnius žmones, skaitytojų 
akis patraukia padaryti

PAŽEMINIMAI BEI 
1ŠSPYRIMAI

iš partijos prezidiumo, kurių 
susilaukė Aleksiejus Kiričen 
ko, savo laiku buvo spėlioja 
mas kaipo galimas Chruščiovo 
įpėdinis ir Nikolajus Belyjev 
(anglų spauda rašo Belyaev). 
Apie šio paskutinio sovietinio 
tūzo pažeminimo priežastį jau 
„yla suspėjo išlįsti iš maišo” 
ir net prasilaužti pro geležinę 
uždangą.

7EMIR-TAN
Pasirodo, kad Nikalojus Be 

yjevas (ar Belajevas) yra bu 
vęs Chruščiovo įgaliotinis ir 
lyg koks vicekaralius sovieti 
niame Kazakstane, centrinėje 
Azijoje, toje srityje ir tame 
rajone, kur sovietai plėšia ple 
Šimus ir nori paversti nenaudo 
jamą plėšiminę žemę naudin 
ga dirva. Ten vargsta, kenčia 
ir mūsų tautiečiai, kurie spau 
doje skelbiami išvykę ten kaip 
„savanoriai”. Pasirodo, kad 
Chruščiovas savo įgaliotinį 
plėšiminėms .nekaltoms že 
mėms“ išspyrė iš pareigų jau 
sausio mėn., o viso to priežas 
tis buvo 3000

KOMJAUNUOLIU 
MAIŠTAS,

pavirtęs mažu sukilimu. Te 
mir-Tau mieste. (54.000 gy 
ventojų) Kazakstane. šie 3000 
„komsomolcų“ pionierių buvo 
paskirti ten pastatyti didžiulį 
plieno fabriką. Jie buvo tik ma 
ža dalis tos milžiniškos pusės 
miliono armijos, kurie buvo 
priversti užsirašyti 4-riems mc 
tams savanoriais dirbti centri 
nėję Azijoje didesnei Chruš 
čiovo garbei.

Ilgi mėnesiai išnaudojimo 
tuos vyrukus labai apvylė. Vie 
toj pažadėtų gerų gyvenamų 
patalpų, jie vis tebegyvena pa 
lapinėse. Jų maistas buvo la 
bai blogas, o atlyginimas mū 
su pinigais jiems buvo tik apie 
30 centų dienai, tuo laiku kai 
vietiniai darbininkai gaudavo 
net 10 kartų didesnį atlygini 
mą.

Praėjusių metų spalio mėn. 
vieną naktį apie 50 įpykusių 
komjaunuolių bando uždegti 
savo bendrą valgyklą, o po to, 
nužygiavę apie vieną mylią į 
miestą, pradėjo plėšti krautu 
ves ir kioskus. Savo apsaugai 
jie

PASISTATĖ BARIKADAS
ir greitai šių maištininkų skai 
čius paaugo ligi 1500 vyrų. Jie 
pagavo ir pakorė prie jo įstai 
gos durų vietinės policijos va 
dą, o sekantį rytą jie netikėtai 
užklupo 3 sunkvežimius gink 
luotų kariuomenės dalinių, ku 
rie buvo iššaukti iš Karagan 
dos, ir atėmė iš jų ginklus.

Dvi ištisas dienas šie įsitvir 
tinę ir įpykę komjaunuoliai 
sulaikė vyriausybės pasiųstu 
ginkluotus kariuomenės dali 
nius. Trečios dienos popiety
je vietinė ligoninė pranešė tu 
rinti 91 žuvusį ir šimtus su 
žiestųjų. Tą patį popietį gink 
luoti kariuomenės daliniai pa 
sitraukė atgal, o apie 2500 ne 
ginkuotos „darbininkų milici 
jos“, kuri buvo atgabenta iš 
aplinkinių fabrikų, stengėsi pri 
siartinti ir įkalbėti maištinin 
kus pasiduoti. Maištininkai 
darbininkų miliciją pasitiko ak 
menų kruša ir šie pasitraukė. 
Tačiau naktį sugrįžę ginkluoti

KARIUOMENĖS DALINIAI 
pilnai ir galutinai palaužė maiš 
tininkų pasipriešinimą

Sužinojusi šį įvykį, Krem 
liaus vyriausybė skubiai atsiun 
tė naują saugumo policijos va 
dą ir pašalino iš užimamų vie 
tų darbo unijos ir kompartijos 
pareigūnus. Skubiai buvo pri 
siųsta šiltų batų, kailinių ke 
purių, žieminių paltų ir mais 
to, o taip pat buvo pakeltas 
atlyginimas.

Tai buvo pats didžiausias

SOVIETINĖS VYRIAUSY 
BĖS IŠNIEKINIMAS

nuo Maskvoje įvykusio Kaga

Karališkoji Karo Mokykla Kingstone, Ont. Čia matome paradų aikštę pagrindinių 
rūmų priekyje ir nešamas trijų ginklo rūšių vėliavos. (CS).

Lietuvių ir žydų santykiu 
klausimu

Mūsų spaudoje keletą kai
tų pasirodė straipsniai, liečia 
žydu kaltinimus lietuvių tau 
tai. Ta proga tenka bent kiek 
praeitin pažvelgti.

Prieš pat antrąjį pasaulini 
karą Europos valstybėse, taip 
pat ir Lietuvoje, važinėjo vie 
nos žydų organizacijos, rodos 
sionistų, atstovai, tirdami žy 
dų būklę, bei antisemitizmo pa 
sireiškimus. „Lietuvos Aide“

novičiaus vardo metalo fabriko 
darbininkų streiko, rcikalavu 
šio didesnio atlyginimo ir ge 
resnių darbo sąlygų, tuojau 
pat po 1956-tų metų sukilimų 
Varšuvoje ir Budapešte.

Šis iš patikimų šaltinių (žur 
nalo „Time“) paimtas nuoty 
kio aprašymas pasako, aiškiai, 
kodėl vienas sovietinis tūzas 
buvo išspirtas iš savo užima 
mos vietos, o taip pat vaizduo 
ja Str iku sovietų darbininkų 
gyvenimą ir ilgą bei sunkų 
Chruščiovo imperijos vyriausy
bės kelią, ypač jei norima pra 
lenkti Ameriką.

J. Skardis. 

inivo trumpai pranešta tų atsto 
vų pasisakymas, kad iš jų lan 
Lytų Europos valstybių, pati 
geriausia žydų būklė yra Lie 
tuvoje. Jei kas turėtų „Lietu 
vos Aido" 1937 — 1939 metų 
komplektus, pravartu būtų tą 
žinutę ištisai pacituoti

Kiekvienas Lietuvos pilietis 
gali ramiai tvirtinti, kad lietu 
viai žydams niekuomet nereiš 
kė jokios ypatingos neapykan 
tos ir santykiai buvo grynai 
kaimyniški. Lietuviai dirbo 
žemę, žydai vertėsi prekyba ar 
kokiu kitu lengvesniu bizniu 
bei amatu. Tai buvo amžiais 
nusistovėję, skaitoma norma 
lu, ir niekas dėl to nesijaudino. 
Mažai kas jaudinosi net ir dėl 
tokio nenormalaus reiškinio, 
kad mūsų didmiesčių žydai per 
visą neprklausomybės laiką ne 
sistengė pramokti valstybinės 
kalbos.

Atmintyje iškyla toks atsiti 
kimas: kartą beekskursuojant 
teko susitikti su žydų jaunuo 
lių grupe, kurie tarp savęs kai 
bejosi rusiškai. Mus vadova 
vęs profesorius K. Aleksa už 
klausė juos: Pasakykite, kodėl 

jūs rusiškai kalbatės, jūs gi 
nesate rusai? Buvo išdidžiai 
atsakyta: „Mes esame rusų 
kultūros nešėjai...“ žinoma 
tai buvo fcnatįpti, savotiškas 
jaunimas. Tai ne visa žydų tau 
ta.

1940 metais užpildus Lietu 
va raudonajai ir enkavedistų 
armijoms, štai šitie „rusų kul 
tūros nešėjai“ parodė savo tik 
rąjį veidą. Jie pirmieji pasipuo 
šė raudonais raiščiais ir gėlė 
mis apibėre žygiuojančius mū 
sų krašto pavergėjus ir sugūžė 
jo į komunistų partiją. Kiek 
lietuvių tauta tik per vienerius 
komunistų valdymo metus tu 
rėjo iškentėti, netenka kartoti. 
Žaizdos ligšiol kraujuoja mū 
su širdyse. Kas gal užginčyti 
faktą, kad Sibiro stovyklos bu 
vo gausiai perpildytos, komu 
nistų partijos parinktais Lietu 
vos sūnumis bei dukromis — 
gydytojais, mokytojais, pažan 
giais ūkininkais, darbininkais, 
karininkais ir t. t. ir t. t.

Paskutiniesiems vergų pri 
grūstiems vagonams beriedant 
iš Lietuvos ribų, kilo karas. 
Dar mūsų ausyse aidėjo tremia 
mųjų aimanos ir nuo tėvų ats 
kirtų kūdikių šauksmas, dar 
kankinimo kamerose nespėjo 
kraujas sukrešėti, visa tauta 
skendėjo skausme ir ašarose. 
Savaime suprantama sponta 
niška reakcija prieš to siaube 
nešėjus - komunistus.

Kad lietuvių tauta sukilo ko 
von su komunistais, niekas to 
neneigia. Bet, jei komunistų 
partijoje vyravo žydai — ar 
tai lietuvių kaltė? Tai jokiu bū 
du nebuvo lietuvių tautos re 
akcija prieš žydų tautą, — tik 
prieš visų nelaimių priežastį - 
- komunistus. Ir savaime su 
prantama, kad komunistai iki 
šiai dienai lietuviams to atleis 
ti negali.

Ir dar vienas vaizdas prieš 
akis kyla: vokiečių armija pir 
momis karo dienomis didingai 
žygiuoja Kauno gatvėmis. Ša 
lia stovinti žiūrovė sunkiai at 
sidūsta: „Iš po vieno čebato 
po kitu“, šis jausmas dangų 
mos krūtinę slėgė. Ir štai, tuoj 
pat antrasis čebatas pradėjo 
triuškinti žydu tautą. „Galingo 
jo fiurerio“ seniai buvo nutar 
ta. kurios -tautos turėjo išnyk 
ti, kurios išlikti. Ką čia lietu 
vių tauta galėjo nulemti to pa 
ties čebato slegiama? Ne vie 
nas lietuvis savo gyvybe rizi 

Nukelta į G-tą psl.

TOMAS MANN

Sunkioji valanda
NOVELĖ; KURIOJE VAIZDUOJAMAS

- ŠILERIO GYVENIMAS
Jis pakilo nuo rašomojo stalo, nuo savo mažo luošo pul 

to, pakilo, lyg būtų netekęs vilties ir, panarinęs galvą, žengė 
priešingą kambario kertę, prie krosnies, kuri buvo augšta 

ir grakšti kaip kolona. Jis priglaudė rankas prie koklių, bet 
jie pasirodė visiškai atvėsę, nes buvo jau geiokai po vidunak
čio; paskui atsišliejo į juos nugara, bet, nerasdamas nė men 
kiausios šilumos, kurios jieškojo, kosčiodamas suskliautė 
skvernus savo chalato, ant kurio atlapų kabarojo nublukęs 
nėrinių žabo, ir sunkiai patraukė nosimi, norėdamas įkvėpti 
oro, nes, kaip visada, slogavo.

Tai buvo nepaprasta, grasi sloga, kuri beveik niekada 
visiškai nepraeidavo. Nuo jos karščiavo vokai, skaudėjo nu 
trintą, panosę; galvą ir sąnarius maudė ši sloga lyg sunkus, 
skausmingas apkvaitimas. O gal tai dėl nepakenčiamo sė 
dėjimo kambaryje, sėdėjimo, kurį štai vėl daktaras prieš ke 
lėtą savaičių užkrovė? Dievas žino, ar jis teisingai pasielgė? 
O, gal būt, iš tiesų to reikalauja amžina sloga ir mėšlungis 
krūtinėje bei viduriuose, ir ta negiedra, nusitęsusi Jenoje 
savaičių savaitėmis? Tas tiesa — bjaurus, nepakenčiamas 
oras, kurį jauti kiekvienu dirksniu, nykus, niaurus, šaltas; 
ir tas gruodžio vėjas stūgauja kamine, vienišas ir Dievo ap 
leistas, lyg būtų virš naktinio šilo pasiklydęs audros metu, 
«ai širdyje viešpatauja neišgydomas sielvartas. Bet negerai 
šitaip sėdėjo ankštybėje įkalintam, negerai mintims ir krau 
jo ritmui, iš kurio kyla mintys.

Šešiakampis kambarys, pilkas, nuobodus ir nepatogus, 
su išbaltintomis lubomis, po kuriomis rangėsi tabako dūmai, 
su įžambiai languotais apmušalais, ant kurių apvaliuose rė 
meEuose kabojo siluetai, ir su keturiais ai penkiais plonako 
jais rakandais, buvo apšviestas dviejų žvakių, kurios spinksė 
io ties rankraščiais ant pulto. Raudonos užuolaidos kabojo 
ties viršutiniais langų rėmais; tai buvo tik skurliai, simetriš 
kai atrėžti kartūno gabalai; bet jie buvo raudoni, šilto skani 
■bančio atspalvio, ir beprasmiškai santūriam, vargingam jo 
kambariui suteikė kažkokio gašnumo ir aikštingurno. Štai 
kodėl jis tas užuolaidas taip mėgo ir niekaip nenorėjo be 
jų apsieiti.

Jis stovėjo prie krosnies ir, dažnai mirkčiodamas, skaus 
mingai žvilgčiojo i savo kūrinį, nuo kurio tik ką pabėgo, į 
tą naštą, tą sunkumą, tą sąžinės skausmą, tą jūrą, kurią tu 
rėjo išgerti, tą siaubingą uždavinį, kuris buvo jo pasididžia 
vimas ir jo skurdas, jo dangus ir jo pragaras. Darbas užsitę 

sė, kliuvo, — ir vėl, ir vėl! Kaltas buvo oras ir sloga, ir 
nuovargis. O gal pats kūrinys. O gal pats darbas? Gal 
pati pradžia jau buvo nesėkminga ir abejotina?

Jis pakilo nuo stalo, norėdamas šiek tiek atitrukti, nes 
dažnai atsitraukus nuo rankraščio, galima laisviau pažvelg 
ti, plačiau aprėpti medžiagą, rasti sprendimą. Juk būna, 
kad, nusisukus nuo rungtynių aikštės, pagerėja nuotaika. 
Ir tai esti labjau nekaltas nuotaikos pagerėjimas, negu iš 
gerus likerio ar juodos, stiprios kavos. Mažas puodukas 
stovėjo ant staliuko. Gal jis jam padėtų įveikti kliūtį? Ne, 
ne, daugiau nereikia! Ne tik daktaras, bet ir kitas, dar įžy 
mesnis žmogus patarė jam tai atsargiau naudoti, kitas žmo 
gus, kuris ten, Veimare, gyvena ir kurį jis su tokiu priešis 
ku ilgesiu myli. Tas yra išmintingas. Tas moka gyventi, 
kurti, savęs nekamuoja, visada rūpinasi savimi.

Namie viešpatavo tyla. Buvo girdėti tik vėjas, kuris 
švilpė Pilies gatve, ir protarpiais barbenantys į langą lie 
taus lašai. Visi miegojo — šeimininkas ir jo paties šeima, 
Lota ir vaikai. O jis vienišas budėjo, stovėdamas prie šal 
tos krosnies, ir, skausmingai mirkčiodamas, dirsčiojo Į kū 
rinį, kuriuo jam neleido tikėti ligūstas nepasitenkinimas. 
Jo baltas ilgas kaklas kyšojo iš nėrinių, o tarp chalato 
skvernų buvo matomos į vidų išlenktos kojos. Rudi jo 
plaukai, sušukuoti viršun nuo augštos išblyškusios kaktos, 
atskleidė melsvomis gyslelėmis išraizgytus smilkinius, pio 
nomis sruogelėmis pridengė ausis. Tarpuakyje, viršum di 
dėlės, lenktos nosies, kuri baigėsi baltu smailu galu, žėlė 
tiršti, tamsesni nei galvos plaukai, krūvon suaugę antakiai, 
ir tai teikė jo įdubusių, liguistų akių žvilgsniui kažkokią 
tragišką išraišką. Priverstas kvėpuoti pro burną, jis pra 
čiaupė plonas lūpas, ir strazdanoti, nuo kambario oro nu 
blankę jo žandai išglebo ir Įdubo.

Ne, nepavyko, ir viskas veltui! Armija! Armiją rei 
kia parodyti! Armija — visa ko pagrindas! Jeigu ji aki 
vaizdžiai neparodyta, tai ar įmanomas tas negirdėtas suge 
bėjimas priversti vaizduotę ja patikėti? Ir didvyris—joks 
didvyris; jis netaurus ir šaltas! Pats sumanymas netikras 
ir kalba netikra, — tai sausas, be polėkio, istorijos dėsty
mas, praskydęs, nuobodus ir netinkamas scenai.

Gerai, vadinas, šitaip. Pralaimėjimas. Nevykęs ban 
dymas. Bankrotas. Jis turi apie tai parašyti Kerneriui, ge 
rajam Kerneriui, kuris juo tiki, kuris, vaikiškai pasikliauda 
mas, prisirišo prie jo genijaus. Jis ironizuos, maldaus, šū 
kaus — tas bičiulis; nurodinės, kad ir don Karlas taip pa. 
kilo iš abejonių, pastangų ir klaidžiojimų ir pagaliau po vi 
sų kanjių pasirodė esąs puikus kūrinys, šlovingas laime 
jimas. Bet tai buvo kas kita. Tada jis dar buvo vyras, su 
gebąs laiminga ranka griebtis darbo ir pasiekti pergalę. 
Apejonės ir kova? O taip! Ir ligotas jis buvo, net labjau 

negu dabar: dabar jis — nuskurdęs dėglys, susipykęs su 
pasauliu, prislėgtas ir vargingas kaip elgeta. Bet tada jis 
buvo jaunas! Kiekvieną kartą, kad ir kaip būdavo prislėg 
tas, jis sukebėdavo pakilti dvasia, ir po liūdesio valandų 
ateidavo tikėjimo bei vidinio triumfo valandos. Jos daugiau 
nebeateina, beveik nebeateina. Už pakilios nuotaikos nak 
tį, kada aistringai genijaus šviesai sutviskus, pamatai, kas 
galėtų įvykti, jeigu būtum taip apdovanotas, reikia mokėti 
ištisa tamsos ir sustingimo savaite. Jis pavargęs — trisde 
šinrt septyneri metai, ir jau nebėra žmogaus. Jau nebegy 
vas tikėjimas, kuris, negandoms užėjus, buvo jo kelrodė 
žvaigždė. Ir štai ji — karti tikrovė: skurdo ir nepasisekimų 
metai, kuriuos jis laikė skausmo ir bandymų metais, is es 
rnės buvo dosnus ir kūrybingi, o dabar, kai atiteko truputis 
laimės, kai jis laisvojo dvasių plėšiko padėtį pakeitė į šio 
kias tokias teises ir svarbius ryšius, įgijo laipsnius ir gar 
bę, tapo vyru ir tėvu, dabar jis — išsekęs ir bejėgis. Atsi 
žadėjimas ir neviltis — štai kas jam beliko.

Jis suvaitojo, prispaudė rankas prie akių ir lyg užgui 
tas žvėris pradėjo vaikščoti po kambarį. Tai, kas jam atė 
jo į galvą, buvo taip baisu, kad jis negalėjo pasilikti toje 
vietoje, kur ši mintis kilo. Jis atsisėdo ant krėslo pasieny 
je, nuleido rankas tarp kelių ir įsispoksojo į grindis.

Sąžinė... Kaip garsiai šaukia jo sąžinė! Jis nusideda 
vo, metų metais nusidėdavo prieš save patį, prieš gležną 
įrankį — savo kūną. Fadykęs jaunystės siautimas, kiaurai 
prabildėtos naktys, dienos, praleistos prirūkytame kambary 
jc, apsvaigus ir pamiršus kūno reikalus, svaigalai, kuriais 
jis save skatindavo dirbti, — visa tai keršija, atsiliepia 
dabar.

Ir jeigu tai kešrtas, — jis nori pasipriešinti dievams, 
pasiuntusiims. kaltę ir čia pat už ją skyrusiems bausmę, 
lis gyveno taip, kaip privalėjo gyventi, jis neturėjo laiko, 
nė trupučio laiko, išmintingai, apdairiai gyventi. Čia, šio 
je krutinės vietoje, kvėpuojant, kosčiojant, žiovaujant — 
visada toje pačioje vietoje — tas skausmas, tas mažas vėl 
niškas, smelkiantis, gręžiantis priminimas, kuris nenurims 
ta nuo tada, kai prieš penkerius metus Erfurte jis sirgo ka 
tariniu uždegimu, ta sunkia krūtinės liga. Ką reiškia šis 
skausmas? O, jis perdaug gerai žino, ką jis reiškia, — te 
gul daktaras nesistengia jo apgaudinėti. Jis neturi laiko 
išmintingai savimi rūpintis, stropiai ir švelniai save tau 
soti. Ką jis nori daryti, turi tuojau padaryti, dar šiandien, 
skubiai. — Dorybė? Bet kaip tai pagaliau atsitiko, kad 
kaip tik nuodėmė, polinkis į tai, kas žalinga ir silpnina kū 
na, jam atrodė dorian nei bet kuri išmintis ir šaltas padoru 
mas? Ne, ne garsus sąžinės tyrumas sudaro moralę, bet 
kova ir skurdas, aistra ir skausmas!

Bus daugiau.
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Mosklo - Technikos naujienos
AR GALIMA ILGIAU GYVENTI?

NORMALIAI ŽMOGUS TURI GYVENTI VIDUTINIS 
KAI ISO METŲ

Kažin, ar galima sutikti žmo 
gų, kuris nenorėtu kaip gali 
ma ilgiau gyventi. O kartu 
kaip retai sutiksi žmones, ku 
rie ką nors darytų šiam savo 
tikslui pasiekti. Tiesa, kuo lab 
jau artėja gyvenimo pabaiga, 
tuo dažniau pradedama apie 
tai galvoti ir tik tada griebia 
masi Įvairių priemonių. Deja, 
dažniausia tai jau būna pavė 
luotą.

Bet ar yra priemonių, prail 
ginančių gyvenimą?

Taip, yra!
Rūpesčiai ir pastangos išsau 

goti gyvybę ir ilgai pratęsti 
jos aktyvią būklę turi prasidė 
ti ne gyvenimo pabaigoje, o 
nuo pirmųjų jo dienų ir net, 
jeigu norite, pačioje jo užuo 
mazgoję, dar prieš gimimą. 
Ryšium su tuo verta prisimin 
ti protingus senovės Romos ra 
šytojo ir filosofo Lucijaus Se 
nekos žodžius: „Mes trumpą 
gyvenimą ne gauname, bet pa 
darome jį trumpu“.

Mokėjimas ir menas ilgai gy 
venti pagaliau susikoncentruo 
ja racionaliame gyvenimo bū 
de, visuose vienas po kito ei 
nančiuose amžiaus etapuose — 
kaip sako poetas — „nuo ža 
lios jaunystės iki žilos senat 
vės“.

Ar turi pagrindą svajonė 
apie ilgaamžiškumą? Kiek vi 
sa tai realu?

Medicinos - biologijos moks 
lų progresas, jų stebinantieji 
pasiekimai daro svajonę apie 
žmogaus gyvenimo pratęsimą 
visai realia. Paskutiniu metu su 
siformavo dvi naujos mokslo 
šakos: herontologija ir heriat 
rija. Herontologija — tai mo 
kslas apie senatvės proceso spe 
cifines savybes ir vystymosi 
dėsningumus — mokslas apie 
senatvę: heriatrija — mokslas 
apie pagyvenusių ir senų žmo 
nių gydymą — senatvės gydy 
mas.

Šiaįs klausimais pasaulyje iš 
eina 18 žurnalų, specialiąją h 
teratūrą sudaro apie 50 tūks 
tančių pavadinimų. Paskuti 
niu metu jau Įvyko keturi tarp 
tautiniai herontologų kongre 
sai, penktas Įvyks 1960 metais 
rugpjūčio mėn. Sanfrancisco 
mieste, JAV. Daugelyje šalių 
Įkurti herontologijos institu 
tai.

Prieš pradėdami kalbėti apie 
gyvenimą prailginančias prie 
mones, pažiūrėkime, kas gi tai 
yra senatvė.

Mečnikovas pripažino dvi se 
natvės rūšis. Viena jų — nor 
malJi biologinė senatvė, atei 
nanti kaip gamtinio asmens 
vystymosi rezultatas. Šią se 
natvę apibūdina harmoningas 
visų organizmo funkcijų susilp 
nėjimas, pasibaigiantis norma 
lia mirtimi, kai organizmas iš 
gyvena visą jam gamtos duotą 
gyvybės limitą. Retai kas su 
laukia tos normalios senatvės. 
Didesnė dalis žmonių miršta 
daug anksčiau, prieš laiką. 
Antroji senatvės rūšis — tai 
pataloginė, nenormali senatvė, 
pasireiškianti per ankstyvu or 
ganizmo suirimu. Su ja ir rei 
kia kovoti. Tam mes ir turime 
didelį priemonių arsenalą.

Kiek žmogus gali gyventi?
ilgi stebėjimai parodė, kad 

kiekviena gyvulių rūšis turi sa 
vo gyvybės laiką. Avis, pavyz 
džiui, gyvena 15 metų. Šuo — 
20, karvė — 20, arklys — 25 
—30, liūtas ir tigras — 30— 
40, dramblys — 80—100 me 
tų, žiurkė — 2—3 metus.

Stebėjimai padėjo nustaty 
ti, kad gyvulių tarpe egzistuo 
ja tam tikra proporcija, kuri 
vadinasi Bufono - Flurano tai 
sykle. Augimo laiką ir gyveni 
mo ilgumą galima išreikšti san 
tykiu 1 :5 — 1 :6. Pavyzdžiui, 
avis auga 3 metus, karvė — 4 
metus, arklys — iki 5 metų.

Jeigu šį santyki taikysime 
žmogui, tai gausime nepapras 
tai Įdomius rezultatus. Mūsų 
biologinis augimas baigiasi 25- 
tais gyvenimo metais, kai ga 
Įritinai sukaulėja skeletas. Jei 
gu, remiantis Bufono - Flura 
no dėsniu, 25 padauginsime iš 
5 ar 6, tai gausime, kad žmo 
gaus gyvenimo vidurkis yra 
125—150 metų.

P. Lazarevas tyrinėjo regė 
jimo centrų funkcijų silpnėji 
mą ryšium su amžiumi ir pada 
rė išvadą, kad tik sulaukus 160 
—170 metų žmogaus regėjimo 
centrai nustoja funkcionuoti. 
Sulaukus 160 — 175 metų, 
esant nors geriausiom gyveni 
mo sąlygom, nustoja funkcio 
nuoti ne tik regėjimo centrai, 
bet taip pat klausos, kalbos, ju 
dėjimo ir kiti centrai. Ir tada 
organizmas miršta.

Galima prieštarauti, kad ap 
skaičiavimai, išplaukiantieji 
tiek iš Bufono — B'lurano tai 
syklės, tiek iš Lazavero tyrinę 
jimų, yra netiesioginiai Įrody 
mai. Bet ar nėra tiesioginių, be 
tarpiškų Įrodymų. Ar išgyvena 

žmonės iki tokio amžiaus?
Taip, išgyvena. Yra visa ei 

lė patikrintų faktų su tiksliai 
nustatytomis pavardėmis ir 
metrikinėmis datomis, kurios 
Įrodo, kad žmonės išgyvena 
ilgiau mokslo nustatyto vidur 
kio. Amerikoje neseniai mirė 
vienas vyras, sulaukęs apie 
130 metų. Vengrų pora, Sara 
ir John Keveliai: žmona mirė 
164 metų, vyras 172 metų. Bet 
tur būt seniausia pasaulyje mi 
rė osetine Tajabad Anijeva, 
pragyvenusi 181 metus.

Įsidėmėtina, kad ilgaamžis 
kūmas ne kartą pasireiškė kaip 
paveldėjimas. Įdomų pavyzdį 
duoda prancūzas Dortonjak, 
kuris viename nedideliame pro 
vincijos miestelyje rado tris gy 
vas ilgaamžių kartas: 80 metų 
anūką, 113 metų tėvą ir sene 
Ii sulaukusį 143 metus.

1948 metais amerikiečių bio 
logas R. Perlas detaliai ištyri 
nėjo 362 žmones, vyresnius ne 
gu 90 metų, ir išaiškino, kad 
daugumos jų tėvai, motinos, 
seneliai ir senelės pragyveno ir 
gi daug metų.

Herontolagijos ir moksliniai 
pagrindai leidžia prailginti 
žmogaus gyvenimą ir nukreip 
ti i šį tikslą gyvosios gamtos 
dėsnius. Štai keletas pavyzdžių 
apie eksperimentus. Ameri 
kiečių biologas Mak-Kejus pra 
ilgino labolatorinių baltųjų 
žiurkių gyvenimą du kartus — 
iki 5 metų. P. Lazarevas rent 
geno spindulių pagalba prail 
gino vandeninių vėželių - daf 
nijų gyvenimą 2—3 kartus. To 
kių pat rezultatų, eksperimen 
tuodamas su laboratorinėmis 
pelėmis, pasiekė prancūzų tyri 
nėtojas Dovenas.

Panašių bandymų, panaudo 
jant Įvairias priemones ir įvai 
rius gyvulius, daug. Ir visi jie 
patvirtina galimybę prailginti
gyvenimą.

Ką gi turi daryti pats žmo 
gus, kaip jis turi elgtis, kad ii 
giau gyventų?

Svarbiausia yra fizinis dar 
bas, fizinės treniruotės, fizinė 
kultūra, sportas.

Antroji sąlyga: mokėti dirb 
ti ir mokėti ilsėtis. Poilsis turi 
būti aktyvus. Tai nereiškia gu 
lėti lovoje ar sofoj. Vieną dar 
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ČIURLIONIO VARDO ANSAMBLIUI JAU 
DVIDEŠIMT METŲ

Ansamblio vadovas A. Mikulskis, 
kanklininkių — p. Mikulskienė.

1940 metais Vilniuje susikū 
rė pirmiausia vyrų choras, ku 
riam vadovavo muzikas Alfon 
sas Mikulskis. Toliau prie vy 
rų choro Įsteigta tautinių šokių 
šokėjų grupė, o dar vėliau — 
kanklių orkestras. 1942 m. 
choras išsiplėtė Į mišrųjį. Taip 
susidarė vadinamasis Čiurlio 
nio vardo ansamblis, kuris, vo 
kiečių - rusų karui einant i ga 
lą, nustojo dirbęs, 'bet daugu 
mui jo narių išvykus Į Vaka 
rus, buvo atgaivintas ir peror 
ganizuotas Vokietijoje.

Vokietijoje Čiurlionio an 
samblis plačiai koncertavo lie 
tuvių pabėgėlių kolonijose, o 
karui pasibaigus — karo nuga 
lėtojams. Tada jis ypač pagar 
sėjo, nes jis buvo pakviestas 
dalyvauti karo nugalėtojų spe 
cialiose iškilmėse, drauge su 
iš Paryžiaus lėktuvais atvežtu 
simfoniniu orkestru. Tas daly 
vavimas ir originali ansamblio 
programa sukėlė jo garsą, nes 
apie jį parašė plačių recenzijų 
prancūzų, vokiečių ir anglų 
spauda.

Prasidėjus DP emigracijai 
už Atlanto, Čiurlionio ansamb 
liui teko pasirinkti vieta, kur 
emigruoti. Buvo pasiūlymų 
net iš Kanados, Montrealio, 
bet ansamblis apskaičiavo ge 
resnes sąlygas turėsiąs JAV, ir 
kolektyviai persikėlė į Cleve 
landą.

Clevelande ansamblis įsikū 
rė pastoviai, nes padedant SL 
A organizacijai, Įsigijo ir savo 
namus. Iš Clevelando Čiurlio 
nio ansamblis plačiai koncer 
tuoja JAV ir Kanadoje. An 
samblio vedėju yra visus 20 mc 
tų muzikas Alfontas Mikuls 
kis, o kanklių orkestro vedėja 
— p. Mikulskienė.

Čiurlionio ansamblis daug 
prisidėjo puoselėti ir populia 
rinti lietuvių liaudies dainą, lie 
tuvišką melodiją ir dalinai —- 
lietuvių liaudies muzikos ins 
trumentus.

Už gražų darbą ir jam pasi 
aukojimą Čiurlionio ansamblis 
su ryžtingu ir savo uždavinia 
ms atsidėjusiu vadovu A. Mi 
kulskiu, vertas augšto Įvertini 
mo ir pagarbos.

ATŽYMĖTA LIETUVAITĖ 
DAILININKĖ

Baigiantis mokslo metams, 
Ontario Meno mokykoje buvo 
suruošta kasmetinė mokinių 
darbų paroda. Malonu, kad 
Globe and Mail dienraščio kri 
tikė, apžvelgdama parodą, pa 
stebėjo, jog nors ir paprastai 
mokinių pavardės netinka mi 
nėti ryšium su jų darbų paro 
domis, tačiau negalinti iškęsti 
nepaminėjusi trijų iškilių mo 
kinių. Vienu iš jų paminėta 
trečio kurso tapybos studentė 
Dalia Meilutė su atskiro dėme 
šio vertu piešiniu. D. Meilutė, 
Bendruomenės veikėjo V. Mei 
lauš dukra, pasibaigus moks 
lut, užėmė reikšmingas parei 
gas Ontario muzėjuje.

HALIFAKSE BAIGĖ 
AUGŠTUOSIUS MOKSLUS

Pernai Halifaxo universire 
te baigęs medicinos mokslus 
Algis Matulionis, atliko reika 
laujamą metų stažą, ir gavo 
specialybės diplomą. Dr. A. 
Matulionis paskirtas į Cleve 
landą ligoninėje pradėti spe 
cialybės darbą gydytoju rezi 
dentu.

Odontologijos mokslus Ha 
lifaxo universitete baigė Vac 
lava Meiluvienė, iš Detroito.
Dr. V. Meiluvienė odontologi 
ją buvo baigusi Hamburge, 
Vokietijoje, bet Kanadoje kur 
są turėjo pakartoti. Dr. V. 
Meiluvienė nori apsigyvesti ir 
pradėti praktiką Toronte.

Pedagoginius mokslus Hali 
faxo universitete baigė čia gi 
mes Juozas Liutkus, kilęs iš 
Sidney Mines, Nova Scotia.

• Kultūros Kongresas, Lietu 
viu Bendruomenės nutarimu,
organizuojamas Čikagoje. JAV 

g Kultūros Fondo valdyba pa 
•p prašyta iki birž. 1 d. sudaryti 
p II-jo Kultūros Kongreso ko 
A mitetą.

£ • Marijos Sims Černeckytės 
eilėraščiai „Ant kryžkelių se 

$ nu“ jau atspausdinti VI. Vijei 
$ kio spaustuvėje Čikagoje. Re 
$ dagavo ir biografinę apybrai 
'rt r 4- A

Dr. M. Montessori, pašau 
linio masto pedagogė ir psicho 
logė, 1958 m. lapkričio 21 d. 
M. Varnienei įsteigus Ameri 
kos Lietuvių Montessori D-ją, 
buvo sugrąžinta Į lietuvišką gy 
venimą. Šiandie naujoji psicho 
logija prieina prie tų pačių iš 
vadų ir atradimų, ką M. Monte 
ssori skelbė jau prieš keturias 
dešimt metų. Bet kaip ir kiek 
vienas naujas dalykas, jos pa 
skelbti atradimai apie vaiką, ne 
visur buvo tinkamai suprasti
ir Įvertinti. Tik dabar visų 
akys pradeda krypti atgal į ją, 
ir pripažįstama, kad ji yra pa 
dariusi nepaprastai didelius at 
radimus vaika pasaulyje ir da 
vusi vientisą metodą vaiko 
auklėjimui nuo gimimo iki su 
brendimo.

Gyvendami šiuose labai augs 
tos civilizacijos kraštuose, ma 
tome, kad menkadvasiškumas, 
kaip baisi išsiveržusi lava, lie 
jasi tolyn ir platyn, griebdama 
visa, kas pakely, neišskiriant 
nė mūsų lietuvių. Kad išliktu 
me gyvi ne tik kūnu, bet ir 
dvasia, griebiamės visokių prie 
monių išgelbėti žmogų — lie 
tuvį. Čia ALM D-ja ir ateina 
pagalbon šeimoms, ypač moti 
noms, paskaitomis ir š. m. pa 
vasari suorganizuotais kursais, 
nurodydama vaiko auklėjime 
tiesų kelią, pagristą Dr. M. 
Montesorri atradimais ir meto 
dais. Motina, pažindama savo 
vaiką, galėtų sudaryti tinka 
mas sąlygas ne tik jo fiziniam 
augimui, bet ir dvasiniam, kad 
jo sieloj neįvyktų konfliktų, ku 
rie vėliau pasireiškia įvairiais 
nenormalumais.

ALM D-jos suorganizuotas 
Vaiko Auklėjimo paskaitas
skaitė žinoma montessorinin 
kė D. Petrulytė. Iš jos skaity 
tų paskaitų ciklo pirmos še 
šios yra padaugintos ir prade 
tos siuntinėti. Jų kaina 2 dol.

Pirmų šešių paskaitų tema 
yra: 1) Naujieji tėvai ir jų pa 
reigos, 2) Dvasios gemalas ir 
Įsikūnijimas, 3) Pirmosios žmo 
gaus gyvenimo dienos ir pir 
mieji trys metai, 4) Fizinio au 
gimo ir dvasinės plėtros laiko 
tarpiai, 6) Judesio reikšmė vai 
ko vystymesi.

Kas nori susipažinti su M. 
Montessori auklėjimo meto 
dais, gali Įsigyti paskaitas pas: 
M. Kucinienė, 6622 S. Wood 
St., Chicago 36, Ill.

ALM D-jos Valdyba.
• Dail. V. K. Jonynas dviem 
darbais dalyvauja tarptautinė 
je grafikų parodoje Vakarų 
Berlyne.

Paskutinė vakarienė
1 4.

Ūkis, kuriam sėkmingai vadovavo prityręs direktorius 
Ipolitas Pernykštis, buvo prie pat Kauno, galima sakyti, prie 
miestyje. Pusę dešimtos Bildžiaus „Pobeda" įriedėjo į erd 
vų, tvarkingą kiemą, apsuptą didelių, beveik naujų pastatų. 
Viršininkui pasakė, kad direktorius gyvenąs už trijų kilo 
metrų, pačiame mieste, Pavasario ar Rudens gatvėje (tiks 
liai nežinojo ir aiškintojas). Bet Būdžius nenusiminė. Jis 
vėl šoko mašinon, paliepė šoferiui spausti Į Kauną.

Ipolito Pernykščio namus jiedu surado nesunkiai. Ru 
dens gatvėje jiems tuojau parodė naują dviejų augštų mū 
riuką, aptverta augšta tvora, apsodintą jaunais vaismedžiais. 
Kiemo gilumoje puikavosi garažas, o prie jo stovėjo naujin 
tėlaitė „Volga“. Svečiai ilgokai beldėsi Į stiprius, užrakin 
tus vartus, už kurių Įnirtingai plėšėsi du didžiuliai medžiok 
liniai šunės. Tik vėliau Būdžius pastebėjo, kad prie vartų 
vra mygtukas ir susiprato paskambinti.

Atskubėjusi moteris išklausinėjo, kas jie tokie ir ko jieš 
ko, o paskui vėl nušlepsėjo nuo vartų. Netrukus kieme pa 
sigirdo sodrus, galingas bosas, kuris rugojo moterį už žioplu 
mą ir svečių varginimą. Sužvangėjo raktai, sucypė atveria 
mų durų vyriai. Abu šunes buvo sugėdinti ir pavaryti šalin.

Ipolitas Pernykštis kone bėgte pribėgo prie Bildžiaus, 
linksėdamas visu savo impozantišku liemeniu, ėmė atsipraši 
nėti:

— Pakraštyje gyvename, draugas viršininke, — tenka 
imtis atsargumo priemonių. Čia visokie trankosi... Kitą kar 
tą gali ir apiplėšti... — Jis maloniai pasiūlė Bildžiui pasta 
tyti mašiną garaže, likti pas ji nakvoti, neatsisakyti drauge 
pavakarieniauti.

VAIŠĖS PAS KOLCHOZO DIREKTORIŲ
Viskas čia buvo kitaip, negu pas apsmurgėlĮ Šeputį: tar 

naitė nedelsdama užtiesė stalą baltutėle linine staltiese, Per 
nykštis, niekur nesiblaškydamas ir nedvejodamas, ištraukė 
iŠ puikaus bufetėlio porą bonkų konjako, išėmė gražutėles, 
spindinčias taureles. Ant stalo atsirado raugintų ir marinuo 
tų grybelių, šprotų, kilkių, šviežių pomidorų. Buvo matyti, 

kad šeimininkas kiekvienu momentu yra pasiruošęs svetin 
gai pavaišinti kiekvieną, kurį likimas dieną ar naktį atblokš 
į jo namelius. Sodrus, melodingas, kartais net minkštą akso 
mini atspalvį Įgaunąs Pernykščio balsas glostyte glostė sve 
čių ausis:

— Prašome, prašome! Užkąskime truputį, kol šeimi 
ninkės mums paruoš ką nors karšto.

Taip, taip — šeimininkės?,. Draugas viršininkas jau 
spėjo jų pasigesti. O! Jos tuojau ateisiančios. Pernykščio 
žmona su sūneliu ir panele Maryte tik šį rytą sugrįžę iš Pa 
langos. O kas ta panelė Marytė? Tai tolima žmonos giminai 
tė — Politechnikos instituto studentė, nuolatos gyvenanti 
pas Pernykštį. Sūneliui ne kaip tesieiną su matematika, tai 
panelė Marytė prižiūri berniuko mokymąsi... Tuoj, tuoj 
juodvi ateisiančios.

— Na, bet, kaip sakoma, senovės lietuviai, būdavo, pa 
kalba, pakalba ir vėl išgeria, — paragino šeimininkas, augs 
tai iškeldamas konjako taurelę ir su visa kėde mandagiai 
palinkdamas Į viršininko pusę.

Konjakas buvo geras, iš tikrųjų geras. Bildžius net pa 
sitraukė arčiau bonką ir žinovo akimis nužvelgė etiketę. 
Taip, armėniškas... Iš kur gi tas Pernykštis ir gaunąs to 
kių dalykų...

— O! Aš, kaip sakoma, žmogus su rezervais. Dabar 
taip: sučiupai ką nors geresnio — griebk didesniais kiekiais, 
kol kiti neišgraibstė. Vienuoliktasis Dievo Įsakymas — ne 
žiopsok!...

Įėjo abi moterys. Jaunesnioji — studentė, dar beveik 
visai mergytė, gluotniai susišukavusi plaukus, kuklia, uždą 
ra suknele; vyresnioji, atvirkščiai — didžiule, žinoma, ne 
tokia natūralia, kaip Šeputienės, dekolte, spindinčiais, žaiža 
ruojančiais auskarais; nuogos rankos apmaustytos apyranke 
mis. Malonu žiūrėti į tokias moteris, malonu pabučiuoti 
joms minkštas, kvepiančias rankas.

Bildžius pasitempė. Štai tokioje kompanijoje visai ne 
gėda praleisti vakarą. Žmonės supranta, kas yra gyvenimas 
ir kaip jį reikia leisti.

Vėl buvo pripiltos taurelės, ir Jonas Bildžius labai drau 
giškai pasiūlė išgerti už gražiąją lytį, už ištikimas vyrų pa 
Jėjėjas ir šeimos židinio vaidilutes.

— Išgerk, Liuliu, — meiliai ragino direktorius savo žmo 

ną, kadaise krikštytą Leokadijos vardu.
Ponia Liuliu maivėsi. Ji, apskritai, negerianti, o šian 

dien, po kelionės jai dar ir galvą skauda.
Teko įsikišti Bildžiui. Jis pakėlė moters ranką su taure 

le, švelniai pristūmė prie lūpų ir palaikė tol, kol visas gaivu 
sis skystimėlis prasisunkė pro baltus, smulkius dantukus. 
Kam gi nemalonu šiek tiek ilgėliau palaikyti gražios moters 
ranką...

Šoferiui Algiui teko girdyti panelę Marytę. Studentė 
raudo, jaudinosi, bet nedrįso tiek maivytis, kiek jos vyresnio 
ji giminaitė, o, svarbiausia, bijojo, kad tas linksmasis šoferis 
gudriomis akimis neįsidrąsintų taip ilgai laikyti jos ranką. 
Ji išgėrė kone užspringdama.

Kitą tostą ponia Liuliu pakėlė už netikėtą svečią, už 
brangų jos vyro viršininką, apie kurį ji girdėjusi tiek daug 
gero ir nuostabaus. Ipolitas Pernykštis pridėjo, kad visiems 
itin malonu išgerti už šaunų, gerbiamą draugą, apie kurio 
žygius kada nors turinčios būti parašytos knygos. Ipolitas 
Pernykštis gerai žinojo savo viršininko silpnybes.

Bildžius mėgdavo kalbėti ir nepakęsdavo, jeigu kas 
nors prie stalo perimdavo iniciatyvą į savo rankas. Visi ture 
davo kantriai klausytis ilgų viršininko pasakojimų apie jo 
karinius išgyvenimus, tuo pat metu nepamiršdami paragint 
pakelti taureles, suvilgyti gomurį. Tokioje kompanijoje Bil 
džius galėdavo sėdėti visą naktį ir jausdavosi tinkamai pa 
gerbtas. Ir dabar jam atsirišo liežuvis. Vienas už kitą šau 
nesni žygiai plaukė pro klausytojų akis. Linksmasis šoferis 
vos bespėdavo mirkčioti raustančiai studentei tais pakiliau 
siais pasakojimo momentais, kai viršininkas ypač vaizdingai 
nupieškavo savo narsumą. Algis Trinkūnas jau mintinai 
žinojo visas viršininko istorijas ir, jeigu kuo nors dar ir 
stebėdavosi, tai tik tuo, neatitikimu, kuris atsirasdavo kiek 
vieną kartą, iš naujo pasakojant tą patį įvykį. Tiesą sakant, 
šoferis menkai tikėjo savo viršininko pasakojimais.

— Aš pats rašau knygą, — dėstė Bildžius. — Būtinai 
parašysiu. Tik laiko man stinga. Ministras neleidžia dai 
bo metu Į archyvus... Ir dar šitos prakeiktos komandiruo 
tės... O man reikia daug ką sutikrinti... Žinote, knyga tai 
nejuokas. Čia visi faktai turi būti istoriški... Bet aš vis tiek 
parašysiu! Esu pradėjęs...

Bus daugiau.
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Specialybė: DOVANOS
7610 Central St. LaSalle. ;;

Ekranas. Filatelija.
BROLIAI MEKAI ĮSTEIGĖ 

FILMŲ BENDROVĘ
Jonas Mekas, „Film Cultu 

re“ žurnalo redaktorius, su bro 
liu Adolfu, redaktoriaus pava 
duotoju, Įsteigė nepriklauso 
mą filmu paruošimo bendrovę 
„FC Film Unit“, ir ji jau Įsi 
gijo studiją. Pirmasis filmas 
vardu ,Guns of the Trees“, do 
kumentarinis kūrinys — egzis 
tenciliastinė drama, parašyta 
ir režisuojama Jono Meko bus 
pradėta sukti New Yorko apy 
’‘nkėse liepos mėn. Adolfas Me

4S, parašė ir režisuos antrąjį 
filmą „Hallelujah thea Hills“, 
kuris bus sukamas šiais me 
tais Kanadoje.

APIE LIETUVĄ LIEČIAN 
ČIUS PAŠTO ŽENKLUS
JAV anglu kalba leidžiama 

sis periodinis filatelijos žurna 
Jas „Stemps“ 1960 m. gegužės 
21 dienos laidoje Įdėjo ilgą, 
per du puslapius, C. Motuzo 
parašytą straipsnį „Lithua 
nian's Patron Saint on Vati 
can Stamps“, kuris pavaizduo 
tas Vatikano išleistais pašto 
ženklais su šv. Kazimiero at 
vaizdu ir ta proga išleistais vo 
kais. Straipsnyje išsamiai ap 
rašyti pašto ženklai ir, ta pro 
ga, suminėta Lietuvos sostinė 
Vilnius su Vilniaus katedra, 
statyta lietuvio architekto Sto 
kos. Kaip žinia, Vilniaus kated

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. Manfreed Kory

Mūsų Kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCELSERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-486G 
Montreal 2, P. Q., Canada.

Jį Verdun - -PO 6-5641 |
HICKSON GROCERY |

Ulus ir maisto produktai!
Pristatymas nemokamai “K

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas vį

AR GALIMA ILGIAU GYVENTI?...

Iš Lietuvos.
12 LIETUVIŲ...

Lietuvos rašytoju vadas Mie 
želaitis pranešė, kad gegužės 
10 d. i Maskvą išvyko 12 Lie 
tuvos poetu. Maskvoje jie tu 
rėš skaityti „tarybinę“ Lietu 
vos poeziją, susitiks su Mask 
vos buržuazija ir dalyvaus su 
buvimuose su rusu poetais. Šių 
jų trape jau dalyvaus ir Pas 
ernakas, kurį savo metu, butą 
oriškai ar tikrai, jie buvo pa 

smerkę už romaną „Dr. Živa 
go“.

Be to, kitos lietuviu grupės 
esą vyksią į Oriolą ir Gorkį. 
Mieželaitis balandžio 30 d. dar 
nebuvo suformavęs „delegaci 
jos“. Tur būt Maskva dar ne 
buvo jos aprobavusi.

Su poetais taip gi vyksią so 
listai ir dailininkai.

Gegužės 12 d. Maskvos Ii 
teratūros namuose atidaryta 
Lietuvos dailininkų paroda. 
Eksponuojama apie 60 kuri 
nių. Dalyvauja dail. Gudaitis, 
Savickas, Jurkūnas ir Makū 
naitė.

Maskvoje rašytojų namuo 
se lietuvių ir rusų poetų šven

✓ -/S/S/S/SZ-ZV-f Zs/SZ-Zs/s

ŽEMA KAINA
Laurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai; 

yra privatus ežeras su pliažu; 
medžioklė, žūklė, ski, — 

veikia visus metus.

ra rusų okupantų yra pavesta 
muzėjum, kas vaizdžiai įrodo 
komunistišką tikybos laisvę...

Amerika išleido pašto ženk 
lūs, skirtus Pabėgėlių metams.

tėję kalbėjo Justas Paleckis, 
Venclova, Korsakas, Mieželai 
tis, Sluckis ir kiti. Vėliau lietu 
vių ir rusų poetai ekaitė savo 
kūrinius bei vertimus. Š. m. 
geg. 12 d. vakare per Mask 
vos televiziją buvo transliuo 
tas lietuvių poezijos vakaras.

• Kauno politechnikos institu 
tas išleido šiemet 300 absol 
ventų. Kaip paprastai, dalis 
bus išsijota po Rusiją.

8 Klaipėdos mieste prie Dan 
gės baigiama statyti nauja 
upių stotis.

®> Klaipėdos miesto centre sta 
tomi kultūros ir technikos rū 
nai. Pastatas busiąs augščiau 
sias visoje Lietuvoje.

• Šiuo metu kai kuriuose kol 
ūkiuose bei tarybiniuose ūkiuo 
se veikia studentų darbo sto 
vykios: Gelvonių kolūkyje 20 
studentų, Poginės taryb. ūky
je 25, 40 ž. ū. akademijos stu 
dentų apsigyveno Keturėnų 
palivarke, jie talkininkauja Ši 
lutės tarybinio ūkio žvejams.

• Po Lietuvos kolūkius paskli 
do įvairių tautybių busimieji 
agronomai - praktikantai, Lat 
vijos, Estijos, Baltarusijos ir 
Stavropolio augštųjų ž. ū. mo 
kyklų auklėtiniai, kurie Lietu 
voje atliks gamybinę praktiką.

Mažas įmokėjimas.
Daugiau žinių suteiks 

St. Morkūnas, tel. PO 8-0890.

• Naujųjų Verkių popieriaus 
fabrike susidarė choras ir šo 
kiu būrelis. Choras dažnai kon

* certuoja įvairiose Vilniaus ir

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER ft SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 A ve., Ville LaSalle DO 6-9343

SIUNTINIAI |
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS |

; ; per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

i Į į Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis X
< > [’ per Janiną ADOMONIENĘ. $

j Į Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, x
J J medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, g

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. v
Į [ Užsakymai iš kitur primami paštu.
] ’ į Siuntiniai pilnai apdrausti. T
J I Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, J 
1 [ Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

\ A. NORKELIŪNAS |
J Commissioner of the Superior Court of Montreal

S MONTREAL ENTERPRISES REG’D. |

$ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS. |

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

Dr. B. C. Matthews Onta

Atkelta
bo formą turi pakeisti kita, dir 
bus protinį darbą, reikia imtis 
fizinio ir atvirkščiai.

Trečia — kaip galima dau 
giau būti ore, kuriame gausu 
deguonies, turime laikytis „at 
viro langelio ar lango politi 
kos.

Ketvirtoji sąlyga — racioną 
lūs maitinimasis, turintis ypa 
tingą reikšmę išsaugant jaunys 
te ir žvalumą. Pagyvenusieji 
ir senesnio amžiaus žmonės tu 
ri mažiau vartoti angliavande 
nių, tai yra cukrinių ir krakmo 
hnių produktų. Keptą mėsą pa 
keisti virta, mažiau vartoti gy 
vidinių riebalų, sviesto. Pa 
grindinį jų maistą turi sudary 
ti pieno - augalinė dieta, mais 
tas, turintis daug vitaminų ir 
mikroelementų — jodo, man 
gano, kobalto.

Savaime suprantama, varto 
ti stiprius gėrimus ir rūkyti — 
negalima. Alkoholis ir nikoti 
nas yra neurotropiniai nuodai, 
paraližuojantieji nervu sistem 
mą ir tuo sukeliantieji visą ei 
lę pasekmių.

Nustatyta, kad žmonės, grei 
tai užpykstantieji, susijaudi 
nantieji, taip pat ir nitu aus 
charakterio, prislėgtos psiche 
kos žmonės, negali ilgai gy 
venti. Atvirkščiai, gero būdo,

Sven Stadius, neseniai pa 
skirtas Suomijos konsulu 
Toronte. (CS).

jo užmiesčių įmonių ir koncer

• Minint lenkų kompozito 
riaus Šopeno 150-ąsias gimi 
mo metines, Vilniuje sureng 
tas šio kompozitoriaus kūrinių 
koncertas, kurį atliko vilniečių 
mėgiamas pianistas N. Štark 
manas su B. Dvariono diriguo 
jamu orkestru.

• Trečiokaitės - Žebenkienės 
ir skulptoriaus Napoleono l et 
rulio darbų parodos iš Vilniaus 
perkeltos į Kauną, M. K. Čiur 
lionio vardo dailės muziejų.

• VI. Jakubėnas pakviestas di 
riguoti Verdi operas „Rigolct

*4

rio Agricultural College, 
Guelph, Žemės skyriaus 
profesorius jau 12 metų, 
apdovanitas Britų Nuffield 
Fondation už gamtos moks 
lūs. Iš Anglijos Ox lordo 
Universiteto jis keliauja 
per žemės tyrimo stotis Bri 
tanijoj, Olandijoj, Danijoj, 
Belgijoj, Prancūzijoj. Vo 
kietijoj, Šveicarijoj, Švedi 
joj ir Suomijoj. (CS).

to“ ir „Traviatą“, kurias stato 
The American Opera Co.
* Anykščių Šielis paruoštas 
spaudai M. Morkūno spaustu 
vėje Čikagoje. Turtingai ilius 
arnotas dail. Pr. Lapės.
» Vyt. Mačernio poezijos rin 
kinys, dail. P. Augiaus iliust 
ruotas, jau yra spausdinamas 
M. Morkūno spaustuvėje.

BELLAZZI - LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

Esde luxe dry cleaners!
£ ________ 117—6th AVENUE, LACHINE |

į ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS įį

ramūs, mėgstantieji bendrauti 
žmonės, gali gyventi daug ii 
giau' Todėl būtina išsiugdy 
ti lygų charakterį, mėgti gam 
tą, visuomenę, kolektyvą.

Psichohigiena mūsų gyveni 
me turi užimti tokią pat vietą, 
kaip ir fizinė kultūra.

GYVOJI MEŠKERĖ
Šiaurinėje Atlanto vandeny 

no dalyje, ištraukus tinklus, 
buvo rasta apie 50 cm ilgio plo 
kščia, juoda žuvis. Jos plačio 
se žiotyse buvo aštrūs dantys, 
o už nugaros, tarsi meškerėlės 
buvo išaugę gyvi siūlai su pūs 
lėlėmis galuose.

Tai reŲas žuvies-žvejo eg 
zempliorius. Pirmą kartą ją 
pastebėjo beveik prieš šimtą 
metų norvegų mokslininkas - 
- ichtiologas Golbelis. Nuo to 
laiko į žvejų tinklus ji pateko 
tik apie 20 kartų. Dažniausiai 
ją pastebėdavo prie Grenlandi 
jos ir Kanados krantų.

žuvis-žvejas paprastai gyve 
na 500 — 2000 m gilumoje. 
Ten, amžinosios tamsos viešpa 
tystėje, nereikalinga nei ryški 

1 spalva, nei akylumas. Svarbiau 
tnrmntt s'a — tai plačios žiotys, aštrūs 

dantys, ir „žvejybiniai įran 
X kiai“.

i Plaukiant žuviai, ryškiai 
šviečia jos „meškerėlių“ galuo 

jse esančios pūslelės; jų šalti 
Y nis — šviečiančios bakterijos.

iš 4 pusi.
Ši šviesa ir patraukia mažų žu 
veliu dėmesį, kurios priartėja 
prie pat žuvies - žvejo. Plačic 
mis žiaunomis „žvejas“ jas be. 
matant praryja.

Tačiau kartais žuviai - žve 
jui, matyt, pritrūksta vande 
nyno gilumoje maisto, ir ji 
pakyla iki 400—100 m vau 
rlens paviršiaus. Štai tuomet 
„žvejas“ ir papuola į tikrų žve 
jų tinklus.

MILŽINIŠKOS TERMO 
BRANDUOLINĖS ELEKT 

ROCENTRINĖS 
PROJEKTAS

Žinomas kinų mokslininkas 
profesorius Czen Šiušenąs pa 
siūlė milžiniškos termobranduo 
linės elektrinės projektą. Jos 
galingumas tiesiog fantastinis 
— 300 milionų kilovatų, t. y. 
130 kartų didesnis už Kuibyše 
vo hidroelektrinės galingumą.

Siūloma pastatyti vieną mil 
žinišką katilą. Jo skersmuo bū 
tų apie 100 metrų, o ilgis — 
apie vieną kilometrą. Jį reikė 
tų pagaminti iš medžiagos, ku 
ri atlaikytų ne tik didžiulį slė 
girną, bet ir nepaprastai didelį 
karštį. Šio milžiniško katilo vi 
duje būtų įmontuotas antras 
katilas taip, kad tarp abiejų ka 
tilų liktų laisvas tarpas, jį tu
retų užpildyti 100 atmosferų 
slėgimo vandenilio dujos, įsod 
rintes termobranduoliniu ku 
ru. Antrąjį katilą reikėtų paga 
minti iš korėto grafito. Vei 
kiant magnetiniam laukui, tų 
dujų mišinys tirštėtų, o tempe 
ratūra vidiniame katile pakiltų 
iki vieno miliono laiplsniu. 
Esant tokiai temperatūrai, su 
sijungtų deuterio ir tričio bran 
duoliai bei išsiskirtų milžiniški 
šilumos kiekiai. Karštos dujos, 
išsiskirančios iš reakcijos zo 
nos, susijungdamos su vėsio 
mis dujomis, 'besiveržiančio 
mis į korėtąjį grafitą, tuoj pat 
sumažintų temperatūrą tiek, 
kad gautasis galingumas gale 
tų būti panaudotas suki i duji 
nėms turbinoms, skirtos elekt 
ros energijai gaminti. Bet tai 
tiktai projektas, kurio niekas 
nerealizuoja.
& Valentinas Ramonaitis, jau 
nuolis, garsėja karikatūrų sri 
ty. Dirba didelės Sears besdro 
vės meno departamente Čika 
goję.
fc „Draugo“ spaustuvė nuolat 
plečiama ir moderninama.

Vaizdų knygą apie istorinę 
ir nepriklausomą Lietuvą 
spausdina VI. Vijeikis.
® Šimtas metų suėjo nuo žy 
maus Lietuvos prisikėlimo ža 
dintojo, kunigo, publicisto, kri 
tiko ir poeto Adomo Jakšio - 
- Dambrausko gimimo.
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M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

KOKYBES
DARBAS

MEDŽIAGOS

X

V?

AUGŠTOS
RANKŲ 

ANGLIŠKOS

i

YP 
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79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

I
v

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675 
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Gnganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC . |
Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai g 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. g
SAV. K. K l A U Š A S ir J. Š I A U Č 1 U L 1 S

yra tos srities specialistai su 22 metu prai-«ika X
Lietuvoje. Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. g

Lietuviams nuolaida. a
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, a

Montreal, P, Q., Tel.: DO 6-o884. x
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Ę$NTSO WINDSOR, Ont.
RADIO KLUBO SUKAKTIS

iWindsoro „^sąjungininkai“, „Trubadūrą” pažymi: .....Šios
Detroito Radio Klubas, mini operos pastatymas muziką my

BIRŽELIO TRĖMIMŲ IR DVIDEŠIMTIES METŲ
OKUPACIJOS

Baltų Federacija rengia To 
ronte iškilmingą akademiją bai 
siesiems birželio trėmimams ir 
rusų okupacijos dvidešimtme 
čiui paminėti. Minėjimas įvy 
ks birželio 14 dieną, antradie 
nj, 8 vai. vak., Prisikėlimo pa 
rapijos salėje. Pagrindinę kai 
bą pasakys žinomas radio ko 
mentatorius John Collingwo 
od Reade. Tikimasi daug sve 
čių iš kanadiečių tarpo. Be mu 
zikinės programos bus rodo 
mas filmas apie 1940 ir 1941 
metų įvykius, Pabaltijo okupa 
ciją ir trėmimus. Visų lietu 
vių pareiga atsilankyti.

Taip pat visi raginami kuo 
skubiausiai registruotis de 
monstraclinei automobilių ke 
lionei į Ottawa. Po nesenų įvy 
kių Paryžiuje ši kelionė turės 
ypatingą pasisekimą. Regis 
truotis galima pas Lietuvių Na 
mų administratorių.

MINĖJIMAS.
nes dabar vykdomas tam reika 
lui vajus.

Nors gavome Tamstų staru 
bią auką, kuri liudija ir Tams 
tų kooperatyvo labai sėkmin 
gą veiklą, pasiųsime Tamsto 
ms dar kartą mūsų atsišauki 
mą ir aukų lapą, nes juos siun 
tinėjame visiems mūsų mielie 
ms rėmėjams. Nenorėtume ir 
Tąmstų aplenkti, nes vajus 
vykdomas visus šiuos metus ir 
todėl gal Tamstos dar rasite 
progą ir galimybę mus parem 
ti arba gal pagal aukų lapą pa 
rinkti aukų klientų tarpe, jei 
tas Tamstoms patogu. Apie 
Tamstų auką šio laiško pras 
me bus paskelbta ir mūsų fa
nes „Informacijose“.

A. Makarskas.
Vajaus reikalų vedėjas.

•1 Prisikėlimo parap. bažnyčio 
je Velykų sekmadieno rinklia 
voje buvo surinkta 1,026.39; 
511 vokeliais — 776.38 dol., be

15-kos metų veiklso sukaktį. 
Šiai reikšmingai sukakčiai at 
žymėti, šeštadienį, birželio 4 
d., Al Matta klubo salėje, 5121 
Oakman Blvd, ruošia banketą 
ir koncertą, kurio metu bus ne 
mokamai išdalintas specialus 
liuksusinis klubo leidinys. Kon 
certinę dalį išpildys Danutė 
Stankait)<tė, sopranas, iš Či 
kagos. Apie šią solistę span 
doje yra buvę gražių atsiliepi 
mų. Kritikai rašydami apie so 
listę D. Stankaitytę, ją verti 
na kaip vieną pačių iškiliausių 
vokalisčių Amerikoje. „Aidų” 
kovo mėn. muzikos recenzen 
tas E. G. rašydamas apie jos 
koncertą New Yorke rašo: .....
publika turėjo progos išgirsti 
jos gražų, aksominį, šiltą ir 
plataus diapazono dramatinį 
sopraną, jos tiek lietuviška, 

į tiek itališka tarsena labai ge

linčiai lietuvių visuomenei at 
nešė naują dovaną — iškilo 
nauja primadona Danutė Stan 
kaitytė. Didelėje rolėje iškilo 
jos didelis talentas ir su šiuo 
pastatymu ji pateko į mūsų 
pirmaujančių solisčių eiles“.

Pastaruoju metu solistė D. 
S. pakviesta koncertuoti dau 
gelyje JAV ir Kanados mies 
tų, o birželio 4 d. ją girdėsi 
me Radio klubo koncerte Dėt 
roite.

Biletai verta įsigyti iš anks 
to, jie platinami jau dabar ir 
prie įėjimo jų gali jau nebūti, 
nes vietų skaičius ribotas. 
Windsore biletus platina P. 
Januška. Radio klubas yra 
skaitlingas nariais, gyvas savo 
veikla, turi daui narių Wind 
sore, dėlto ir bankete - koncer 
te laukia gausaus atsilankymo.

ra ir aiški“. „Drauge“ kovo 22 Banketo pradžia 7 vai. vaka 
dr. J. Prunskis rašydamas apie ro. P. J.

WELLAND, Ont.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

PADĖKA PARAMAI
Labai nuoširdžiai dėkojame 

už tikrai didelę Lietuvių kredi 
to kooperatyvo Paramos To 
ronte 500 dol. sumos paramą 
ir pranešame, kad ją užskaitė 
me dabar mum5 YPa^ a^tua 
liam reikalui, gi™azij°s Pa 

, • Mes tikimės,Stryęi nranlėstl- ... ..kad tamstos sutiksite su šia 
specialia tos aukos paskirtimi,

vokelių 250.01 dol. Atvelykio
Sekmadienio rinkliavoje įu 1 

rinkta 497.48 dol.: 347 voke
liais 388 dol., be vokelių — 
109.48 dol.
® Motinos Dienos novenos mi 
šios Pris. parap. buvo laiko 
mos kiekvieną rytą per visą 
gegužės mėnesį 8 vai. Be to, ai 
siųstomis intencijomis už gy 
vas ir mirusias motinos buvo 
meldžiamasi per gegužines pa 
maldas.

St. CATHARINES, Ont.
ST. CATHARINES LIETU VIŲ ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS
Tėvų Komitetas sėkmingų mo ATITAISYMAS
kslo metų užbaigos proga reiš 
kia kuo nuoširdžiausią pade 
ką: Tėv. Bernabui Mikalaus 
kui O. F. M. už mokyklai gra 
žiu ir patogių patalpų parūpi 
nimą Šv. Mykolo mokykloje.

Poniai Marijai Gverzdienei, 
mokytojai, už jau kelintus me 
tus pasiaukojimą dirbti mokyk 
loję, vedant mūsų vaikus švie 
sios lietuvybės keliu.

L. K. Sąjungai „Ramovė“, 
Vilniečių S-gai, bei SLA S- 
gai St. Catharines skyriams už 
aukas — visi po 10 dolerių.

St. Catharines ir Wellando 
b-nių valdyboms už paramą su 
moję 54 dol. ir 25 centai.

Visiems tautiečiams ir tautie 
tems už betkurią pagalbą mo 
kyklos reikalams — širdingiau 
sias ačiū!

L. Š. M. Tėvų Komitetas.

IR WELLANDE RUOŠIAMOS JONINĖS!
Šių metų birželio 18 d., šeš binson gatvių kampe.

tadienį, daugelį iš mūsų keliai 
inuves į Wellandą į kasmet 
čia ruošiamas Jonines.

Jos įvyks St. Stepsen’s salė 
je, E. Main. St. — Port Ro

ELEKTRONINIAI 
PLAUČIAI

Yra žinoma, kad pastaruo
ju metu medicininėje praktiko 

| je pradėta naudoti plieninius 
* plaučius. Pasirodo, dabar jau 

■ j nebesitenkinama tuo patieki 
mu. Anglų medikų ir technikų 
grupė Londono Barneto ligo 

’ ninėje pradėjo naudoti naują

Įdomią programos dalį at 
liks Hamiltono Dramos teat 
ras „Aukuras“, kuris stato I 
veiksnio scenos vaizdelį, para 
syta A. Gustaičio, „Sekminių 
Vainikas“.

Režisuoja E. Dauguvietytė- 
-Kudabienė. Dalyvauja ir Ha 
miltono lietuvių tautinių šo 
kių grupė, vadovaujama G. 
Breichmanienės.

Šokiams gros Hamiltono lie 
tuvių orkestras, vedamas Vyt. 
Babecko. Koresp.

LIETUVIŲ ISTORIJOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 

nutarė 1960 m. vasario 24 d. 
skirti dovanas Tautos Praeities 
žurnalo pirmojo tomo prenu 
meratonams, jei susidarys jų 
vienas tūkstantis, 20 dovanų 
po 50 dol. Vieną tūkstantį do 
lerių.

Pirmąjį tomą sudarys 4 kny 
gos. Pirmoji knyga yra išspaus 
dinta; ją galima gauti. Antro 
ji — paruošta spaudai; seks 
trečioji, o kai bus išspausdinta 
ketvirtoji knyga, burtų keliu 
bus paskirstytos dovanos. Pir 
mojo tomo kaina 10 dol. Atski 
ros knygos kaina 3 dol.

Laisvę mylinti, darbšti, tvar 
kinga ir dora mūsų tauta ilgus 
amžius turėjo laisvę, tvarką, 
taiką, gerovę ir pažangą pati 
ir teikė tai josios globoje pano 
rėjusiems kaimynams. Atskleis 
kime tautos garbingąją praei 
tį!

Kiekvienas pirmojo tomo 
prenumeratorius turi vieną pro 
gą laimėti dovaną. Jei norėtų 
turėti daugiau progų, L. L. D. 
Valdyba sutiko, kad prenume 
ratoriams, atsluntjusiems žur 
nalui paremti auką, kiekvie 
nos tos aukos doleris duotų 
jam naują progą laimėti dova 
nas.

Prenumeratas ir aukas ma 
lonėkite siųsti adresu:
Rec. C. A. Matulaitis, MIC 

Marian Hills Seminary, 
Clarendon Hills, Ill.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jonas Gustaitis jieško 

Prano Miikerio, 1948 metais 
iš Danijos išvykusio į Kanadą. 
Yra labai svarbus reikalas. Pr. 
Milkeris arba jį žinantieji ma 
loniai prašomi atsiliepti adre 
su: Jonas Gustaitis, 12 Arthur 
Street, Gloucester, England.

LIETUVIŲ — ŽYDŲ SAN 
TYKIŲ KLAUSIMU 
Atkelta iš 3-čio psl.

kavo norėdamas padėti žy 
dams jų baisiojoje nelaimėje. 
Jeigu SS vyrai už degtinę ir 
markes surado tamsių gaivalų 
pagelbėti jų juodą darbą vyk 
dyti,<- negalima kalitinti vigą 
tautą. Bet kurioje tautoje tam 
siu gaivalų pasitaiko. Kiekvie 
nas geros valios žydas, reik 
manyti, tai supranta. Čia reik 
neužmiršti ir tas faktas, kad 
bolševikams užėjus, buvo ati 
daryti kalėjimai ir visas krimi 
nalinis elementas paleistas lais 
vėn.

Per šimtmečius lietuvių tau 
ta su žydų tauta greta taikiu 
gai gyveno ir dirbo. Lygiai 
taip pat būtų gyvenę ir ir toli 
mesnius šimtmečius, jei tikrie 
ji tų tautų žudikai lietuvių že 
mių nebūtų norėję grobti i’ 
prievartauti — lygiai rusai, ly 
giai vokiečiai. Jie ne žydai ir 
ne lietuviai, kalti.

Žydų tautos nelaimė baigėsi 
su karu. Lietuvių tautos trage 
dija ir šiandieną dar tęsiasi ru 
siškojo komunizmo, melo ir 
smurto siautėjime. V.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Balandžio 27 d. N. L 18 Nr.. 
iš St. Catharines koresponden 
cijoj, „Pagerbtas didelis visuo 
menininkas“, padariau apsiri 
kimą. Išvardindamas pagerbi 
mo metu kalbėtojus, parašiau. 
SLA St. Catharines kuopos 
vardu sveikino K. Jonušas. 
Turėjo būti parašyta: „SLA 
St. Catrarines kuopos finansų 
sekretorius P. Polgrimas“.

Per mano neatidumą už pa 
darytą klaidą šiame reikale lie 
čiančius asmenis labai atsipra 
šau.

Ignas Katriūnietis.
— Quebeco provincijoje 

vyksta įtempta priešrinkiminė 
kampanija. Konkuruoja kon 
servatorių Barrete ir liberalų 
Lesage.

— Amerikiečiai sugrįžus} 
Eisenhoweri iškilmingai suti 
ko Washingtone.

prietaisą — elektroninius plau 
čius. Jie sveria 25 kg ir gali 
veikti 20 vai.

Plieninių plaučių atveju Ii 
gonis turi būti uždaromas me 
faliniame gaubte. Panaudojus 
elektroninius plaučius, dabar 
jis ramiai sėdi kėdėje, o oras 
įpučiamas į jo plaučius dviem 
plastmasiniais vamzdeliais. 
Aparatas yra portatyvus.

icsT3i»e=aiiez=2^^
Lietuvio Advokato Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond)

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakas yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ve, 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką

» šis veiksmingas augalas teikia.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.
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Įvairūs s i u n t i n i a i
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspe 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir O± O jLjcISLU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TA J A 8-6686 

ponia V. Jurai tie.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 

ponia M. Venskevičienė.
Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

I
A.E. McKAGUeI

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras g 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg, g

$ 330 Bay Street, g
$ TORONTO 1, Ontario, g 
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Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės pade 

ti. Jūs ištiktųjų būsite 
patenkinti taip padarę.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitora, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge)
Toronto 5, Ont.

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

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adre 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperal 
„PARAMA” >

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ; t
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. g

Darbo valandos: X
IPirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. g 

Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, g
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. »

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. w
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723, §

I

Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO
(premijuota) .................................................................... $ 0.50

Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2,00
H. Senkevičius. KRYŽIUOČIAI, romanas I ir II

tomai po 3.50 .......................................................................7.00
1960 metų KALENDORIUS ............................................. 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS 1.00 
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ................................1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ...............................................................................3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas .....................................................................1.25
Dr. K. Gudaitis. LIETUVIAI EVANGELIKAI ............5.00
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi...........................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ...................... 3.00
Stp. Kairys. LIETUVA BUDO, atsiminimai ....................5.50
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ..................6
Žurnalas LIETUVA ........................................................... 0,50
M, Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
A. Baronas. MĖNESIENA, rom.......................................$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS........................ $4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .......................... 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................. 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...........1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... J ‘0 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • •...........i
Merimee. KOLOMBĄ, romanas..........................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ......................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ......................... $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ...........................................................$ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................. $ 0,75
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams...........$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ............................. $ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Dasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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WELLAND, Ont.
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS.HAMILTON

HAMILTONO BENDRUOMENĖS V-BA
nori padėkoti organizacijoms, 
kurios atsiliepė aukomis Į Vai 
dybos prašymą padėti politi 
niams pabėgėliams „DP“, ku 
rie dar tebevargsta stovyklų 
se. Iki šiol yra gauta aukų iš 
šių organizacijų: Bendruome 
nės valdybos, Aušros Vartų 
parapijos komiteto, Katalikių 
moterų draugijos, Socialdemo 
kratų skyriaus, Lietuvių na 
mų, Šalpos Fondo, tautos Fon 
do ir auka iš nežinomo asmens. 
Viso iki šiol gauta 110 dol.

Kadangi Pabėgėliams šelpti 
komitetas reikiamos sumos dar 
nesurinko, tai vajus yra pratę 
siamas, ir komiteto sekretorius 
Aiškartotinai kreipėsi į Bend 
įuomenės pirmininke, prašyda 
mas aukų rinkimą dar pratęsti.

Bendruomenės valdyba nuo 
širdžiai prašo visų tautiečių, 
kurie dar nesuspėjo, ar nežino 
jo, sulig išgalėmis paaukoti 
tam gražiam tikslui. Aukas 
galima Įteikti bet kuriam B. 
V-bos nariui.

B. V-ba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už tuos, kuriems jūsų 
parama, padės nušluostyti 
skurdo ir nevilties ašarą.

Motinos Dienos minėjimui 
praėjus sėkmingai, B. V-ba dė 
koja programos išpildytojams 
ir jos paruošėjams. Taip pat 
ini^an*zac’j°ms *r Prekybinin 

j'ms, kurie prisidėjo dovano 
mis prie pagerbimo mūsų mo 
tinų.

Visiems nuoširdus ačiū.
H. L. B. Valdyba.

DARBO JIEŠKANTIEMS
šiais metais Hamiltone yra blo 
gesnė situacija, nes šią savai 
tę buvo registruotų bedarbių 
vyrų 8.347, moterų 6.166, kai 
pernai tuo pačiu laiku buvo vy 
rų 6.642 ir moterų 5.559.

Taip pranešė Darbo Įstaiga.

TAUTOS FONDO HAMIL 
TONO SKYRIAUS V-BA

pradeda vykdyti aukų rinkimo 
vajų, kuris norima pravesti 
per gegužes ir birželio mene 
sius. Tautiečiai maloniai prašo 
mi, kai atsilankys i namus au 
kų rinkėjas, pagal išgales pa 

| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. | 
H

: Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iŠ
:: 7% iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdiaustt*.
:: Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. H 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. H 
vak., Minden Building, 4 J King St. E., notaro A. Liudžiaus ;; 
Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 H

Tai lenktyninis automobilis, sukonstruotas Bill Sadler'io 
iš St. Catharines, Ont. Motoras 305 arklio jėgų, sveria 
1,500 svarų ir išvysto 180 mylių Į valandą greitį. Lenkty 
nių tema girdima per CBC rądio laike „R. P. M.“ vaidi 

nimo pirmadieniais.

aukoti Lietuvos laisvinimo rei. 
kalams. Tautos Fondas čia pra 
dėdamas vajų turėjo ir ta pro 
ga suruoštą pasilinksminimą 
Brant Inn patalpose gegužės 
23 d., kurio pajamos taip pat 
eina lasvinimo kovai remti.

HAMILTONO PHILHAR 
MONIJOS ORKESTRAS, 

baigdamas šiais metais koncer 
tų ciklą, turėjo 3,700 dol. defi 
eito, kurį tikisi padengti vi 
suomenės aukomis. Šis nuosto 
lis gautas pirmą kartą per de 
šimtį orkestro gyvavimo me 
tų. Philharmonijos orkestras 
davė per šios žiemos sezoną ke 
turis koncertus. Vieno koncer 
to išlaidos buvo 4,000 dol. Or 
kestro dalyviai gauna po 20 
dol. už koncertą, dirigentas 
500 dol. Nors koncertų lanky 
tojų skaičius padidėjo 30%, 
bet iš parduodamų biletų visų 
išlaidų nepajėgiama padengti.

BANKELIS „TALKA“ 
balandžio mėn. baigė turėda 
mas šėrų sąskaitoje 22 7,077.10 
dol., depositų 2,703.50, kasoje 
— pinigais 22,382.55, išskolin 
ta nariams asmeninių paskolų 
175,649.25 dol., pirmųjų mor 
gičių paskolų 52,328.87 dol., 
tad viso yra išskolinta nariams 
227,978.12 dol. Savų pinigų ne 
užtekus, buvo pasiskolinta 
20,000.— iš Leagos Toronte. 
Balansas už balandžio men. su 
vestas 258,035.48 dol. sumai. 
Per tą mėnesi Įstojo 8 nauji na 
riai, tad dabar yra 429 nariai. 
Mirė bankelio narys Jonas Jo 
kubaitis balandžio 26 d.

Bankelio valdyba svarstyda 
ma, kaip geriau nariams pa 
tarnauti, nutarė eiti prie čekių 
sistemos Įvedimo. Dabar su 
čekių Įvedimu aiškinamasi visi 
formalumai, ir kai bus pilnai pa 
siruošta, bus Įvesti čekiai, ku 
riuos galės nariai pagal reika 
lą, kaip kituose bankuose išra 
šinėti. Tas daug pagelbės na 
riams, nes nebereikės pinigų 
laikyti kitur einamesiems rei 
kalams tenkinti, o galima bus 
viską laikyti bankelyje ir če 
kius išrašinėti per savą banke

m. lie
Kana 

žinion

Įdomu, ką jūs sakytumėte, 
jei vieną dieną rastumėte „Ne 
priklausomoje Lietuvo 
kančią žinutę: „Nuo š. 
pos mėn. 1-mos dienos 
dos valdžia perima savo 
palikimų paskirstymą“.

Tai yra, visa, ką mes kaip in 
dividai taupėme, valdžia, po 
mūsų mirties padalintų pagal 
savo nuožiūrą. Kitais žodžiai • 
tariant, teisė sudarinėti testa 
mentus butų mums atimta. 
Nuo tokio įstatymo įsigaiioji 
mo valdžia, neatsižvelgdama į 
mūsų planus, aiškiai nurodytų, 
kiek ir kam mes turime savo 
turtą palikti. Patiktų mums ar 
ne, mes negalėtume palikti do 
vanų draugams, giminėms, nes 
valdžiai gal visai neįdomu, kad 
mes norime visą savo turtą po 
mirties skirti tik savo šeimos 
nariams — žmonai, vaikams ar 
tėvams.

Esu tikras, dažnas mūsų, per 
skaitęs tokią žinią, pradėtume 
ko gero „rusiškai kalbėti“. Ir 
būtų atleistina, nes mūsų žmo 
niškos bei pilietinės teisės tik 
rai* būtų rimtai pažeistos.

Tačiau, nenustebkite, taip 
atsitinka tūkstančius kartų mc 
tuose, kai žmonės miršta nėpa 
likę testmentų. Daugelis žmo 
nių atsisako tos brangios tei 
sės ir savanoriškai atiduoda sa 
vo palikimo paskirstymą vai 
džios nuožiūrai.

Kaip gi yra jūsų atveju? Ne 
žiūrint, ar jūs valdote didžius 
ar mažus turtus, esate vienin 
telis savininkas ar partneris su 
kitu — jūs turite turėti testa 
mentą.

Sakykime, jūs esate prekyb’ 
ninkas — turite savo biznelį 
Ar tas biznelis turės 
jumis? Ir šeima’ gaus 
dali jo vertės?

Šimtai biznių, tiek 
tiek mažų, pranyksta

mirti su 
tik tree

didelių, 
arba su

Ii. Taip pat artimoje ateityje 
bankelis pradės dirbti kiekvie 
ną dieną, kas irgi suteiks daug 
patogumo nariams sutvarkyti 
savo finansinius reikalus pato 
giausiu laiku. L D.

I
A L I O DŽI U S, B. L., 

Viešasis Notaras 
(Notary Public)

Advokatas iŠ Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 

s? biznio pirkimo-pardavimo 
$ dokumentų sudarymas ir 
X visi kiti notariniai reikalai. 
X Teisiniai patarnavimai.
v Morgičiai.
$ Įstaiga: JA 7 5575;

Namų: FU 3-8928.
£ 20 King Street East,
X Hamilton.

iX v

t
g

Elena Domo rodo naujos iš 
vaizdos apsirengimą. Bet la 
bai nedaugeliui moterų tin 
ka kelnės, nes jos dažnai mo 
teriai netinka iš estetikos su 
metimu. Kažin ir ar ši mer 
gaitė nebūtų Įspūdingesnė 

moterišku drabužiu. 

laiku 
pavo 

jų iš

mūsų

mažėja ligi menkaverčio lygio 
kas metai ir tai tik todėl, jog jų 
savininkai neprisirengė 
apsvarstyti gresiančius 
jus ir nieko nepadarė 
vengti.

Taip. Kiekvienas iš 
privalome turėti testamentą!

Kitaip ir būti negali, nes mes 
turime palikti nurodymus liku 
siems, ką ir kaip sutvarkyti.

Sekančiuose straipsniuose 
bandysiu nurodyti, kas atsitin 
ka, kai neturima tsetamento ar 
ba, kitaip sakant, kai mes sa 
vo turtą paliekame valdžios va 
liai.

Nustebsite išgirdę, kokių 
keistų netikėtumų būna, kai jū 
sų palikimas tampa visiško ne 
planavimo auka.

Ir kai mes nuodugniai susi 
pažinsime, kaip reikia tinka 
mai pasiruošti, greitai pastebė 
sime, jog ir mums patiems ne 
bus taip jau lengva padalinti 
turtą savo palikuonims, o ką 
jau bekalbėti apie visai sveti 
mus valdžios atstovus.

Užteks šį kartą priminti: jau 
nas ar senas, viengungis ar ve 
dęs, turtingas ar ne, — mes vi 
si esame šiokio tokio turto vai 
dytojai, ir mes privalome jau 
turėti testamentą.

Galop, jei man pasisekė šiek 
tiek išjudinti jūsų ramybę ir 
jūsų sąžinė pradeda lyg ir iš 
mėtinėti (už toki ilgą atidėlio 
jimą) — nenusiminkite.

Susisiekite su savo teisiniais 
patarėjais (notarais, advoka 
tais ir t. t.) ir, jei įmanoma, 
savo gimtąja kalba išsiaiškinki 
te visus reikalus, bei galimai 
greičiau Įsigykite bent ką juo 
du ant balto!

Tad, iki sekančio karto!

SPORTAS.. .
Atkelta iš 2-ro psl.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
Lietuvos futbolo pirmenybė 

se, gautos šios pasekmės: R. 
Žvaigždė — Vilniaus Sparta 
kas 2 :0, Inkaras — Lima 2 :0, 
Šiaulių Staitybininkas — Pane 
vėžio MSK 0:2, Mariampolės 
C F — Kauno KKI 1 :0. Dau 
giausiai žiūrovų sutraukė pro 
vincijos miestai — po 1500. 
tuo tarpu Kaune ir Vilniuje, 
rungtynes stebėjo nepilni 500 
mėgėjų.

Lietuvos šachmatų pirmeny 
bėse, po keturių ratų pirmau 
ja Lietuvos kolonistas Chol 
mov. Jis pereitais metais už 
girtuokliavimą buvo diskvalifi 
knotas, tačiau kaip rusui, ši

1 bauda tapo nuimta. Tuo tarpu, 
Lietuvos kaimo pirmenybėse, 
vyrų grupėje pirmą vietą iško 
vojo V. Andriušaitis iš Plun 
gės, o moterų — O. Valeikai 
tė iš Molėtų.

Lemiamos stalo teniso pir 
menybių rungtynės pravestos 

X Vilniuje. Jose, netikėtai, Vii 
niaus Universiteto komanda 
nugalėjo prieitų metų rneiste 
ri Kauno R. žvaigždę 8:5. Kau 
niečiai atsigriebė sekančios 
dienos susitikime prieš 
niaus Ramunę. Įveikdami 
niečius 10:3. Pažymėtina, 
R. Paškevičius ir Čepaitis

kad 
Įvei 

kė A. Saunorį, O. Žilevičiūtė 
nugalėio Balaišyte ir Morkū 
raitė. Šiuo laimėjimu, vilnie 
čiai užsitikrino sau meisterio 
varda.

Lietuvos ekrane buvo rodo 
mi sportiniai filmai — kroni 
kos iš lengvosios atletikos 
rungtynių S. S-gos prieš Ang 
Ii ją, JAV, ledo ritulio pirmeny 
bes.

ste
135

IŠ VISUR
Europos futbolo taure, 

bint Glasgovo stadione 
tūkst. žiūrovų, laimėjo Madri 
do Real, nugalėdamas vokie 
čių komandą Eintracht is 
Frankfurto 7 :3. Šių rungtynių 
didvyriais buvo vengras Pus 
kas ir argentinietis Di Stefano, 
kartu pelnę net 6 įvarčius.

Į Romos olimpinius žaidi 
mus numato atvykti 1500 spor 
to žurnalistų.

Į Kanados ledo rutulio mė

^$£4* MTA■ <<Sp?J—«—<<55* J <55* ŽL<35* 1 <5£T•SS?r-?s<S3*7 x

Š. m. birželio mėn. 4 d., šeštadieni,

Wellando Medžiotojų - Meškeriotojų

Klubas „L i t u a n i c a1

ruošia dideli

H
::

kartūno balių
kuris Įvyks gerai žinomoje St. Slephen‘s salėje, 

Wellande, Ont. (kampas Main E. ir Port Robinson Rd.)

Programą išpildys

Muz. St. Gailevičiaus vedamas vyrų kvartetas.

Gros p. Baberko lietuviškas orkestras.

:: n
::

Trims gražiausioms kartūno suknelėms 
bus skiriamos vertingos dovanos.

Veiks turtingas bufetas, loterija ir kiti įvairumai.

Pradžia 4 vai. po pietų.

Kviečiame visus atsilankyti į ši įdomų Kartūno Balių.

KLUEO VALDYBA.

NIAGAROS PUSIASALIS
PARENGIMAI BŪTINI PERSITVARKYMO

Palengva bandėme prieiti 
prie „didelio masto“ parengi 
mų. Pasirodo — nelengva. Tai 
žiema kliudė, tai vėl kas. Atsi 
rado skylių. Praėjo drąsa. At 
rodo teks su savo veikimu vėl 
persigrupuoti.. Arčiau susi 
spausti visiems.

PARAPIJOS METINĖ 
ŠVENTĖ 

praėjo gana gražiai, 
buvo ir žmonių. Bet 
ti žymiai daugiau, 
orai? Žmonės laukia 

Programą davė 
Prisikėlimo choras,
V. Verikaičio. Choras paruoš 
tas, visiems labai patiko, 
solistas irgi padainavo ir 
laukė publikos labai šilto 
mimo.

Nemaža 
galėjo bū 
Gal blogi 
geresnių?

Toronto 
ved. sol.

Pats
SUSI
prie

KO NE PRIGĖRĖ
Du lietuviai, žuvaudami, di 

delio rūko metu nuvažiavo nuo 
uosto molų ir nugrimzdo i dug 
ną. Tik vandeniui prisipil 
džius, pasisekė praverti duris 
ir išplaukti i viršų. Kitoje mo 
lų pusėje yra sraunus ir gilus 
kanalas. Tikra laimė, kad ma

gėjų s-kos suvažiavimą Otta 
wos apygarda įneš pasiūlymą, 
kad šio krašto rinktinė (tikriau 
tariant Allan taurės nugalėto 
jas) pasaulinėse pirmenybėse 
nedalyvautų. Tas aiškinama 
silpnais Kanados pasirody 
mais, dėl ko nukenčia pats 
prestyžas. K.

VYTIS IŠKOVOJO 
PIRMENYBES

Šiaurės Amerikos lietuvių 
žaidynių tarpklubiniu nugale 
toju vėl tapo sporto klubas 
„Vytis“, surinkęs suaugusių ir 
jaunių klasėse 172 taškus. Ant 
roji vieta atiteko Clevelando 
„Žaibui" su 165 taškais.

SPORTAS TORONTE
Lauko teniso treniruotės 

vyksta pirmadieniais ir trečia 
dieniais Bellwoods parke. No 
rintieji lavintis šioje šakoje, 
prašomi kreiptis Į Praną Gvil 
dį, tel. LE 4-2544.

— Lengv. atletikos treniruo 
tės vyksta antradieniais ir ket 
virtadieniais 
Treniruotėms
Supronas, tel. LE 4-8266.

— Futbolo treniruotės vyks 
ta antradieniais ir ketvirtadie 
niais High Parke. Sekcijai va 
dovauja A. Supronas, tel. LE 
4-8266.

— Futbolo treniruotės vy 
ksta antradieniais ir ketvirta 
dieniais High Parke. Sekcijai 
vadovauja J. Šulcas, tel. LE 
6-8255. '

— Stalo teniso treniruotės 
vyksta ir toliau antradieniais 
ir ketvirtadieniais Šv. Jono pa 
rapijos salėj e.

B.

Rennie parke.
vadovauja A. 

k

šina neįkrito. Taigi, pasirodo, 
visur reikia didelio atsargumo.

SUSIŽADĖJO
Iš Vašingtono universiteto 

pas tėvus atvykusi p-lė Kristi 
na Tyliutė susižadėjo su jau 
nuoju Škirpa, žinomo kario ir 
veikėjo sūnumi, kuris yra inži 
nierius, taip pat Vašingtone. 
P. K. Škirpa ta proga irgi bu 
vo atvykęs į St. Catharine ir 
dalyvavo lietuvių pamaldose.

Taigi susikurs dar viena stip 
ri lietuviška šeima.

SVEČIUOSE PAS 
ŪKININKUS — DELHI
Ir pora St. Cathariniečių <la 

lyvavo p. Miceikų ūkio mort 
gedžių deginime. Pobū vis, ku 
riame dalyvavo eilė žymių lie 
tuvių, praėjo gražiai, palinkint 
darbštiems lietuviams, Lietuvo 
je baigusiems augštuosius mo 
ksus p. Miceikams, kuo ilgiau 
siu metų.

SVEČIUOSE HAMILTONE
Operetėje „Silvija“. Išvers 

ta, paruošta ir pastatyta kun. 
muziko B. Jurkšo. Ant kieto 
viso choro dalyvių pagrindo.

Žodžiu — visų gražiom pas 
tangom, gražus rezultatas — 
operetė lietuviškai. Turinys 
paprastas, kuo ne lietuviška ap 
linka.
šviesūs drabužiai, šviesios nuo 
taikos, gera vaidyba, geri bai 
sai ir... pilnutėlė salė žmonių. 
Ir lietuvių namuose.

Pasirodo — Hamltoino nei 
jėgos, nei entuziazmas neišse 
miami.

Gražios dekoracijos,

DAR VIENAS BALIUS!
Tai kartūnų balms Wellan 

de. Sakykit, kaip to baliaus nė 
aplankyti? Jį ruošia Wellande 
stipriausiai susiorganizavę lie 
tuvai, ir ruošia gerai. Tą įrodė 
pernai ir užpernai, o šiemet 
dar visu šuoliu pasistūmėjo: 
viena geriausių programų — 
S. Gailevičiaus kvartetas! Žiu 
ri komisija premijoms už gra 
žiausias sukneles paskirta iš 
penkių lietuviškų vietovių. 
Pernai parade dalyvavo apie 
40 dalyvių — sunku buvo žiu 
ri komisijai — visos gražios!

Taigi ranka rankon su Wel 
landų! Juk Wellando lietuviai 
vieni pirmųjų Kanadoje ėmė 
ryškėti savo veikla. O čia jie 
visi gražiai susijungė bendra 
me darbe. Tas jų balius — kar 
tą Į metus turi būti ir šiemet 
grandiozinis toje šaunioje, gra 
žioje Stephen salėje prie Wel 
lando — lyg kokio miško pa 
kraš'vyje. T.aū prašomi, pri 
būti laiku, nebus delsiama nei 
minutė šauniai programai, Kad 
visas laikas būtų sunaudotas, 
kaip reikia nuotaikingai ir pa 
vasariškai.

St. Katarinietis.
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MOWT'SREAL
MOKSLO METŲ UŽBAIGI 

MAS LIETUVIŲ 
MOKYKLOSE

bus iškilmingai pažymėtas šį 
sekmadienį, birželio 5 dieną. 
AV bažnyčioje, 11 vai. bus iš 
kilmingos pamaldos, kuriose 
visi šeštadieninių mokyklų mo 
kiniai dalyvauja organizuotai. 
Po pamaldų AV salėje — ak 
tas, kurio metu bus išdalyti 
mokiniams pažymėjimai.

AUGŠTESNIŲJŲ LITUAN1S 
TIKOS KURSŲ 

mokslo metų užbaigimo aktas 
ir ta proga pobūvis įvyks šį 
šeštadienį, birželio 4 dieną, 7 
vai. vakaro Aušros Vartų sa 
Įėję. Iškilmingo akto metu bai 
gusiems kursus bus Įteikti ates 
tatai. Po to bus bendros vai 
sės, muzika, šokiai, dainos. Vi 
si Augštesniųjų Kursų moki 
niai su tėvais, visi anksčiau 
kursus lankiusieji ir visas lietu 
viškasis jaunimas kviečiami da 
lyvauti. Kursų Vadovybė.
IŠKILMINGAS DIPLOMŲ 

ĮTEIKIMAS
Pirmadienį, gegužės 30 d. 

McGill universitetas (anglų 
kalbą) Forumo patalpose įtei 
kė 1,225 baigusiems universi 
tetą diplomus, kurių tarpe ir 
trims lietuviams: A. Vičui, V. 
Giriūnienei ir R. Knystautui. 
Diplomų įteikimas yra labai iš 
kilmingiSf, dalyvaujant augš 
tiems asmenims ir universiteto 
moksliniam personalui. Baigų 
šieji universitetą išeina grupė 
mis pagal specialybes ir iššau 
kiami abėcėlės tvarka. Įtei 
kiant diplomus, trumpai api 
budinamas kiekvienas gaunąs 
diplomą. Lietuvių, baigusių 
augštuosius mokslus, atvaiz 
dai bus įdėti sekantin NL n- 
rin.

Montrealio universitetas 
(prancūzų kalba) 898 diplo 
mus baigusiems augštuosius 
mokslus įteikė antradienį, ge 
gūžės 31 d.

SLA 123 KUOPOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas birželio 12 d. po 11 
vai. pamaldų AV patalpose. 
Susirinkimas bus trumpas, bet 
svarbus, nes reikia rinkti ats 
tovus į deimantinį SLA sava 
žiavimą ir nariai norima pain 
formuoti apie deimantinių su 
kaktuvių lengvatas ir naują 
apsidraudima. Dalyvaukime vi 
si. V-ba.

MONTREALYJE GASTRO 
LIUOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ANSAMBLIS
Tiktai trys spektakliai įvyks 

biiželio 10 — 11 — 12 dieno 
mis, 8.30 vai. vakaro, o šešta 
dienį ir sekmadienį — ir ryti 
niai spektakliai, 2.30 vai. dien. 
metu, Her Majesty's teatre, 
Guy gatvėje. Kainos nuo 3.50 
iki 1.50. Kas nori gauti 25% 
nuolaidos, tesikreipia į Nepr. 
Lietuvos redakciją, kur gaus 
specialų kvietimą, duodantį tei 
sę gauti 25% nuolaidos.

Duquesne University Tam 
buritzans išpildys dainų ir šo 
kių programą, kurioje bus: ru 
munų, kroatų, serbų, slovėnų, 
rusų, vengrų, bugarų, lenkų ir 
lietuvių (dainos ir šokiai — 
džiugas ir našlinis Jonkelis). 
Plačiau žiūrėkite skelbimuo 
se.

ARTINASI JONINĖS
Jau artėja birželio 18 d. — 

K. L. K. Mot. Dr-jos ruošia 
ma tradicinė Joninių šventė. 
Aušros Vartų išpuoštoje salėje 
prie skanios vakarienės, įdo 
mios programos ir šaunaus 
orkestro, visi švęsime drauge 
Jonų ir Jonių varduves, kurių 
tarpe yra ir mūsų gerb. klebo 
nas Tėvas Borevičius, S. J.

DR. JONAS MALIŠKA 
ATIDARO NAUJĄ OFISĄ

Be ofiso, kuriame dabar 
dirba (5441 Bannantyne, Ver 
dun, telefonas PO 8-4547), 
atidaro naują ofisą: 1396 St. 
Catherine St. West (prie Bi 
shop), suite 419, telefonas UN 
6-8235. Naujoje vietoje Dr. J. 
Mališka kol kas priiminės ant 
radieniais ir trečiadieniais.

O visom kitom dienom — 
Verduno ofise. Bet šeštadienį 
gali priiminėti ir viename ir 
kitame ofise. Tat kiekvienu at 
veju reikia pirma susitarti čia 
nurodytais telefonais dėl vie 
tos ir laiko.
• Visuomenininkas Antanas 
Navickas buvo liganinėje, kur 
jam padaryta operacija. Linki 
me greičiau pasveikti.
• L ir A. Kilčiai, jr. susilaukė 
dukrą. Tėvai pirmagime džiau 
giasi.
• Automobilių Montrealyje 
įregistruota per 400.000, sunk 
vežimių 75,000.

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir | n __ 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

Dr. V. PAVILANIS 
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

m.

m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

Pirmą kartą Montrealyje...
POPULIARIOMIS KAINOMIS 

FANTASTIŠKAI! PUIKU! ŽAVINGA! 
Tik 3 dienas 

PENKTADIENI, ŠEŠTADIENI, SEKMADIENĮ, 
birželio 10—11—12 d. d. 8.30 p. m.

MATINE: ŠEŠT., SEKM., 2.30 P. M.

Her Majesty’s Theatre
1421 Guy St., prie St. Catherine. Tel. WE 5-2488.

Specialiai moksleiviams 
(tik matinee) 

25% nuolaida.
Geriausi pasaulyje slavų 
liaudies muzikai, daininin 
kai ir šokėjai dviejų valan 

dų koncertiniame 
festivalyje.

Pasaulinio masto 
kostiumai!

Tai neprilygstamo masto 
muzikinis pasirodymas!

Priimami užsakymai 
paštu.

BILETAI DABAR PARDUODAMI TEATRE
Kasa atidaryta kasdien 10 a. m. iki 5 p. m.

Kainos vakarais: $2.00, $2.50, $3.00, $3.50
su mokesčiais matinee: $1.50, $2.00, $2.50, $3.00.
Taip pat ir Peppe's Restaurant 1212 Peel St. Tel. UN 6-0937. 

Prašoma pridėti užadresuotą voką su pašto ženklais 
jūsų biletų pasiuntimui.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALIŠKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.

Tel. PO 8-4547 ir 
1396 St. Catherine St. W. 

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235

ADVOKATAS

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

: Suite 901

UN 1-8933

1 Nosies, gerklės ir ausų | 
» specialistas ir chirurgas S

Dr. R. CHARLAND
78 St. Joseph Blvd. W. 

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Montreal

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

215 St. James West, 
7 augštaa.

A V 8-3115.Tel.:
Namie 2654 Hogan 
: LA 5-7023, 7—9 v. v

ADVOKATAS
SEPH P. MILLER, ;
B. A., B. C. L.

Suite 205
i Notre Dame St. E. 1 

UNiversity 6-7026
Res.; 40 Lafleur, 
Salle, tel. DO 6-1570

DLK VYTAUTO KLUBAS 
pereina į vasaros laiką, kada 
Pašalpinės d-jos susirinkimai 
perkeliami į penktadienių va 
karus. Pirmasis Pašalpinės va 
saros laiko susirinkimas įvyks 
birželio 3 dieną, 8 vai. vakaro 
Klubo patalpose. Nariai, neat 
siėmę dividendų, tą gali pada 
ryti per Pašalpinės susirinki 
mą.

Klubo sekr. G. Alinauskas.
AV PARAPIJOS 

MERGAIČIŲ
Marijos sambūris per Šeštines 
turėjo išvyką į pp. Gudžiūnų 
ūkį, kur labai jaukiai praleido 
visą dieną.

Sambūrio veiklos pirmųjų 
mėtų pabaigtuvės įvyks bir 
žeio 12 dieną tuojau po su 
mos seselių patalpose. Mergai 
tės rengia trumpą programėlę 
ir vaišes savo svečiams.

Prašome atvykti ir savo da 
lyvavimu paremti jų jaunas 
pastangas ir šio sambūrio vei 
kimą.

Marijos Samb. Vyresniųjų 
būrio V-ba.

RENGIAMA TRADICINĖ 
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 

liepos 3 dieną pp. Skruibių ūky 
je, Pointe Fortune.

Programoje numatyta: pri 
zinio šaudymo, sporto ir meš 

; keriojimo varžybos. Bufetas, 
loterija ir puiki lietuviškų me 
lodijų muzika.

Kuopos valdyba maloniai 
prašo kitų organizacijų minė 
tą dieną rezervuoti šauliams.

, O visų tautiečių ir svečių — 
, nepamiršti atvykti. Pelnas bus 
į skiriamas Šaulių vėiavos įsigi 
! jimui. Valdyba.
r • Inžinierius Romas Knystau 
► tas, jau dirbąs inžinieriaus dar 
Į bą Long Island, buvo atvykęs į 
[ iškilmingą McGill universiteto 
[ diplomų įteikimą atsiimti diplo 
' mo. Ta proga inžinieriaus tė 
. vai, pp. Knystautai, suruošė 
| gražias vaišes, kuriose dalyva 
| vo pp. Knystautų bičiuliai, pa 
K sidžiaugę su tėvais jauno inži 
t nieriaus laimėjimais.

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas įmokėjimas.
’ Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

ar dau 
daroma

iki bir

BUS LABAI ĮDOMI PARO 
DA IR LOTERIJA

Visi žinome, kad skirtingo 
se Kanados provincijose dau 
gelio prekių kainos yra labai 
skirtingos. Yra faktas, kad kai 
liniai išdirbinai Toronte daug 
brangespA, negu Montrealy. 
Šitais sumetimais, žymusis 
Montrealio kailių ir kailinių 
drabužių specialistas, Juozas 
Gražys, birželio 19 dieną, po 
pietų, Prisikėlimo parap. salė 
ie ruošia kailių ir savo išdirbys 
tės kailinių išdirbinių parodą. 
Tautiečiai ir tautietės parodo 
je pamatys įvairių kailinių pal 
tų ir kitokių kailinių drabu 
žiu. Be to, kas parodoje atsi 
lankys, dalyvaus lotterijoje, ku 
riai J. Gražys yra paskyręs ke 
lis brangius kailinius fantus. 
Atsilankykime patys ir atsi 
veskime savo pažįstamų. Neap 
sriksime atsilankę.

KLB TORONTO APYLIN 
KĖS VALDYBA

pavedė Vladui Skirgailai rink 
ti skelbimus septintosios Ka 
nados Lietuvių Dienos leidi 
niui Toronte.

Visi prekybininkai ir įvai 
raus rango biznieriai kviečia 
mi šia rekama pasinaudoti.

Lietuviams pilnas puslapis 
kaštuoja tik 20 doi., pusė pus 
lapio 10 dol. ir ketvirtis pusi. 
5 dol.

VII Lietuvių Diena 
tais įvyksta Toronte, 
3, 4 ir 5 dienomis.

Kviečiami skelbimų 
ir kitose Kanados lietuvių ko 
lonijose.

Suinteresuoti skelbimų rin 
kimu iš kitų lietuvių kolonijų, 
prašomi rašyti Toronto Apylin 
kės valdybos 
Simanavičiui, 235 Ossington, 
Toronto, Ont.

Šio leidinio redaktorium 
yr apakviestas „Tėv. Žiburių“ 
redaktorius Dr. A. Šapoka.

Apylinkės Valdyba.

TORONTO LIET. EVANG. 
LIUT. SEKMINIŲ 

PAMLDOS
įvyks birželio 5 d., 1 vai. po 
pietų Liut. Išganyt. Bažnyčio 
je, Bloor St. West, kampas In 
dian Rd. Pamaldas atlaikys 
pirmą kartą čia Toronte Teol. 
Kand. Stud. Algymantas Ži 
linskas iš Chicagos. Teol. Kan 
didatas Žilinskas studijuoja ku 
nigų liut. Seminarijoje Chica 
goję. Jis yra baigęs Bostono 
Universitete biologijos moks 
lūs. B. A. Stud. Žilinskas šį 
pavasarj pradėjo pamokslauti 
„Tėviškės Lietuvių Evangel. 
Liut. Bažnyčioje, Chicagoje.

Pamaldų metu giedos Para 
pijos choras, gros parap. triū 
bininkai. Maloniai kviečiame 
Toronte ir apyinkėje gyvenan 
čius šiose Sekminių pamaldo 
se kuo skaitlingiausiai dalyvau 
ti.

Parapijos Taryba.

Rastinė: LE 4-4451

de

TĖVŲ DĖMESIUI
Katalikų mokyklų komisija 

organizuoja ir šiais metais 
Neo-Kanadiečiams berniuką 
ms vasaros stovyklą „Camp de 
Ir’Amitie“, nuo birželio 27 d. 
iki liepos 11 d. priimami jau 
nuoliai nuo 11 m. iki 17 metų 
amžiaus.

Mokestis 1 dol. dienai, 3 
dol. transportas ir 1 dol. drau 
dimas.

Dalyvaujant dviem 
giau iš vienos šeimos, 
nuolaida.

Užsirašyti prašoma
žeio 15 d. pas J. Adomaitį, te 
lefonu DO 6-7639.

Norintieji gauti tiesiognių 
informacijų, prašomi kreiptis: 
M. Maurice Da Silva Le Ser 
vice Des Neo Canadians, 3 737 
est, Sherbroke, tel. LA 5-6311, 
local 327.

Seimelio Prezidiumas.
VISUOMENĖS ŽINIAI
Birželio trėmimų ir 20 metų 

Lietuvos okupacijos sukakčiai 
paminėti, birželio 18 d. (šeš 
tadienį) Baltų Federacija 
(Toronte) organizuoja 
monstracijas Ottawoje.

Manoma demonstracijų Ot 
tavon vykti organizuotai maši 
nomis. Grįšime pavieniui.

Kas mano važiuoti ir paim 
ti keleivių, taip pat kas norėtų 
vykti, bet neturi priemonių, 
prašomi iki birželio 15 
gistruotis pas: 
J. Adomaitį, tel. 
DO 6-7639.
A. Norkeliūną tel. 
RA 7-3120.
A. Mylę tel. 
UN 1-8675. 
H. V. Žižį tel. 
LA 3-1084.

Smulkiau 
„Nepriklausomoje Lietuvoje“.

Seimelio Prezidiumas.
• Krasauskaitei Jadvygai, Iza 
belei Ambrazienei vadovau 
jant, buvo suruošta labai šau 
ni priešvestuvinė staigmena, ku 
rioje dalyvavo per 200 asme 
nų, įteikusių nuotakai brangių 
dovanų.

d. re

bus paskelbta

šiais me 
rugsėje

rinkėjai

pirmininkui R.

• L. Enciklopedijai Montrea 
lio bibliotekoms po 5 dol. au 
koje: 41. V. Efertienė, 42. T. 
J. Borevičius, SJ. Trim tomam 
reikia 144 asmenų, o vienam 
tomui — 48 asmenų. Buvo pa 
siryžta surinkti 3 tomam — 
miesto bibliotekai ir abiejų uni 
versitetų bibliotekoms. Kvie 
čiami tautiečiai prisidėti. Au 
kas galima įduoti: St. Kęsgai 
lai, J. Kardeliui ir J. Rimke 
vičienei.

• Tėv. J. Borevičius, S. J., A. 
Vartų parap. klebonas, buvo 
išvykęs j Toronto, dalyvauti iš 
kilmingame kapinių pašventini 
me. Montrealin grįžo pirmadie 
nį.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Duffenn St.)

• The Art Gallery birželio 2 
d. atidaro Sovietų tapybos me 
no parodą, kuri neseniai buvo 
Montrealyje. Montrealio spau 
da sovietinį meną įvertino 
kaip sustingusį, be kūrybinių 
polėkių sukaustytą doktrinos 
rėmais, iš kurių jis negali iŠsi 
veržti į platesnes padairas.

REIKALINGI
SKLYPŲ PARDAVĖJAI

Štai yra puiki proga uždirbti 
augštą komisą dirbant sklypų 
pąr||avėju (rimtoje^ gerai įsi 
kūrusioje bendrovėje. Mūsų 
sklypai yra Montrealio srityje. 
Dėl tolimesnių informacijų 
prašoma skambinti telefonu 

MElrose 1-5212.

Parduodame lotus
St. Leonarde, 

prie Rosemounto.
J. Skučas, RA 2-6152.

F. Jasutis
TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augito* palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. L 

'i Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 ; 
t Veikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambary.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktoriua

GURČI N AS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 

LA 2-7879 
A. Markevičius .... CR 9-9793
P. Adamonis .........RA 2-2472
P. Baltuonis............. LA 6-2084
Pr. Rudinskas . HU 1-2957
S. Kuliavas, sekr. RA 5-4247 

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. 2., 

Star, La Press.

.• Sugrįžo iš tolimųjų atosto 
gų J. Pauliūtė ir G. Šimaitie 
nė, kurios buvo nuvykusios į 
Los Angeles ir St. Francisco. 
Atostogininkės turėjusios la 
bai įdomią kelionę ir labai geras 
atostogas. Be ko kita jos pa 
taikė į Lz>s Angeles lietuvių šo 
kių vakarą, kur turėjo progos 
pamatyti daug lietuvių.
• Serga: Agotai Žilinskienei 
Montreaio General ligoninėje 
padaryta sunki operacija. Laši 
gonė tebėra ligoninėje. Laši 
nės ligoninėje tiria sveikatą, 
dr. J. Šemogo priežiūroje, Ka 
zys Baltuškevičius ir p. Že 
maitis senjoras.

Matusevičius Antanas turė 
operaciją. Visiems sveikatos!
• Petro Adamonio brolis, Jo 
nas Adamonis, mirė ir palaido 
tas Lietuvoje. Nuoširdi užuo 
jauta.
• V. S. Kijauskams artimieji 
aną šeštadienį suruošė 25 me 
tų vedybinio gyvenimo sukak 
tuvių iškilmę, kurioje jie ap 
dovanoti ir palinkėti ilgiausių 
metų.
• Tuokiasi Birutė Vaitiekūnai 
tė, Aušros Vartų parapijos, su 
Pierre Lacroix, St. Denis pa 
rapijos.
:• J. ir B. Meilučių sūnus pa 
krikštytas Viktoro - Edvai 
vardais. Krikšto tėvais buvv 
Vladas Tvaronas ir Agota Ra 
tavičienė.

i MASSON FURS
J. GRAŽYS

a Parduoda gatavus, siuva 
9 naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus.

9 Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu. a

3365 Masson St., »
K Montreal.

Tel. RA 1-6005. i
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