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Šiemet baigusieji Augštesniuosius lituanistikos kursus Montrealyje su savo mokytojais ir 
svečiais. Pirmoje eilėje — mokyt. S. Geležiūnas, KLB Kr.V-bos pirm. St. Kęsgailą, Kni
su dir. dr. H. Nagys, insp. Br. Lukoševičienė, KLB Kult. F-do Įgal. J. Rimkeviėienė, mok 
J. Kardelis, Seim. Prezidiumo pirm. J. Adomaitis, mok. V. Žabas; trūksta mokyt. M. jo 
nynienės ir L. Barausko. Antroje eilėje kursus baigusieji — V. Lukošius, J. Sakalaitė, L. 
Grybaitytė, V. Ambrozaitytė, L Burbaitė, R. Lietuvininkai tė, N. Gudžiūnaitė ir A. Bulo 
ta. Foto F. Safrončiko.

Politinių įvykių savaitė 
CHRUŠČIOVAS KALBA APIE KOEGZISTENCIJA, 

BET KURSTO TREČIA PASAULINI KARA, 
O KINIJOS KOMUNISTAI NEPRIPAŽĮSTA 

CHTCU’ŠČIOVO EREZIJŲ BEI VEIDMAINIAVIMO IR 
ATVIRAI KALBA, KAD KARAS NEIŠVENGIAMAS 

Chruščiovas tikisi laimėti perversmais ir todėl 
kursto vidaus sukilimus.

Tūlą sąmyšį ir kaikurį nu 
stebimą sukėlė Chruščiovo kai 
ba Rumunijos komunistų par 
tijos suvažiavime, kur jis plū 
dosi ir kolioosi kaip paskuti 
nės rūšies chamas. Bet tas nie 
ko nestebino, nes iš jo nie 
ko kito laukti negalima. Kiek 
įdomiau buvo, kai
CHRUČŠIOVAS AIŠKINO 
MARKSĄ, ENGELSĄ IR 

LENINĄ.
Girdi, „Jeigu mes elgsimės, 

kaip vaikai, kurie besimokyda 
mi abėcėlę, žodžius sudesto iš 
raidžių, tai mes daug neatsiek 
sime. Marksas, Engelsas, Le 
ninas sukūrė nemirštamus, ne 
gęstančius veikalus... Reikia ne 
tiktai mokėti skaityti, bet ir 
mokėti teisingai suprasti kas 
perskaityta ir pa naudoti kon 
krečioms gyvenamoms sąlygo 
ms, apskaičiuoti situasiją ir re 
alų jėgų santykį. Politinis vei 
kėjas, kuris taip nedaro, pri 
lygsta tokiam žmogui, apie ku 
rį sakoma: „Žiūri į knygą ir 
mato špygą!” Visa tai sudaro 
pagrindą, kad įtikinamai gali 
ma teigti, jog dabartinėmis są 
lygomis karas nėra neišvengia 
mas“„.

Pasirodė, kad tie, kurie žiū 
rėdamį į knygą mato tiktai 
špygų, tai yra Kinijos komunis 
tai, nes

KINIJOS KOMUNISTAI 
LAIKOSI MARKSO PA 
REIŠKIMŲ RAIDĖS IR 

KARA LAIKO 
NEIŠVENGIAMU, 

todėl ir ruošiasi „paskutiniam 
mūšiui“. Chruščiovo pareiški 
mus Kinijos komunistai pava 
dino erezija. Žinoma, už tai 
Chruščiovo jie ant laužo nede 
gins, bet faktas lieka ryškus: 
Kinijos komunistai Chruščiovo 
sau vadu nelaiko. Mao esąs jų 
'adas„.ir Mao sako, kad teks 

karas pradėti.
Kinijos komunistams Crruš 

ciovo veidmainystė nepatinka, 
— jie atvirai veda karus ir da 
ro grobimus — Korėjoje, Indo 
kinijoje ir Indijoje. O jeigu su 

A. f A.
ZIGMUI RIBINSKUI

Sudburyje netikėtai mirus,

ŽMONAI, PONIAI RIBINSKIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Vytautas Gevelis.

tinka pasipriešinimą, tai pra 
deda atvirą karą.
CHRUŠČIOVAS EINA KITU 

KELIU, BET PRIE TO 
PATIES TIKSLO.

Chruščiovas naudoja kitą 
taktiką. Jis skelbia koegzisten 
ciją, bet kursto sukilimus. Pas 
kritiniu metu Maskvon šuva 
ž'ii.iojįa, iš »;isų valstybių — 

Prancūzijos, Italijos, Graiki 
jos, Pakistano ir tt. Maskvoje 
jie gauna naujas instrukcijas. 
Japonijos įvykių, kur pasireiš 
kė valdžios silpnybė, paskatin 
tas, Maskvos diktatūrinis bran 
duolys dabar ruošia
MAŽUMOS AKTINGUMA, 

PRIEŠ DAUGUMOS 
PASYVUMĄ.

Iš 100 milįonų japonų prieš 
Kiši valdžią sukilo apie 200 
tūkstančių ir sukilimą laimėjo 
prieš milonus pasyviųjų. Tas 
bolševikus paskatino aktyvinti 
„kairiuosius“ kitose valstybė 
se. Tat, kaip begalvotum: ar 
taip, kaip Chruščiovas kalba, 
ar taip, kaip Kinijos komunis 
tai, — visokiu atveju reikia 
pripažinti, kad

KOMUNISTAI RUOŠIASI 
TREČIAM PASAULINIAM 

KARUI,
kuris, jų skaičiavimu, turi bū 
ti „paskutinis mūšis“, kuris tu 
ri nulemti bolševikinės dikta 
tūros laimėjimą. Karo grėsmė 
darosi visai reali. Rumunijos 
komunistų suvažiavime Chruš 
čiovas plūdosi, koliojosi ir at 
virai grasino visam laisvam pa 
šauliui sutriuškinimu. Tito 
taip pat gavo per sprandą. 
Chruščiovas Tito priskyrė 
„Balkanų blokui”, kurį esą su 
daro Jugoslavija, Turkija ir 
Graikija.

Kad komunistai ruošiasi ka 
rui, įrodo ir tas faktas, kad Ru 
sijoje yra pašaukti atsarginiai 
.pakartotiniam apmokymui ir 
paruošimui karo reikalams. 
Tas pat vyksta satelituose. 
Tat, karo ruoša eina pagrei 
tintais tempais. Maskvos span 
da džiaugiasi, kad Kinijos ko

Kanados vakarų sąskrydis!!!
SĄSKRYDY DALYVAUJA ALBERTA, BRITŲ KOLUM 

BIJĄ IR SASKATČEVANAS
KLB Vakarų apygardos — 

Britų Kolumbijos, Albertos ir 
Saskatčevano — provincijose 
gyvenančių lietuvių II-jo są 
skrydžio programa;

1. Liepos 9 d., 3 vai. p. p. 
KLB Britų Kolumbijos, Alber 
tos ir Saskatčevano provincijo 
se veikiančių Apylinkių valdy 
bų bendras posėdis. Vieta — 
Calgary, lenkų salė.

2. 6 v. v. sąskrydžio iškilmin 
gas posėdis.

3. Koncertas, tuojau pat po 
iškilmingo posėdžio.

Dalyvauja: solistė iš JAV, 
ponia Baltį ušaitienė - Lukoše 
viciūtė, solistė iš Edmontono 
ponia Šmitienė ir Edmontono

Lietuvių Tautinių Šokių gru 
pė-

4. 9 v. v. iki 12 vai. šokiai.
1. Liepos 10 d. 11 vai. Cal 

gary šv. Kryžiaus koplyčioje 
pamaldos už Lietuvą. Pamal 
das laikys ir pritaikintą pa 
mokslą pasakys kun. Grigaitis.

2. 2 vai. p. p. Crossfield Al 
ta, „Spuce Greve“ farmoje 
bendri pietūs.

3. Po pietų ten pat geguži 
nė.

4. Saulei leidžiantis — vėlia 
vos nuleidimas ir sąskrydžio 
uždarymas.

5. Laužas.
Į sąskrydį skrenda KLB 

Kr. V-bos pirm. St. Kęsgailai

munistai bombarduoja Taiva 
na.

Mus domina ir
QUEBEC© PROVINCIJOS 

SEIMO RINKIMAI
Dideliam Quobeco naciona 

listų nustebimui, laimėjo iibe 
ralai. Tegul ir nelabai dideliu, 
bet pakankamu persvėrimu. Li 
beralai dabar turi nemažų gali 
mybių parodyti, ką jie gali. Są 
lygų yra ir nedarbui sumažin 
ti, jeigu jie tiktai ryšis ir netūp 
čios vietoje. Darbų yra daugy 
bė, reikia juos tiktai dirbti. Li 
beralai laimėjo todėl, kad social 
demokratai už juos balsavo ir 
savo kandidatų nestatė.

Lesage užima Barrette vie 
tą.

KITOS ŽINIOS
— Nuverstojo Venecuelos 

diktatoriaus šalininkai kėsino 
si nužudyti demokratiniu bū 
du tautos išrinktą prezidentą 
Betancourt, bet jis tiktai su 
žeistas. Atentato metu žuvo 
keo prezidento palydovai.

— Alžyro sukilėliai atsiuntė 
į Paryžių delegaciją, kuri taria 

si dėl karo paliaubų ir Alžyro 
ateities, kuriai de Gaulle siū 
lo laisvą apsisprendimą.

— Kongo birželio 30 d. gau 
na/ nepriklausomybę. Kongo 
prezidentu išrinktas Kasavu 
bu, min. pirmininku P. Lu 
mumba.

— JAV prezidentas sugrį 
žo iš kelionių ir birželio 27 d. 
kalbėjo per radiją ir televiziją, 
budindamas koegzistencijos su 
griuvimą.

— Trumanas, kalbėdamas 
apie JTO 15 m. sukaktuves, pa 
siūlė sudaryti tarptautinę poli 
ciją, kuri saugotų valstybių 
laisvę ir gintų jas nuo užpuo 
limų.

— Rusija Pakistanui įteikė 
reikalavimą — panaikinti JA 
V bazes.

DIPLOMATINIAI LIETU 
VOS PASIKEITIMAI

Dr. S. Bačkis, ligšiol ėjęs 
Lietuvos atstovo Prancūzijoje 
pareigas, birželio mėn. 15 die 
na išvažiavo i Vašingtoną, kur 
užims Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjo vietą.

Nuo tos dienos Lietuvos ats 
tovavimą Prancūzijoje perėmė 
Lietuvos Diplomatų šefas S. 
Lozoraitis, kuris periodiškai 
važinės iš Romos i Paryžių. 
Lietuvos pasiuntinybėje Pary 
žiuje toliau dirbs patarėjas 
prof. J. Baltrušaitis, kuris, 
min. Lozoraičiui nesant, rūpin 
sis diplomatine veikla, ii sekre 
torius A. Liutkus. Prie pasiur. 
tinybės priklauso taip pat pik. 
J. Lanskoronskis.

— Gediminas Janušonis Nia 
gara Falls Maskvos burmist 
rui N. Bobrovninkui į sprandą 
sumušo kiaušinį. Kanados spa 
ūda pasijuokė, girdi tai Mask 
vos garsintoji „missile“... Ka 
žin, ar vertėjo tepti rankas į 
nešvarios diktatūros atstovo 
sprandą?
® G.orytė Eglė, vasaros atosto 
gų sugrįžo pas tėvelius į LaSal 
le, P. Q.

— Indija susirūpinusi dėl pa 
sienio su Kinija, nes Kinijos 
komunistai griebiasi naujų ag 
resijos priemonių, veržiasi į In 
diją.

— Kvimoi salose Kinijos ko 
munistai šaudymu užmušė 
apie 10 asmenų, kai lankėsi Ei 
senhoweris.

— Japonijos komunistai rei 
kalauja panaikinti įsigalioju 
šią saugumo sutartį su JAV, 
prekybos santykių su-Kinija ir 
Rusija ir — perduoti jiems vai 
džią.

— JAV Saugumo taryba na 
cį Eichmaną nutarė palikti žy 
dams, tiktai įpareigojo Izrae 
lį atsiprašyti. Gangsterystė J 
TO legalizuota. Už šį preceden 
tą JAV turės dar ne kartą pa 
sigailėti.

— Kanadoje geg. vidury bu 
vo 399,000 bedarbių.
® Kun. T. Garbukas, pranciš 
konas, atvyko iš St. Cathari 
nes, Ont. ir čia bus ilgesnį lai 
ką, atlikdamas kai kurias stu 
dijas. Sekmadienį jis laikė su 
mą AV bažnyčioje.
® Naujakanadiečių vaikų sto 
vykia prasidėjo pirmadienį. Jo 
je dalyvaua apie 20 lietuvių. 
Stovyklos kapelionu yra T. S. 
Kulbis, SJ. Stovyklos gražia 
me Šv. Lauryno paupy, 2 my 
lios už Dorion, prie kelio į To 
rontą Nr. 2.
© Penktadienį pirmasis liepos 
mėn. penktadienis. Mišios 8 
vai. vakaro. ,šeštadienį Mari 
jos aplankymo šventė. (AV).

žymusis mūsų chirurgas, turįs 
didelį ir užtarnautą pasitikėji 
mą dabar plačiai jį pažinusios 
Montrealio visuomenės, ne tik 
tai lietuvių, yra susilaukęs si 
dabrinių gydytojo veiklos su 
kaktuvių, nes Vytauto Didžio 
jo universitetą Kaune jis pa 
baigė prieš 25 metus.

Per tą gydytojavimo laiką, 
Dr. J. Šemogas turėjo įvairių 
pareioų ir dirbo keliose ligoni 
nėse. Atsikėlęs iš tremties į Ka 
nadą. kurį laiką praktikavo Ka 
nados Vakaruose. Tuo pat me 
tu jis Montrealyje prie McGill 
universiteto išklausė savo spe 
cialybės papildomą kursą ir la 
bai sėkmingai išlaikė Chirur 
go specialybės egzaminus, ir 
tuo būdu oficialiai įsigijo chi 
rurgo specielybę, kuri jam pla 
čiai atvėrė duris į ligonines ir 
chirurgo speiialybę.

Dr. J. Šemogas savo specia 
lybės darbe yra turėjęs labai 
sunkių ligų atsitikimų, bet jo 
ranka tiek laiminga, kad il

DEVYNIASDEŠIMT TREČIOSIOS KANADOS 
SUKAKTUVĖS

Liepos 1-ji diena yra Kana 
dos Dominijos diena.

Kanados dominija sukurta 
1867 metų liepos 1 dieną, tat 
Kanada šiemet mini 93-sias sa 
vo susiformavimo sukaktuves. 
Kanados dominija susikūrė iš 
Anglijos kolonijų, kai Kanada, 
po tūlų kovų, išsiskyrė į domi 
niją.

Ar Kanados žmonės paten 
kinti šita būsena? Tur būt, lai 
ko sąlygose, tai yra geriausia 
būsena. Bet, atvirai sakant, Ka 
nados žmonėse šį būsena ne 
laikoma galutine valstybinio 
formavimosi forma. Bet kol 
kas kitos išeities nejieškoma ir 
nerandama. Daugumoje, kaip 
atrodo, vyrauja didesnio sava 
rankiškumo noras bei politinė 
kryptis. Bet į tai yra kliuvinių, 
ir jpirmiausia — tai angliškai 
besiorientuojančios visuome 
nės nesutarimas su prancūziš 
kai besiorientuojančia visuo 
mene, kuri daugiau linksta į 
Prancūziją, kai angliškųjų nuo 
taikų visuomenė suskilusi — 
vieni linksta į glaudesnius ry 
sius su Anglija, kiti gi — į di

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

DVI LAIMINGOS ŠEIMOS
Birželio 21 d. dvi Čikagos lie 

tuvių šeimos pergyveno džiau 
gsmingas valandas: jos sulau 
kė vaikų iš pavergtos Lietu 
vos. Dvi 16 metų mergaitės, 
atsklidusios 15 minučių skirtu 
mu, aerodrome buvo pasitiktos 
savo tėvų ir artimųjų.

Sigutė Paulauskaitė buvo tik 
6 savaičių kūdikis, kada arte 
janti raudonoji armija priver 
tė jos tėvus Praną ir Oną pasi 
traukti į Vakarus, ją palie 
kant močiutės globoje. Ir štai, 
po 16 metų Sigutė išvydo tė 
vus, jau užaugusi, graži mergi 
na. Ji taip pat pirmą kart susi 
tiko ir savo seseris — Ireną, 
21 m., Oną, 18 m. ir brolį Ed 
mundą 13 m. amžiaus.

Panaši istorija buvo ir su ki 
ta atvykusiaja — Vida Rips 
kyte, kuri buvo 3 mėnesių om 
žiaus, kada jos tėvai, bijodami 
deportacijos, nutarė pasitrauk 

su Ponia šį penktadienį išvyks 
ta į Europą. Prof. Paryžiuje 
lankysis Pastero institute ir Ko 
penhagoje (Danija) dalyvaus 
tarptautiniaime Poliomielito 
kongrese.

sunkiausiais atvejais jo pagal 
ba buvo sėkminga. Galima su 
jubiliatu drauge pasidžiaugti, 
kad nė vieno nesėkmingo at 
sįtikimo jis neturėjo. Sėkmes 
ir ateity!

Sidabrinio jubilėjaus proga 
Dr. J. Šemogas su Ponia suruo 
šė šaunų priėmimą. Jubilėjaus 
proga svečiai mielą daktarą gra 
žiai pasveikino, tai atminčiai 
jam jo specialybei ir jo mėgta 
mo sporto reikalams įteike 
priemonių, ir sutartinai pareiš 
kė jam Ilgiausių metų, bei to 
limesnės sėkmingos darbuotės 
ir savo specialybės ir visuome 
niniuose baruose, nes Dr. Še 
mogas drauge yra ir KLB 
Krašto valdybos vicepirminin 
kas.

dėsnį savarankiškumą. Šie mo 
tyvai dajnai praskamba ir spau 
doje.

Beje, yra dar vienos grupės 
tendencija — glaudinti santy 
kius su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis ir net su jomis su 
sijungti. Bet, atrodo, tai yra 
mažiausiai išryškėjusi tenden 
cija.

Kaip ten bebūtų kaip ir ku 
ri iš šių tendencijų besivysty 
tų, Kanados žmonės gali 
džiaugtis Kanados gerbūviu, 
Kanados turtingumu, Kanados 
laisvėmis. Nors Kanados domi 
nijai jau 93 metai, bet ji dar la 
bai jauna valstybė. Auganti 
valstybė. Dar neapčiuopusi 
bent apytikriai savo turtų ir 
dar nemokanti jų vertinti ir tau 
pyti.

Kanados žmonės laimingi. 
Bet jie gali būti ir bus dar 
laimingesni, kai veiksmingiau 
imsis dalyvauti politiniame 
valstybės gyvenime ir praktiš 
kiau pradės tkarkyti ekonomi 
nius ir socialinius reikalus.

Tegyvuoja laisva Kanada!

ti nuo sovietų. Vida tuo metu 
nesveikavo ir todėl buvo palik 
ta pas mačiutę. Vytautas ir So 
fija Ripskiai tada pasiėmė kar 
tu 3 m. amžiaus sūnų Stasį ir 
iškeliavo į Vakarus, tikėdamie 
si, kad greitai vėl galės sugrįž 
ti į namus. Bet likimas kitaip 
lėmė ir kelias atgal nebuvo 
įmanomas.

Abi šeimos atvykusios Ame 
rikon, dėjo dideles pastangas, 
norėdamos atsigabenti čia savo 
vaikus. Tik visai neseniai pa 
aiškėjo, kad šios mergaitės, ku 
rios neturi tarpusavio giminys 
tės ryšių ir nebuvo niekad 
anksčiau susitikusios, galės at 
vykti pas tėvus.

® Kauno medicinos institute 
numatoma Įvesti naują gydyto 
jų - inžinierių specialybę. Įsi 
giję šią speciaybę, gydytojai- 
-inžinieriai tirs bei tobulins gy 
dymo priemones - įrankius.
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Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.0C

Brangūs Lietuviukai — Ber 
neliai ir Mergaitės!

Taip plačiai esate išsiskirstę 
visuose pasaulio kraštuose, kad 
šiuo metu vieni renkatės į mo 
kyklas, kiti skirstotės atosto 
gų. Tik todėl nepradedu šio 
laiško linkėjimais jums laimin 
gų mokslo metų ar malonių 
atostogų. Tegul Dievas visur 
visus jus laimina: ir mokyklose 
ir atostogose.

Jūs augate tokiose sąlygose, 
kad sutinkate žmonių visokių

America & S. America. . $ 5.5C rasių, visokios tautinės kilmės, 
Other Countries ............ $ 6.00 visokios kultūros. Kai ateityje

pašto ž.j keliausite pasaulyje, tai paste 
besite, kad yra labai didelio

kitų tautybių 
klaida manyti, 

jaunimą pats

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

Authorized as
second class mail. Post Office Department, Ottawa

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

Redaktorius Jonas Kardelis. 
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje .........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .....................$6.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm.

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.
skirtumo tautųjr valstybių ger 
būvyje ir kultūroje. Pastebėsi 

ir tai, kad žemiško gerbū 
ir dvasinės kultūros laips 
nesutampa su krašto gam 
turtingumu ir išgyventų

Dažnai girdime kalbančius į 
mus įvairių organizacijų atsto 
vus bei pavienius asmenis, ku 
rie be to atvėjo, ar savos orga 
nizacijos tikslų, visuomet su 
mini lietuvybės išlaikymo 
tikslą, kuris klausytoją gal ma 
žiausiai domina, nes jis visa 
dos būna ir lietuvis, ir tokiu bū 
ti jaučiasi. Ir rečiausiai klausan 
tysis pagalvoja, o ypač čia gi 
męs ar ilgiau gyvenęs, kad jis 
tokiu tapo pagal šį tikslą, — 
dėka lietuvybės išlaikymo ža 
dintojų — ar tai būtų nuopel 
nas jo tėvų, organizacijų, ir pa 
našiai. Būti ir jaustis lietuviu 
augančiame amžiuje užsienyje, 
jausmas be jo žadinimo, pats 
negali ateiti, todėl kaip lietuvis 
šiame krašte nevisados amžių 
mi, čia atsiradimu — lygiai ne 
vienodi buvo ir žadinimo bū 
dai, bet kaip faktą pripažink! 
me, kad lietuvybės išlaikymo 
žadinimas buvo, yra, ir turės 
būti.

Lietuvybės išlaikymo užsie 
nyje, vienas iš pagrindinių ža 
dinimo būaų yra spausdintas 
lietuviškasis žodis, kuris pagal 
galimybes buvo ir turėtų būti 
spausdinamas čia pat, ir šias 
galimybes turime teseti, todėl 
Spaudos B-vės „Nepriklauso 
ma Lietuva“ įstatuose, akcinin 
kai (šėrininkai) ir įsirašė pačiu 
augščiausiu tikslu — spausdin 
to žodžio išlaikymą, kurio tęs 
tinumas per spausdinamą „N. 
L.” laikraštį vyksta jau antras 
dešimtmetis, o juo labjau šiuo 
metu, kada yra pasiryžimas 
„N. L.“ laikraštį visokeriopai 
sustiprinti, kuris galėtų jus. 
Mielus Skaitytojus, lankyti 
gražesne savo išvaizda, tobu 
lesniu turiniu ir tuo pačiu, 
spaustuvei pereinant prie pla 
tesnių spaudos darbų, iš ko B- 
vės akcininkai turėtų ir sau as 
meninės naudos.

Spaudos B-vės „Neprik. Lie 
tuva“ vadovybė didžiausiame

Į visus lietuvius
Mieli Lietuviai(ės)!

pasiryžime, kaip galint arti 
miausiu laiku įsigyti ofsetinio 
būdo spausdinimo mašinas, 
kurių nupiikimui dar trūksta 
kapitalo, bet jam sutelkti B-vė 
nusistačiusi parduoti daugiau 
šėrų (akcijų), tuo pačiu turėda 
ma tikslą B-vės valdymą ati 
duoti į didesnį skaičių lietuvių 
— akcininkų (šėrininkų). To 
dėl B-vės vadovybė kviečia ne 
tik Kanados, bet ir kitur gyve 
nančius lietuvius pirkti akci 
jų (šėrų), ir pirkusius padau 
ginti, kurie pirkdami turi žino 
ti sekančiai —

1. Asmuo gali pirkti nedau 
giau 50 šėrų (vienas šėras — 
10 dol.).

2. Už šėius gali būti moka 
mi dividentai, pačių šėrininkų 
(ekcin.) kiekvienų metų nuta 
rimu.

3. Vyriausias B-vės reikalų 
sprendėjas — yra šėrininkų me 
tinis susirinkimas, kuris išren 
ka vieniems metams vadovauti 
Direktorius.

4. Spaudos B-vė „NL“ yra 
registruota Kanadoje — Que 
bec'o provincijoj, pagal veikiau 
čias šėrų (akcijų) kompanijų 
pilnateises taisykles.

5. Asmenys, norintieji pirk 
ti šėrų, arba žinantieji suinte 
resuotus pirkimu, bei kitais pa 
siteiravimais, prašoma kreip 
tis:

a) Montrealiečius — į „N. 
L.“ redakciją, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q.; arba telef. 
RA 7-5795 — Pr. Paukštaitis, 
kuris maloniai atsilankys į Jū 
sų namus.

b) Kitur gyvenančius — ra 
šyti laiškus „N. L.“ redakcijos 
adresu 7722 George St., La 
Salle, P. Q., B-vės vadovybei, 
arba Pr. Paukštaitis vardu, ka 
me mielai užvesime susirašinė 
jimą su jumis.

Pr. Paukštaitis, 
Direktorius Mašinų Fondo 

Vajaus reikalams.

JUOKDARIAI
MIZARA NE Į VISUS KLAUSIMUS ATSAKO

Rojus Mizara, pabuvęs Lie 
tuvoje pusę metų, dedasi dide 
liu žinovu ir todėl „Laisvėje“ 
atsakinėja į jam neva duoda 
mus klausimus. Bet jis atšaki 
nėja tiktai i tuos, kurie jam pa 
tankūs.... Mizara jau bus me 
tai laiko kai turi klausimą, ku 
rį jam davė Mandrapypkis, bū 
tent: „Kodėl Chruščiovas pa 
sveikino komunistinės Kinijos 
prezidentą Mao Tse-tungą, su 
laukusį 60 metų amžiaus, ir 
kodėl Chruščiovas nepasveiki 
no tuo pat laiku 60 metų am 
žiaus sulaukusį Lietuvos „pre 
zidentą“ Justiną Paleckį???” 
Mizara į šį klausimą neatsa 
ko...

ŽINOMA, SVARBU, BET 
KODĖL TOKS 

UŽSIMIRŠIMAS?
Atsakydamas į Stuko pasi 

sakymus dėl kalbų Vilniuje, 
R. Mizara Laisvėje rašo:

„Rusų kalba — labai svarbi 
kalba. Tai kalba, kurią varto 
ja visos tarybines tautos, kad 
galėtų susikalbėti viena su ki 
ta, kad galėtų sėkmingiau vys

tyti savo mokslą ir kultūrą. 
Tai kalba, kuria kalbėjo ir ra 
šė Leninas, Tolstojus, Gorkis, 
Čechovas, Puškinas“, — rašo 
Mizara.

Rusų kalba, žinoma, ir kai 
bos negali būti, — svarbi kai 
ba, ypač okupuotam kraštui, 
kuris nori-nenori privalo ją 
mokėti. Tiktai Mizara peima 
žai sumisėjo pavardžių ir var 
dų tų, kurie rusiškai kalbėjo. 
Rodos, rusų kalba kalbėjo ir 
Nikalojus II, ir Rasputinas 
GriŠka, ir Leiba Trockis, ir, 
kas jau nedovanotina praleisti, 
kalbėjo ir dar kalba... gi Niki 
ta Chruščiov! Tegul netyrai ru 
siškai, su ukrainietišku akcen 
tu, bet vis dėlto šiaip taip ru 
siškai. O Mizara, toks ištiki 
mas Chruščiovo garbintojas ir 
užmiršo tokį big-šatą, tokį sa 
vo bosą... Negražu!..

MODERNIŠKIAUSIA 
DRESŪROS MOKYKLA
Niekas jos nepralenkė ir ne 

numatoma, kad kas pralenktų. 
Amerika jau seniai pralenkta 
ir niekuomet jos lygio nepa

te 
vio 
nis 
tos 
laisvės metų skaičiumi. Nelai
kykite tuščiu pagyrimu Lietu 
vai posakio, kad ji per 20 me 
tų laisvės pasiekė daugiau pa 
žangos, negu daugelis valsty 
bių per 150 ir daugiau laisvės 
metų.

Viso gyvenimo pažanga nuo 
stabiai sutampa su žmogaus 
dvasios kultūra. Iš daugelio pa 
vyzdžių, jeigu imsime Rusiją, 
natūraliai labai turtingą kraš 
tą, matome, kad jai nesiseka 
palengvinti žmonių skurdo, pa 
naikinti priverstino vergų dar 
bo, atsistoti pirmaujančių kultu 
roję tautų tarpe, todėl, kad ten 
paniekinta žmogaus sielos kul 
tūra ir pats žmogus. Ten panie 
kinta Evangelijoje telpanti pa 
žiūra į žmogų. Nuo to kenčia 
žmogus, nes Evangelijos moks 
las apie žmogų sutampa su 
žmogaus prigimčia. Kur kovo 
jama prieš Evangeliją, ten ko 
vojama prieš žmogaus prigim 
tj — taigi prieš žmogų. Iš ki 
tos gi puses nėra didesnio ge 
radario už žmogų skelbiantį 
Evangeliją. Evangelijos skel 
bėjas ugdo pagarbą ir meilę 
žmogui, gyvenimą pagal prigim 
tį. Bilionais dolerių matuojama 
medžiaginė pagalba negali pri 
lygti to gero, kurio duoda vie 
nas Evangelijos skelbėjas — 
misionierius, nors jis nieko ki 
to neturi, tik Dievo žodį, Die 
va bei žmogų gerbiančią ir my 
linčią širdį.

Mes lietuviai nebūtume dė 
kingi Dievui ir savo tėvams už 
mūsų krikščionišką sielą, jeigu 
nevertintume krikščionybės 
svarbos žmonijai. Kai sugrįš 
laisvė Lietuvai, tai ir ten dau 
giau reikš iš kur nors grįžtąs 
Evangelijos skelbėjas, negu ke 
Ii milionai dolerių, gauti iš kur 
nors paskolos ar pašalpos.

Mirštanti lietuvių karta tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje išau 
gino gan gausiai Evangelijos 
ir krikščioniško gyvenimo skel 
bėjų. Jums verta atsiminti, kad 
toji lietuvių karta vien tik Ame 
rikoje yra išauginusi apie 700 
kunigų, per 2,000 seselių vie 
nuolių. Kakurie iš jų darbuoja 
si toli už Amerikos, yra lietu 
vaičių svarbiose pareigose 
kliauzūriniuose vienuolynuose. 
Ką veikia kiti viešai besidar 
buoją, jūs tai matote.

berneliai ir mergaitės. 
Lietuvių tauta ir visa 

laukia iš jūsų tarpo 
pašaukimų kungystei 

gyvenimui.

Vyskupas Vincentas Brizgys
Dabar laisvame pasaulyje au 

ganti lietuvių karta dvasinių 
pašaukimų skaičiumi neprilygs 
ta savo tėvų kartos, ar savo am 
žiaus jaunimo 
kilmės. Būtų 
kad lietuvišką
Dievas paniekino, kad juo ne 
pasitiki. Kaltė yra kur nors mū 
sų pačių tarpe. Gal perrnaža 
krikščioniškos dvasios, gal per 
daug dėmesio žemiškiems menk 
niekiams, o perrnaža drąsos 
ryžtis didesniems dalykams, 
gal vyresnieji jūsų į tai nepa 
drąsina. Nesiimu į tą klausimą 
atsakyti, tačiau yra tiesa, kad 
iš jūsų tarpo yra nepaprastai 
maža Dievui pašauktų tapti žm 
on.\jo,s> šviesaGyvename laikui;., 
kada vieni ryžtasi keliauti po 
erdves, kiti gyvenimu ryžtasi 
tapti Kristaus draugais žmoni 
jos išganymo darbe. Mūsų lai 
kais visokis vidutiniškumas 
yra dar mažiau vertinamas, ne 
gu buvo praeityje. Džiaugia 
mės, kai jaunas lietuvis atsižy 
mi moksle. Visi dar labjau 
džiaugsimės kiekviena siela, ku 
ri turės drąsos kilti lig Dievo 
sosto šventųjų gyvenimo keliu, 
tapti Kristaus bendradarbiu 
žmonijos išganyme ir jos tik 
rame švietime.

Mieli 
Dievas, 
žmonija 
daugiau
ir vienuoliniam 
Laisvame pasaulyje yra net ke 
Ii lietuvių vyrų ir moterų vie 
nuolynai. Yra kunigų seminari 
jos jūsų gyvenamuose kraštuo 
se. Jums primenu, kad Romo 
je lietuviai turime Šv. Kazimie 
ro Kolegiją, kurią patys lietu 
viai taip paremia, kad ten besi 
mokančių tėvai atleidžiami nuo 
mokesčio už savo sūnus. Ten 
baigę mokslą ir pašvęsti kuni 
gai darbuojasi kiekvienas kur 
kuris pasirinko, o laikui atėjus 
jie galės grįžti į Lietuvą. Šia 
proga jums primenu, kad kai 
kada girdimas abejojimas, ar 
svetur tapę kungais, vienuolė 
mis — lietuviai galės grįžti į 
Lietuvą, neturi pagrindo. Ku 
nigus ir vienuoles saistanti baž 
nyčios drausmė nestatys jo 
kios kliūties norintiems grįžti 
Lietuvon.

Būti kunigu ar vienuole mū 
sų pačių noro tačiau nepakan 
ka. Dvasinis pašaukimas yra 
Dievo malonė. Ir Jūs, brangūs 
berneliai ir mergaitės, ne visi 
būsite laukiami būti kunigais 
ar vienuolėmis. Visi tačiau 
melskimės, kad Dievo malonė 
rastų lietuvių tarpe kuodau 
giausiai vertų jo pasitikėjimo 
ir jo malonės garbės, kad mū 
sų jaunimas turėtų drąsos pa 
klausyti tos Dievo malonės. 
Jums visiems kartu linkiu idea 
lizmo degti meile ir noru pa 
dėti Kristui ir jo Bažnyčiai iš 
kanyti kuodaugiausiai sielų.

Dievas telaimina jūsų jau 
nystę, Švenčiausia Marija te 
globoja jūsų nekaltumą, šven 
tasis 
vadu 
čiose

Su 
tuje,

Vysk. Vincentas Brizgys.

Kazimieras tebūna jums 
ir įkvėpėju jūsų laukian 
gyvenimo kovose, 
meile jums visiems Kris

lietuviai veikia visur
N. Zelandija.

PABALTIEČIAI IŠKELIA SOVIETŲ SĄJUNGOS 
KALTES

Aucklandas, Naujoji Zelan 
dija. Sovietų Sąjungos prieš 20 
metų įvykdytas Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos užpuolimas bei 
tęsiama okupacija, plačiai nu 
skambėjo šiame krašte. Savai 
tę prieš rengiamą minėjimą, pa

minėti Sovietų agresiją prieš 
Pabaltijo valstybes Baltų klu 
bas kreipėsi laišku - atsišauki 
mu j didžiuosius Zelandijos, 
Australijos, Pakistano, Indijos, 
Ceylono, Burmos, Malajos, Tai 

Nukelta j 7-tą psl.

sieks. Tokia dresūros mokyk 
la yra sovietijos širdyje. Ji dre 
siruoja ir okupuotiems kraš 
tams.

Dresūros mokykloje specia 
lizuojami kandžioti iš pasalų. 
Jiems duodami ir vardai, ku 
riais jie pasirašo ir okupantų

Geriausi Dominijos Dramos festivalio artistai Vankuvery 
yra Al Kozlik, atstovaujantis Vankuverio Litlle Treatre ir 
Viktoria Mithrell, kuri vaidino Little teatre su savo 
laimikiais. (CS).

Ką rašo kiti
PO DVIDEŠIMTIES METŲ

Tokia antrašte The Mont 
real Star šio birželio 17-tos sa 
vo vedamajame, kaip jau čia 
buvo minėta, šitaip pažodžiui 
rašo apie Baltijos valstybių 
okupaciją:

„Šį savaitgalį Kanados bal 
tai minės savo tėvynių — Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos — 
prievartingo įjungimo į Sovie 
tų Sąjungą dvidešimtmetį. Su 
jais susijungs širdimi milionas 
kitų jų tautiečių, tremtiniais 
!gyvenan([įjf|!hsau,lyja,4|tžymėt?. 
begėdišką senųjų taikos sutar 
čių sulaužymą ir sistematingą 
bei ištisinį jų kraštų gyvento 
jų naikinimą.

Vos tas šaunias tautas oku 
pavus, tuoj komunistinio tero 
ro viešpatavimas ėmė ten veik 
ti ir 
Yra 
siais 
tais,
jos valstybės neteko 124.000 
žmonių. Nuo tada ne viena ki 
ta po Raudonuoju jungu esan 
ti šalis, išskyrus Vengriją jos 
revoliuciją užgniaužus, neriu 
stojo per šitaip trumpą laiką 
tokio didelio žmonių gyvybių 
skaičiaus.

nūdien dar nebesibaigia, 
apskaičiuota, kad pirmai 
Sovietų ten režimo me 
1940 — 1941, šios Balti

LIETUVIAI BUENOS 
AIRES EISENOJE

Gegužės 23 dienos eisenoje 
per Buenos Aires miestą, tarp 
kitų tautų dalyvavo ir lietuvių 
jaunimas su tautiniais drabu 
žiais. Šiuo gražiu pasirodymu 
lietuvių jaunimas atkreipė į sa 
ve dėmesį Argentinos 150 me 
tų revoliucijos minėjimo 
ga. E.

— JAV golfą žaidžia 5 
asmenų. Jo mėgėjais yra
zid. D. Eisenhower ir vicepr. 
R. Nixon. Golfo aikščių yra 6 
tūkst. ir dar planuojamos nau 
jai 2 tūkst. Į golfą yra inves 
tuota 1370 mil. dol.

— Lenkijos krepšininkai pra 
laimėjo bulgarams 69:78. Tarp 
tautinį šachmatų turnyrą Mask 
voje laimėjo V. Smyslov ir 
Lietuvos kolonistas R. Chol 
mov.

pro

mil.
pre

spaudoje.
Kas tiksliausiai atspės, kas 

yra dresiruojami, kokie jiems 
vardai duodami ir geriausiai su 
minės kelis žymiųjų isdresiruo 
tųjų vardus, — gaus premiją. 
Atsakymus siųsti Mandrapyp 
kiui. Mandrapypkis.

PLAUKYK TEISINGU 
BŪDU.

Yra geriau, jeigu jūs einate 
maudytis dviese arba trise. Jei 
gu einate vienas, tai nežiūrint 
koks geras esate plaukikas ir 
kaip gerai pažįstate vietoves, 
visada gali atsitikti nelaimė.

Keletas patarimų:
Neik maudytis būdamas pa 

vargęs.
Neik į vandenį tuojau po 

valgio. Gali gauti skilvio skaus 
mus. Tik po valandos, o dar 
geriau po dviejų, gali pradėti 
plaukyti?

Neleisk vaikams naudotis vi 
šokiais plaukiojimo priedais, 
kaip pūslės ir kt. be tavo prie 
žiūros. Neleisk jiems nutolti 
nuo kranto prie gilių vietų.

Jeigu pajunti spazmas kojoj 
arba pėdoj, gulk ant nugaros. 
Atsidūręs krante, skausmingą 
vietą išmasažuok.

Masinės deportacijos į pri 
verstino darbo stovyklae Sibi 
re tebevyksta. Ūkininkai šuva 
ryti į kochozus. Šių valstybių 
kolonizavimas, didžiąja dalimi 
jose įkurdinant rusų atsargos 
karininkus, — tai įsiutusiai 
atkakliai vykdomoji Sovietų 
politika.

Šiandie ekspatriantai baltai 
laisvame pasaulyje gedi savo 
valstybių tragediją ir laisvas 
pasaulis liūdi kartu su jais“.

Tad mum džiugu ir reikš 
minga, kad didžiausias bei įta 
kingiausias šioj šaly dienraš 
tis, kuris yra Kanadai tai, kas 
J. A. Valstybėms New York 
Times, principiškai griežtai 
smerkia tebevykstančią Sovie 
tų okupaciją Baltijos valstybė 
se. Žinia, tiek lietuviai, tiek es 
tai ir latvai yra didžiai dėkin 
gi už tai to laikraščio vadovy 
bei.

KUR atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos 

metų bėgyje išsenka ir joms 
atgauti reikalingas ramus poil 
sis, malonios atostogos. Mūsų 
vasarvietėje — Osterville Ma 
nor — Jūs rasite ramų malonų 
poilsį ir tikrai atgausite visas, 
per paskutinius metus iseikvo 
tas, jėgas.

Osterville Manor yra gražia 
me pušynais apaugusiame Ca 
pe Codo pusiasalyje prie At 
lanto, kur šiltosios srovės van 
dens temperatūra 70—80 laips 
nių. Visi mūsų vasarvietės sve 
čiai naudojasi uždaru (priva 
tišku) paplūdimiu, kurio šva 
rus smėlis dar po kelis kartus 
valomas ir sijojamas, ‘odėl į šį 
paplūdimį tegalima įeiti ti 
su atskirais leidimais, kuriuos 
parūpiname visiems svečiams. 
Prie paplūdimio yra automobi 
liams saugoti vieta, už kuriai 
atskirai mokėti nereikia. Mū. 
su vasarvietės kainos yra labai 
žemos, jas lyginant su Kito 
mis panašiomis vasarvietėmis, 
todėl tikime, kad Jūs apsisprę 
site savo atostogas praleisti 
pas mus — Cape Code Oster 
ville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, 
jei apsisprendę atostogauti su 
sisieksite su mumis ir praneši 
te kuriuo metu žadate atvyk 
ti, kad galėtume Jums rezer 
vuoti kambarius, kad atvyl 
nebeturėtumėte jokio rūpesčio 
ir galėtumėte visą atostogų 
metą skirti poilsiui ir malonu 
mams.

Laukiame Tamstų praneši 
mų ir prašome klausti, jei 
dar kiltų kokių nors neaišku 
mų. Mus galite pasiekti šiais 
adresais:

Osterville Manor, Inc. 
Osterville — Cape Cod, Mass.

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone: /

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius.
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Lietuva ir Brazilija
PASIKALBĖJIMAS SU Mi NISTERIU MEJERIU

Mūsii koresp. kreipėsi į Lie 
tuvos atstovą Brazilijoje Dr. 
Fr. Mejerį jam tik ką grižus 
iš Romos ir iškėlė svarbių klau 
simų.

Kaip jums, pone minister!, at 
rodė Europa po Brazilijos?

— Sumažėjus ir pasenus... 
Nemačiau jos daugiau kaip 20 
metų, ir turėjau įspūdžio, kad 
tai nebe ta laiminga šalis, kur 
prabėgo mano jaunystė, bet 
nedidelis kraštas, daug kentė 
jęs, dar neužgydęs karo žaiz 
dų. i

Kaip ten gyvenimas, žmo 
nės?

— Aišku, Europa ir dabar 
pasilieka pasaulio galva ir šir 
dis, iš kur kyla geriausios ir 
kilniausios idėjos, tačiau jausti 
pje nemaža nusivylimo ir susi 

rūpinimo rytojum. Justi dide 
le ekonominė pažanga.

Ar toks pat vaizdas ir Itali 
joje?

— Italijoje buvo rengiamasi 
prie Tarptautinės Olimpiados, 
todėl visų rūpesčiai buvo nu 
kreipti jos link.

Kuriuo tikslu keliavote į Ro 
mą?

— Tarnybiniais reikalais. 
Su Dipl. Šefu min. St. Lozorai 
čiu tariaus dėl Lietuvos pa 
siuntinybės perkėlimo iš Rio 
de Janeiro į naują Brazilijos 
sostinę.

Kaip ir kada manote persi 
kelti?

— Kaip ir kitos atstovybės, 
mes pirmiausia statysime vai 
džios mums dovanotame skly 
pe pasiuntinybės kanceliariją. 
Tokio namelio kaina nebus di 
desnė kaip 12,000 dolerių. Po 
kelių metų pradėsime didžiųjų 
rūmų statybą, nes tai priklau 
so nuo lėšų, kurių reikės apie 
šimtą tūkstančių dolerių.

Iš kur tikite gauti lėšų?
— Kanceliarijos laikinam na 

mėliui pinigų klausimas nesun 
kiai sprendžiamas. Keletas gar 
bingų patriotų, k. a. prelatas 
Tulaba Romoje, inž. Stanaitis 
Rio, prekyb. Jonas Karvelis Či 
kagoje ir dar keli mielai paža 

dėjo remti mūsų darbą lietuvis 
kos talkos principu. Didelės 
moralinės paramos jau gavo 
me iš PLIAS, įvykdžiusios rū 
mų projektų konkursą, kuriuo 
sudomino ne tik lietuvišką vi 
suomenę, bet ir svetimtaučius. 
Žodžiu, į rūmų statybą — poli 
tinio būtinumo padiktuotą ne 
išvengiamą reikalą — žiūrime 
ūkiškai ir realiai, neužmiršda 
mi juridinio aspekto, pasitikę 
darni mūsų tautiečių idealizmu 
ir talka.

Ar teko matytis Europoje su 
kitais atsakingais pareigūnais?

— Iš pasikalbėjimo su minis 
teriu St. Girdvainiu pasiliko įs 
pūdis, kad Lietuvos pasiunti 
nybės Vatikane buvo pažeistas 
tik vardas, ne esmė. Atrodo, 
kad ir Vatikano sluogsniuose 
justi apgailestavimas dėl to įvy 
kio. Kaip ten bebūtų, visi, ku 
rie taip karštai tomis nelemto 
mis dienomis reagavo, siųsda 
mi Vatikanui raštus ir telegra 
mas, gali jaustis patenkinti, iš 
gelbėję Lietuvos Įstaigą tokia 
me svarbiame neuralginiame 
punkte. Teko ilgai kalbėtis, 
Frankfurte, su Erdmonu Simo 
naičiu, tik ką grįžusiu iš Bar 
celonos. Simonaitis pabrėžė, 
kad Vasario 16 gimnazija — di 
džiulis lietuvių tautos švytu 
rys — laikosi daugiausia ame 
rikiečių lietuvių aukomis. Bon 
noje aplankiau Vokietijos už 
sienių reikalų ministeriją, ku. 
buvau labai mandagiai priim 
tas, ir Vokietijos ambasadorių 
Brazilijai, kuris dabar ten gy 
dosi, patirdamas daug reikš 
mingų dalykų, liečiančių Lietu 
vos ir Vokietijos santykius. Su 
sitikau su adv. Rusk, gyv. Lon 
done, kuris painformavo apie 
jo iškeltas bylas prieš Vokieti 
jos įstaigas dėl idenizacijos lie 
tuviams klaipėdiečiams už na 
cių laikais nusavintą turtą ir 
patyriau, kad keletas žydų šei 
mų tokias bylas jau yra laimė 
ję-

Beje, labai malonų įspūdį 
padarė priėmimas, kurį prela 
tas Li. Tulaba man surengė Lie 
tuvių Kunigų Kolegijoje Ro 
moję.

Kaip jūs, ministeri, Įsivaiz

duojat artimiausią pasaulio at 
eiti?

— Nesu astrologas. Net ir 
būdamas juo nedrįsčiau skelb 
ti to, kas bus. Mūsų tautą iš
gelbės tikėjimas, kantrybė ir 
darbas. Niekas mūsų Tėvynės 
neišduos priešams, jei mes pa 
tys būsime sklidini moralinių 
dorybių ir tautinės savigarbos. 
Jei politikai šiandien daugiai, 
rūpinasi Afrika, Dieve jai pa 
dėk, tačiau Lietuvai ir jos kai 
mynams išauš laisvė. Esu tuo 
tikras. Kas dėl pasaulio, tai jo 
ateitis man vaidenas, kaip ne 
įsivaizduojamų staigmenų py 
nė.

Kuo laisvame pasaulyje esą 
lietuviai gali pagreitinti Lietu 
vos išlaisvinimą?

— Būkime visada garbingi 
ir veiklūs. Pasididžiodamas i i 
formuoju svetimtaučius apie 
milioną mūsų lietuvių Arneri 
koj, nors gerai žinau, kad tik 
keliolika, o gal net keletas tū 
kstančių neša ten tautinio dar 
bo sunkią naštą. Miniu jiems 
enciklopediją, operą, dailinin 
kų laimėjimus, sportininkų 
triumfą ir išvykas, Jaunimo na 
mus Clncagoje, bažnyčias, lite 
ratūros premijas, spaudą, žo 
džiu visus tuos mūsų tautinės 
gyvybės deimantus, kurie pri 
artina mus prie idealo: Teisės 
ir Teisybės įsiviešpatavimo šioj 
žemėj. Mylėti kiekvieną lietu 
vį, kaip brolį, ugdyti tautinę 
savigrabą, padėti artimui visur 
ir visada, — štai mano nuomo 
ne, yra minimum, kuris šalia 
meilės lietuviškai knygai ir eko 
nominio neprikausomumo, da 
ro mus vertingais talkininkais 
kovoj dėl Lietuvos greitesnio 
išvadavome. P. B.
■® Elisonas Jurgis, studijuojąs 
Tolimųjų rytų kultūrą ir ka1 
bas, jau kalba japonų ir korė 
jiegių kalbomis, mokosi kinų 
kallją ir ruošia doktoratą.
® Kauno politechnikos institu 
te šiuo metu mokosi apie 5.000 
studentų; ruošiami 25 specia 
lybių inžinieriai. Šiemet insti 
tūtas paruošė 783 technikos 
specialistus; iš jų 325 gavo in 
žinieriaus diplomą.

* Birželio 7—8 dd. okupuotos 
Lietuvos AT-bos sesija priėmė 
santuokos ii teismo santvarkos 
įstatymus.

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

TRADICINĖS PABALTI, 
ATLETIKOS

Taline(su Gudijos „priekaba“) 
baigėsi gudų laimėjimu, po ku 
rių sekė estai, latviai ir lietu 
viai. Tiesa, paskutinę vietą nu 
lėmė geresnis latvių moterų pa 
sirodymas. Jos pralenkė lietu 
ves ir estes, nors vyrų grupėje 
aiškiai stipiesni pasirodė lietu 
viai. Atrodo, kad paskutinę vie 
tą taip pat nulėmė 
mūsiškių mažas susidomėji 
mas tomis varžybomis, nes dau 
gelyje rungčių lietuviai visiš 
irai nedayvavo, tuo pačiu, nega 
vo nė vieno taško. O lietuviai 
yra stipresni lengvojoje atleti 
koje už latvius ir estus, įrody 
darni tai praeitais metais Mask 
vos žaidynėse, kur Lietuva už 
ėmė taškais šeštą vietą, pra 
lenkdama savo kaimynus lat 
vius ir estus. Didels karštis ne 
leido atsiekti geresnių pasek 
mių, juo labjau, kada iš lietu 
vių nedalyvavo ir geresni leng 
vaatlečią.i. Nežiūrint to, vii 
nietis A. Černiauskas dešimt 
kovėje atsiekė naują Lietuvos 
rekordą, surinkdamas 6260 tas 
kų. Neblogai pasirodė Birutė 
Zalagaitytė, numetusi jietį 
53,21 m. Tai jos geriausia šia 
me sezone pasekmė. Kalbant 
apie šią rungtį reiktų pažymė 
ti, kad E. Ozolina vėl pataisė 
rekodą, numesdama įrankį net 
59,55 m. Taigi Birutė, norėda 
ma susigrąžinti sau pasaulio re 
kordą, būtinai jietį turi mesti 
už 60 m ribos.

Kai Estijos sostinėje rungė 
si stipriausi Pabaltijo lengvaat 
Iečiai, Tartu mieste lygiagre 
čiai vyko

ANTRŲJŲ LIETUVOS IR 
ESTIJOS KOMANDŲ 

RUNGTYNĖS.
Tikrumoje tai apžvalga stip 
resnių jaunųjų lengvaatlečių, 
kurie po kelių metų, pateks jau 
į pirmą sąstatą. Estai įrodė, 
kad jie turi stipresnį atžalyną, 
nes jie lietuvius įveikė 201: 
184.

Čekoslovakijos rankinio meis 
teris — Pragos Dinamo mote 

IO TAUTŲ LENGVOSIOS 
VARŽYBOS
rų komandą lankėsi Lietuvoje, 
sužaisdama eilę draugiškų 
rungtynių. Ši sporto šaka Čeki 
joje stovi augštame lygyje, nes 
to krašto moterys yra pasaulio 
meisterės. Jų atvykimas į Lietu 
va sukėlė didelį susidomėjimą, 
kad ir kovas sekė gan didelis 
žiūrovų skaičius. Juk ir lietu 
vaitės nėra „iš kelmo spirtos“ 
__ jos yra buv. SS meisteriu, 
jos duoda pavergėjui didžiau 
šią rinktinės žaidėjų skaičių! 
Pirmosios rungtynes, prieš Žc 
mės Ūkio Akademijos koman 
dą, baigėsi svečių laimėjimu 
4:2, tačiau prieš Kūno Kultu 
ros Institutą čekės buvo pri 
verstos „supasuoti“ pasekme 
3:6. Atsigriebimo rungtynės 
prieš tą pačią komandą Klaipė 
doje, čekems baigėsi gan lai 
mingai — jos sužaidė lygiomis 
2:2.

Keletą kartų esu minėjęs, ko 
kiomis priemonėmis ir kokiais 
keliais,

OKUPANTAS MĖGINA 
SUNIEKINTI NEPRIKLAU 

SOMOS LIETUVOS
SPORTĄ.

Daugiausiai tai atlieka per Vii 
niuje leidžiamą „Sportą”, ku 
riame talpinami įvairūs straips 
niai, neturintieji net elementą 
rinės žurnalistinės etikos. 
Svarbu, kad laisvosios Lietu 
vos sportas būtų sulygintas su 
žeme, svarbu — kuo augščiau 
šiai iškelti dabartinį gyvenimą, 
suteikiant visus „nuopelnus“ 
okupantui. Ir taip, birželio 7 d. 
Nr. 67 tilpo tūlo M. Jackevi 
čiaus straipsnis „Nupirktoji šio 
vė“, kuriame niekinamas yra 
Amerikos lietuvių krepšininkų 
nuopelnas mūsų Tėvynei, pa 
talpinant net Pr. Lubino laiš 
ko Kūno Kultūros Rūmams fo 
tokopiją, pažymint, kad jis Lie 
tuvos sportu rūpinosi tik gau 
damas gražų pinigą, kad Žu 
kas buvo labai netaktiškas ir 
tt. Aišku, mauras M. Jackevi 
čius okupantui savo padarė, 
mauras ir nuėjo. Tačiau Lietu

vos sportininkai žino, kad da 
bartiniai treneriai —- L. Pušku 
nigis, V. Variakojis, St. Šač 
kus, B. Balaišienė, V. Sauno 
ris, Z. Ganusauskas, J. Klimas, 
S. Paberžis, A. Zaboras ir tt. 
ir tt. Tai vis „senoji“ N. Lietu 
vos sportinė klasė, iš kurios 
mokosi viso sportinio „meno“ 
pats pavergėjas, visa S. S-ga! 
Tokiu akiplėšišku melavimu 
negali jų apgauti, nes L. Pus 
kunigis „užaugino,“ pasaulio 
meisterę Birutę Zalagaitytę, 
V. Variakojis — geriausius 
stalo tenisininkus, Stp. Butau 
tas tapo net visos SS moterų 
krepšinio rinktinės treneriu. 
Statau aiškiai „Sportui“ klausi 
mą: ar stengiatės „demaskuo 
ti“ paskirus sportininkus, ar 
suniekinti gražiai klestėjusi Ne 
priklausomos Lietuvos sportą? 
Jeigu turite omenyje ir vieną 
ir antrą — Jūsų darbas yra tik 
Sisifo darbu, nes Lietuvos spor 
tininkai visvien tam netikės. 
Perleiskite Jurgio melagėlio 
darbą Miihailovui ir jo Tėvy 
nes Balsui, o savo puslapių skil 
tyse duokite tikrus buv. laisvo 
sios Lietuvos sportinio gyveni 
mo faktus, nes juk skaitytojai 
atviruose laiškuose daugelį kai 
tų teiravosi tai vienu, tai kitu 
klausimu apie N. Lietuvos 
sportą, tačiau nepastebėjau, 
kad jie būtu teisingai atsakyti.

K. B.
TRUMPA! IŠ LIETUVOS

— Rygoje įvyko Pabaltijo 
bokso pirmenybės. Laimėjo šei 
mininkai, antri buvo lietuviai 
ir treti estai.

— Po aštuoniolikos Lietuvos 
futbolo pirmenybių rungtynių.

pirmą vietą išėjo Plungės Li 
nų Audiniai, prieš Vilniaus R. 
žvaigžde ir Šiaulių Elnią. Pas 
kutinėse vietose randasi Kau 
no Lima ir Šiaulių Statybiniu 
kas.

•— ŽŪA moterų rankinio ko 
manda atsigriebimo rungtynes 
Panevėžyje prieš Pragos Dina 
mo komandą baigė laimėjimu 
pasekme 5 ;4.

— Kauno futbolo pirmeny 
bėse aiškiai pirmauja Litekso 
fabriko žaidėjai prieš mėsos 
kombinatą. Tuo tarpu koman 
dinio šachmatų meisterio var 
da laimėjo pionierių rūmai, ant 

Nukelta į 6-tą psl.

„Gražu mūs Lietuvoj“...

Okupantiško valdymo 
pavyzdys

KAS DEDASI OKUF
„Tiesa“ birželio 12 d. Nr. 

137 (5270) įdėjo ilgą Vytauto 
Miniotos straipsnį „Klaipėdą 
reikia valyti nuo dvasinių iš 
krypėlių“, kuriame išdėstyta 
istorija būdinga rusiškai sant 
rankai ir jos okupacijai.

V. Minioto straipsnis čia 
perduodamas ištisai, pralei 
džiant tik teismo procedūrą.

„Stalių Povilą Radžiūną iš 
tiko nelaimė. Lūžo koja. Teko 
gulti į ligoninę, ilgai vaikščio 
ti rementais, gydytis namuose. 
Darbininką kankino nuobodu 
lys, be darbo niekur sau vietos 
nesuranda, darosi piktas, irz 
lūs.

Sėdi Povilas prie lango ir pa 
vydžiom akim žvelgia į pro ša 
lį einančius darbininkus. Kaip 
jiems gera. Gali dirbti. Pro lan 
gą šmėkštelėjo dvi moterėlės. 
Nesibeldusios pravėrė duris ir 
.š karto pradėjo kalbą.

— Girdėjom, tamstele, ser 
gi, negali vaikščioti. Jokie dak 
tarai nepadeda.

Radžiūnas nustebęs klausė 
si viešnių. O viena, pasivadi 
nusi Marija Putrini, saldžiu, 
graudinančiu balseliu tęsė:

— Mes galime tave per tris 
dienas išgydyti. Ateik pas mus, 
įtikėk į gyvąjį Dievą.

Povilas pirmą kartą ligos me 
tu gardžiai nusijuokė. Mote 
riškės to lyg nematė ir varė sa 
vo. Kai kambarin įėjo Radžiu 
no žmona Teklė, gyvojo Dievo 
pranašės ją apstojo ir kažką ii 
gai, ilgai įtikinėjo.

UOTOJE LIETUVOJE
Smalsumo apimtas Radžiu 

nas nuėjo. Ką jis pamatė? Ma 
žame kambarėly, vienas kitą 
grūsdami, susispaudę klūpo 
trisdešimt žmonių. Augštas, ii 
gaplaukis vyras, giliai įdubu 
siomis akimis skaito evangeli 
ją ir daro pamokymus.

— Namiškiai tavo — prie 
šai. Kas myli pasaulį — Dievo 
priešas. Todėl reikia atsisaky 
ti nuo šio gyvenimo. Negali 
ma, mano broliai ir seserys, ei 
ti į kiną, klousyti radio, skai 
tyti laikraščius, imti į rankas 
ginklą. Jeigu mus kas perse 
kios, būkim atkaklūs. Net mė 
ginimo ugnimi nebijokime.

Baigėsi sektos vadovo, pa 
mokslininko Janio Pinkos pa 
mokybai. Ant kelių pai 
puolę žmonės ėmė giedoti. 
Giesmė priminė ir vilko kau 
kimą ir lapės lojimą, ir būgni 
jimą, ir vėtros ūžesį, ir klaikų 
pelėdos kvatojimą, ir pamišė 
lio riksmą — viską draugėn pa 
ėmus. Kaukimas perėjo į kaž 
kokį murmėjimą, bambėjimą, 
urzgimą, karkimą. Iš apsiputo 
jusiu lūpų veržiasi nesupranta 
mi garsai. Kelios moterys rai 
tosi konvulsijose, klaikiai lie 
psnoja jų pamišusios akys.

Pinką stovi prie sienos ir 
žiūri, kaip pranašės Barškėtie 
nė, Abramova, Rusakova, bro 
lis Antanas gydo, kalbasi su 
Dievu.

Konvulsijos baigiasi. Žmo 
nės virpa ir paklaikusiom akim 
klauso, ką pasakė Dievas.

— Mūsų malda už brolį Pet 
ra Kiršlį bus išklausyta, — sa 
ko ekstazės apimtas vyriškis. 
— Mačiau ilgą koridorių. — 
Eina juo moteris ir plauna.

Romusis Dievo žmogelis Ma 
kūrovas sako:

— Tau kelią plauna. Būsi ge 
ras brolis.

Tą vakarą už Povilą Radžiu 
ną nesimeldė. Apie pusiaunak 
tį, tartum pakilę iš sunkios h 
gos, šlitiniuodami, išbalę, su 
veltais plaukais, paklaikusiais 
žvilgsniais, broliai ir seserys 
skirstėsi į namus.

Dar du kartus Radžiūnas nu 
kėbekščiavo į maldas. Jo koja 
negijo. Sektos vadovas Pinką 
paaiškino:

— Tu neįtikėjai į gyvąjį Die 
va, ir todėl tavo koja negyja. 
Melskis, įtikėk, ir įvyks stebuk 
las.

Neregio žvilgsniu pamoksli 
ninkas apžvelgė kambarį ir pri 
slopintu balsu pritarė:

— Broli Jakovai, papasa 
kok, kaip tu išgijai.

Mažiukas, pliktelėjusiu pa 
kaušiu, ant trumpos nosies už 
sikabinęs akinius, senukas Mū 
kūsovas romiu, cypenčiu bal 
sėliu ėmė traukti;

• — Visai bloga pasidarė. Ge 
lia strėnas, nebejudinu kojų. 
Jokie daktarai nepadeda.. . Įti 
kėjau į gyvąjį Dievą. Mel 
džiaus. Broliai ir seserys už 
mane maldas kalbėjo, ir štai 
sveikas. Šimtą metų gyventi 
galiu.

Šiuo senio pasakojimu Ro 
džiūnas galėjo ir abejoti. Jo 
akyse įvyko stebuklas. Įeina 
kambarin senutė ir kažka m” 
kia. Povilas ją kalbina, ši . pul
to galvą. Janis Pinką kreipiasi 
į susirinkusius:

— Pasimelskime, kad Die 

vas grąžintų klausą mūsų nau 
jajai seseriai...

Meldžiasi iki ekstazės. Štai 
ga senutė pašoka, tiesia augs 
tyn rankas ir cypia:

— Atpuolė ausys, atpuolė. 
Girdžiu.

Gretimai stovėjęs naujai už 
verbuojamas jaunas vaikinas 
nusispjovė:

— Taigi, ta senė iš mūsų 
gatvės. Geriau už jauną girdi.

Daugiau Radžiūnas melstis 
nėjo. Koją sugydė gydytojai ir 
vėl jis pradėjo staliauti.

Čia įvyko visų didžiausia Idai 
da. Povilas nepastebėjo, kad 
tiedvi moterėlės — Barškėtie 
nė ir Putrim — pradėjo žaloti 
jo žmoną. Grįžęs iš darbo, sta 
liūs dažnai nerasdavo Teklės, 
savo devynmetės dukrelės Al 
donos. Pusiaunakty jos grįž 
davo į namus. Žmona Įraudusi, 
susijaudinusi. Dukrelė — apsi 
verkusi. Bandė su žmona kai 
bėtis, gedinti. Ši suklykdavo ne 
savo balsu rėkdavo, griebdavo 
pjūklą:

— Jeigu tu prieš Dievą — 
aš tave papjausiu.

Radžiūnų gyvenimas vis lab 
jau iro. Turėjo Povilas septy 
nis tūkstančius rublių santau 
pų. Pinigai buvo pas žmoną. 
Kaimynės cmė sakyti, jog Tek 
lė siunčianti kažkokius siunti 
nius, nešanti iš namų pinigus. 
Povilas prispyrė Teklę. Mik 
čiodama ėmė aiškintis, jog kai 
mynės apvogusios. Priremta 
prie sienos, prisipažino, kad p: 
nigus atidavusi Janiui Pinkai 
nelaimės ištiktiems broliams pa 
remti.

Krauju sruvo tėvo širdis, žiū 
rint, kaip luošinama duktė. Kla 
sės auklėtojai Adomaitienei iš 
kilo didelis klaustukas. Radžiu 
nų Aldutė mokėsi gerai ir 
džiaugėsi kiekvienu penketu 

ku, o dabar, kai gauna gerą pa 
žymį — nuliūsta, veikia. Gi 
dvejetu didžiai patenkinta. Mo 
kytoja ėmė atidžiau mergaitę 
stebėti. Kartais pamokos metu 
Aldutė pastyra, akys apsiblau 
šia, tartum proto netenka. Kak 
ta aprasoja prakaito lašais. Au 
klėtoja klausinėja, teiraujasi, 
kas yra, prideda šaltą ranką 
prie degančios kaktos. Bet mer 
gaitė tyli, tyli.

Teko kreiptis pas gydyto 
jus. Aldona Radžiūnaitė sirgo 
plaučių džiova. Mokykla pa 
pasiuntė ją gydytis į Girulių 
vaikų tuberkuliozės sanatori 
ją. Kelis kartus buvo atbėgusi 
motina, reikalavo atiduoti Al 
dutę.

— Dievas norės— pasveiks. 
Jei mirs — tokia Dievo valia.

Iš gydytojų rankų atimta 
mergaitę ėmė gydyti romusis 
Makūrovas. Jis užkalbinėjo, 
meldėsi. Mergaitė silpo.

Žmona vis labjau tolo nuo 
šeimos. O kartą ir visai paliko 
namus. Ką galėjo — pasiėmė, 
išsipardavė ir iškeliavo.

Iš Banderų miesto (Molda 
vija) Klaipėdon atvyko kėliau 
jautis pranašas Skorobogatka. 
Jis sakė baisius pamokslus:

— Broliai ir sesės, artėja pa 
šaulio pabaiga. Po keturiasde 
šimt dienų ugnis praris Klaipė 
dą. Kas nori išsigelbėti, atsisa 
kykit nuo visų žemiškų gėry 
bių ir drauge su manim vykit 
jieškoti gyvojo Dievo.

Teklė Radžiūnienė patikėjo 
perėjūno, valkatos pranašyste 
ir, tempdama sergančią dukrą, 
iškeliavo su juo. Skorobogatka 
paėmė visus jos pinigus. Vežė 
vis toliau į rytus. Kazachsta 
ne, kai baigėsi pinigai, šarlata 
nas paliko Radžiūnienę likimo 
valiai. Prašydama išmaldos, su 
vargusi moteris su dar labjau 

sulysusią, paliegusią dukrele, 
pasiekė Klaipėdą. Gyventi ne 
buvo kur. Vyras, iširus šei 
mai, persikėlė į Sovietską. Ji 
kreipėsi pas Makūrovą. „Dievo 
baimingasis ‘ senukas laikė tol, 
kol Radžiūnienė turėjo kelis 
rublius. Pinigai baigėsi — eik 
kur nori.

Norisi padaryti kai kurias iš 
vadas. Penkiasdešimtininkų 
sekta veikė ne kurioje nors ne 
gyvenamoje saloje, bet didelia 
me Klaipėdos mieste, kur gyve 
na dešimtys tūkstančių žmo 
nių. Apie sektantų veiksmus se 
niai žino partijos miesto komi 
tetas, bet kaip reikiant su jais 
nekovoja. O tuo tarpu miesto 
vykdomojo komiteto partinės 
organizacijos narys Lašienė, 
buvusi valsčiaus moterų orga 
nizatorė, tapo sektante, pen 
kiasdešimtininkais tapo net ats 
kiri augštąjį mokslą baigę žmo 
nos.

Reikia rimtai pagalvoti, ko 
dėl sektantai rado Klaipėdoje 
plačią dirvą, ką daryti, kad pa 
klydėliai būtų sugrąžinti į dorą 
gyvenimą, reikia apvalyti uos 
tamiestį nuo sektantų“.

Taip rašo V. Miniotas. Sek 
ta__tai Jachovos organizacija,
kuri veikia ir Kanadoje. Deja... 
ruskeliai, prisidengę sektomis, 
siautėja ir žiauriausiai išnau 
doja lietuvius.

Draugui Miniotui rūpi ir ki 
tas tikslas: neva tikybine skrais 
te pridengti rusiškųjų okupan 
to apgavikų išnaudotojų gau 
jas, kurios užleistos parazituo 
ti ant Lietuvos kūno. O kad 
tas bjaurus okupantiškos „kul 
fūros“ faktas lengviau būtų pri 
dengti, tai viskas suverčiama... 
tikybai, kuri tuo būna diskredi 
tuojama. Aišku, kaip diena.
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Oku pant iški leidiniai
PAVERGTOJE LIETUVOJE

E. ŠULA1TIS LIETUVIS ATIDARO DAILĖS STUDIJĄ

Pavergtoje Letuvoje dabar 
tiniu metu pasirodo nemaža 
knygų, kuriose yra šmeižia 
mas nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas, o užsienio kraštai 
nupiešiami juodomis spalvo 
mis, tuom lyg ir norint sudary 
ti įspūdj — kaip gera yra gy 
venti „tarybinėje“ vergijoje.

Neseniai pasirodė autobio 
grfinė medžiaga paremtas Jo 
no Rgausko pusiau beletristi 
nis plepalas. „Ite, Missa ėst!“, 
krriarne, pagal „tarybinės“ 
spaudos pranešimus, yra pa 
vaizduojamas autoriaus gyve 
nimo kelias nuo kunigo iki ne 
tikinčio. Čia yra sukaupta daug 
pagiežos religijai ir kunigams, 
jiems suverčiami visi juodi dar 
bar. Knygos pabaigoje auto 
rius džiaugiasi, kad galėjo at 
eiti į „dorų tarybinių darbo 
žmonių gretas“ ir agitatoris 
kai pataria jaunimui „išeiti i 
gyvenimą jau su moksline - ma 
terialistine pasaulėžiūra, kurią 
tikrovė, užuot paneigusi ir su 
griovusi, kas kartą vis labjau 
sustiprina“.

„Teorijos ir tikrovė" yra ant 
ra panašaus pobūdžio knyga, 
parašyta J. Maimino. Kaip biu 
letenis „Naujos knygos" 
(1960 m. Nr. 2) rašo, šios kry 
gos tikslas „parodyti buržuazi 
jos valdymo metais Lietuvoje 
skelbtų bužuazinių ekonomi 
nių teorijų tikrąjį veidą: ką 
jos žadėjo ir ką davė lietuvių 
tautai“- Ir čia, kaip jau pri 
imta sovietinėje sistemoje, pie 
šiama' tik iš neigiamos pusės, 
nieko neberandant teigiamo 
1919 — 1940 metų laikotaipy 
je. Knygoje prirašyta neva pa 
vyzdžių ir jie čia panaudojami 
raudonųjų tezei, kad „jokios 
buržuazinių ekonomistų teori 
jos, jokios buržuazinių partijų 
ir grupių programos negalėjo 
paslėpti kapitalizmo piktžaiz 
džių, panaikinti skurdo“, kai 
sovietija yra tikra skurdeivija.

Kaimietės Cecilijos Prač 
kauskaitės (mirė 1956 m.) var 
du bolševikai išleido kitą „bur 
žujus demaskuojanti“ plepalą 
„Kumečio duktė“. Kaip skel 
biama, ši gerai rašyti nemokė 
jusi moteris, savo apysaką pra 
dėjo „kurti!* 1952 m. gale, o 
„didelių pastangų dėka“ ji dar 
bą užbaigė 1954 m. Prie šios 
knygos paruošimo dirbo keli 
žmonės. Apysaką „literatūriš 
kai apdoroti“ buvo sutikęs žur 

nalistas J. Gaisrys, bet jis štai 
ga mirė. Tada apysaką „spau 
dai paruošė“, tikriau pasakius, 
pagal užsakymą, parašė P. 
Margevičius, kuris knygos tre 
čiame puslapyje tilpusiame už 
rašė yra vadinamas „literatu 
riniu bendraautorumi“. Nega 
na to, ši knyga, kaip ir kiti ta 
rybiniai leidinai, dar turi ir re 
daktorių, kuriuo pažymėta E. 
Vildžiūnienė.

Kitą panašaus turinio „kuri 
nj“ parašė J. Stimburys, kuris 
išleistas knygoje „Kitokio gyve 
nimo neturiu“. Čia vaizduoja 
mas laikotarpis, pradedant 
1926 m. vasara, ir jos autorius 
— komunistų partijos narys 
nuo 1921 metų daug pripasa 
koja purvinai dalykų apie ne 
priklausomąjį Lietuvos perio 
dą. Jis čia išpūstai pasakoja ir 
apie „didelę“ komunistų parti 
jos Lietuvoje veiklą ir visus 
tuos dalykus, kurie gali šunie 
kinti anų metų „buržujų“ vai 
džią ir iškelti „darbo žmonių 
kovą už duonos kąsnį“.

Kiek kitokio pobūdžio, bet 
tuo pačiu tikslu yra išleista Pr. 
Ulevičiaus knyga „Pietų Ame 
rikos lietuviai*’. Knygos auto 
rius 1928 m. buvo išvykęs į 
užsienį, dalyvavo kovose Ispa 
nijoje, dirbo „pažangių“ lietu 
vių tarpe Argentinoje. Lietu 
von grįžo 1941 m. Čia jis rašo 
apie lietuvių emigrantų saly 
gas Pietų Amerikoje: Argenti 
noje, Brazilijoje, Urugvajuje, 
iškeliant „pažangiųjų" lietuvių 
judėjimą tuose kraštuose. Kny 
goję taip pat yra rašoma ir 
apie pokariniais metais į Lietu 
vą sugrįžusius lietuvius iš P. 
Amerikos. Apie jų nusivylimą 
nieko nėra minima.

Knygų leidėjai, galimai blo 
gesniam vaizdui apie Ameriką 
sudaryti, išleido ir amerikiečių 
rašytojo R. Mendo knygą „Ap 
sukrus vaikinas iš Brooklyno*’. 
Nors šioje knygoje yra gana 
įdomių vietų iš šio krašto gyve 
nimo, tačiau ji yra vienapusiš 
ka ir tiksliai nenusako tikro 
sios JAV darbininkų padėties. 
Jis čia lyg ir atpasakoja auto 
biografinius įspūdžius, bet 
juos, žinoma, savaip nudažo. 
Nebe reikalo, kaip rašo biule 
tenis „Naujos knygos“ (1960 
m. Nr. 2)„ ši knyga „skaity 
tojus sužavėjo nupieštų pa 
veikslų gyvumu, taikliai paste 
betomis gyvenimo detalėmis,

Tapytojas G. Kęstutis Rač 
kus Clarkston miestelyje, tarp 
Toronto ir Hamiltono, kartu 
su jugoslavu skulptoriumi A. 
Filipovič atidaro studiją, vad. 
Artist's Centre, kuriame mėgė 
jams bus duodamos pamokos, 
vyks diskusijos apie meną ir 
vasaros metu pravedamos ški 
cavimo sesijos.

Tautiečių dėmesiui, studi 
jos adresas — Artists’ studio, 
Box 401, Clarkston, Ont.

G. K. Račkus yra 33 metų 
amžiaus: dailę studijavęs Dėt 
roite, Toronte ir Paryžiuje; į 
Kanadą atvyko 1934 metais. Jis 
yra reiškęsis lietuvių dailės gy 
venime, dalyvavęs parodose ir 
dabar darosi labjau žinomas 
Toronto dailės judėjime, nors 
anksčiau ir buvo dalyvavęs ei 
Įėję parodų Montrealyje, Ang 
lijoje ir Europoje.

Šį udenį dailininkas tuiės 
vieno asmens parodą Toronto 
Picture Loan Society galerijo 
je. Šiuo metu jo vienas stam 
bus aliejaus darbas išstatytas 
Here Now galerijoje vykstan 
čioje Naujųjų talentų grupinė 
je parodoje. — a.

LIETUVIŲ KALBOS 
TARMIŲ TYRINĖTOJAI
Aštuonių mokslinių darbuo 

tojų grupė išvyko į Šilutę lietu 
vių kalbos tarmių tyrinėjimo 
darbams tęsti; darbas bus vyk 
domas ir Klaipėdos rajone. Bus 
užrašomi žodžiai didžiąjam Lie 
tuvių kalbos žodynui: kartu 
bus užrašomi vietovardžiai ir 
tautosakos dalykai. Ekspedici 
jos metu bus daromi ir magne 
tofoniniai įrašai. E.

ATSIUNTĖ J KAZACHSTA 
NĄ LINKSMINTI VERGŲ 

STOVYKLŲ
Birželio 5 d. į Kazachsta Australijos lietuvių grafikų 

ną atvyko grupė Lietuvos ar da vyksta birželio 20 — 
tistų. Jų tikslas linksminti lie Uepos x d Sydnėjuje, David 

meno galerijoje. Už ge
trykštančiu humoru, autoriaus 
išradingu, bet užvis labjausiai 
— pažangiu turiniu".

Nesistebėtina, jog ir „tarybi 
niai“ vartotojai g.risi tos kny 
gos autoriaus „išradingumu“, 
t. y. sužvejojimu tokių dalykų, 
klintį Amerikoje kasdieninia 
me gyvenime retai tegalima už 
tikti. Tačiau ta prasme knyga 
ir yra ir „pažangi“ ir „žaviu 
ti“, nes ji turi „augŠtesnį“ tiks 
lę- 

tuviškąjį jaunimą, kuris, kaip 
komunistinė propaganda skel 
bia, „savo noru ir savo džiaugs 
mu" atvyko darbams Kazachs 
tanan. Per tris savaites gastro 
bėriai aplankys 12 kolchozų ir 
tarybinių ūkių, Tarazalo kasyk 
lą, ir taip pat Nojinsko rajoną, 
kuriame duba daug lietuviško 
jo jaunimo. E.

JAUNIMO LITE
RATŪROS KONKURSĄ 

yra paskelbęs akademinis skau 
tų sąjūdis. Dalyvauti gali visi, 
nevyresni kaip 30 m. Kūriniai 
gali būti ir beletristikos, poezi 
jos ir publicistikos sričių. Lai 
mėtojams yra skiriamos premi 
jos 450 dol. vertės. Rašinius 
iki rugsėjo 15 d. siųsti jury ko 
misijos sekretoriui Romui Ke 
ziui, 130 Hendrix St., Brook 
lyn 7, N. Y., USA.

LIETUVĖ LAIMĖJO KA 
RALIENĖS ELZBIETOS 

ILSIOS STIPENDIJĄ
Joana Baleckaitė - VaŠtokie 

nė laimėjo Anglijos karalienės 
Elzbietos H-sios stipendiją 
2.500 dol. Šitą stipendiją įstei 
gė Ontario provincijos vyriau 
sybė atžymėti karalienės vizi 
tui Kanadojo 1959 metais. Jau 
na mokslininkė jau antrus me 
tus tyrinėja šiaurės Kanados 
indėnų gyvenimą. E.

DR. K. GRINIAUS MIRTIES 
DEŠIMTMETIS

Prieš 10 metų, birželio 4 d. 
Čikagoje mirė trečiasis Lietu 
vos Respublikos prezidentas 
Dr. Kazys Grinius. Jo pelenai, 
supilti į bronzo urną, yra laiko 
mi Čikagoje, kur laukia nuga 
benimo į Lietuvą.

LIETUVIŲ GRAFIKOS 
PARODA AUSTRALIJOJE

riausius darbus yra paskirtos 
dvi premijos: Dr. S. Ambrozos 
£100 ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Kultu 
ros Tarybos 50 svar. Ši pastaro 
ji vadinama Lietuvių premija. 
Ji skiriama vienspalvių pieši 
nių skyriui. Premijuotinus kū 
rinius atrinks prof. Max Feuer 
ring. E.

• Ariogaloje atidarytas naujai 
pastatytas kino teatras Duby 
sa.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ ANTROSIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS KOMITETO PRANEŠIMAS NR. 2.

1. Dainų Šventė yra lietuvių nio Meno Ansamblis, dirig. A. 
tautinė manifestacija. Tad lie Mikulskis,
tuvių visuomenė bei visos lietu 
vių organizacijos yra prašomos 
prisidėti prie Dainų Šventės ge 
resnio surengimo. Tų vietovių 
lietuviai, iš kurių chorai vyks 
į antrąją Dainų Šventę Čika 
goję, prašomi padėti savo cho 
rams aukomis, kad jie įstengtų 
padengti kelionės išlaidas. Mū 
sų chorai tikrai yra reikalingi 
visokeriopos paramos.

2. Antroji Dainų Šventė yra 
rengiama Čikagoje 1961 m. lie 
pos mėn. 1 ir 2 dienomis. Lai 
ko pasiruošimui neliko daug, 
tad jau dabar yra svarbu, kad 
visi chorai tinkamai pasireng 
tų toje šventėje dalyvauti. Ant 
rosios Dainų šventės Komite 
tas kviečia visus chorus iš JA 
V ir Kanados dalyvauti bend 
roję Dainų šventėje. Kadangi 
Komitetas ne visų chorų turi 
tikslius adresus, arba tie adė 
sai yra pasikeitę, todėl visus 
chorus prašo šį pranešimą lai 
kyti oficialiu pakvietimu ir ne 
bedelsiant pranešti Komitetui 
apie savo dalyvavimą Dainų 
Šventėje. Chorų delsimas atsa 
kyti trukdys visą šventės ren 
gimo eigą.

Atsakymus bei įvairius raš 
tus chorai ir dirigentai prašomi 
siųsti šiuo adresu : Lithuania 
Song Festival. 224 So. Rock 
well St., Chicago 29, Ill.

3. Dainų Šventėje kviečiami 
dalyvauti taip pat oktetai ar 
kvartetai ir pavieniai daininin 
kai. Jie prašomi registruotis 
augščiau nurodytu adresu.

4. Visi chorai ir kiti dainos 
meno vienetai prašomi tuojau 
pranešti kokį skaičių ir kam 
reikia prisiųsti repertuaro gai 
du.

5. Visus lietuvius, galinčius 
bent kiek dainuoti, prašoma 
jungtis į esamus chorus, nes 
Dainų Šventės proga reikia pa 
didinti mažėjančias dainininkų 
eiles. Taip pat kreipiamės į 
tuos, kurie yra pasitraukę iš 
chorų, sugrįžti atgal ir daly 
vauti tautinėje šventėje Čika 
goję. Vietovėse, kur yra lietu 
vių ir yra kam vadovauti, steig 
ti naujus chorus, jei ten dar 
nėra jokio choro.

6. Iš ne Čikagoje esančių 
chorų, kurie jau pažadėjo da 
lyvauti Antrojoj Dainų Šventė 
je ir paprašė atsiųsti repertu 
aro gaidas, yra šie:

1. Bostono Lietuvių Choras, 
dirig. J. Gaidelis,

2. Čiurlionio Lietuvių Tauti

3. Elizabetho Lietuvių Para 
pijos Choras, dirig. A. Kača 
nauskas,

4. Omahos Lietuvių Choras, 
dirig. Br. Jonušas,

5. Operetės Choras Brookly 
ne, dirig. M. Cibas,

6. Varpo Choras Toronte, 
dirig. St. Gailevičius,

7. Waukegano Lietuvių Vy 
rų Choras, dirig. P. Bujanaus 
kas,

8. Waterburio Lietuvių Pr 
rapijos Choras, dirig. A. Alek 
sis,

9. Windsoro Lietuvių Cho 
ras, dirig. J. Sodaitis,

10. Philadelphijos Lietuvių 
Meno Ansamblis, dirig L. Kau 
linis.

Kviečiame ir kitus choru* 
neatidėliojant registruotis Ko 
mitete.
JAV ir Kanados L. II Dain 

Šventės Komitetas.
DAILININKO VIESULO 

PASISEKIMAS
Dailininkas Romas Viesulas 

laimėjo Fordo fondo tūkstan 
ties dolerių premiją — kury 
bai ir kelionei iš New Yorko į 
Los Angeles, Calif., kur yra 
tam tikslui atidaryta speciali 
studija. Nuo rudens R. Viešu 
las pakviestas dėstyti dailę ir 
specialiai grafiką Pensilvanijos 
universitete ties Philadelphia, 
Pa.
• VI. Jakubėno muzikos studi 
jos mokinių, kurių šiemet jir 
turėjęs apie 40, metinis koncd 
tas įvyko birželio 10 d. Jauni 
mo Centre Čikagoje.
• Čiurlionio vardo galerijoje 
Čikagoje per 15 meno parodų 
buvo parduota 130 darbų, už 
kuriuos pirkėjai sumokėjo 
15,423 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
GINTARAS — metraštis, 

Čikagos augštesniosios lituanis. 
tinės mokyklos Tėvų komiteto 
leidinys Nr. 4. 1960 m. 76 psl. 
Redagavo: J. Konaukaitė, J. 
Šalčius, A. Bičiūnas, D. Indrei 
kaitė, L, Skeivalas ir N. Radvi 
laite, globojant mokytojams D. 
Veličkai ir A. Dunduliui. Let 
dinys duoda mokyklos vaizdą; 
jame rašiniais pasisako moki 
niai, pasirinkę jiems patinka 
mas temas. Rašinių yra įdomių. 
Toks leidinys yra naudingas, 
įsigyti jį galima adresu: J. 
Grabauskas, 7359 So. Peoria 
St., Chicago 21, Ill., USA.

A. JONYNAS « f

Paskutinė vakarienė
* 8.

GERIA LIETUVIŠKĄ MIDŲ
Dabar, sėdėdamas už paprasto, niekuo neapdengto puši 

nių lentų stalo, nuo kurio kažkoks vėjas nupūtė visus anksčiau 
stovėjusius butelius ir tepaliko tik molinius puodelius su na 
mine gira, Bildžius turėjo progos įsižiūrėti į puotaujančiųjų 
veidus. Šeimininkas Jurgis Kimšaitis atsiprašęs kažkur trum 
pam pasitraukė. Priešais Bildžių kitame stalo gale, sėdėjo 
gunktelėjęs, pražilęs, lieso ir išblyškusio veido ūkio buhalte 
ris, šalia jo susenęs, bet skruostų raudonumo galutinai dar ne 
paradęs ūkio sandėlininkas, kurį direktorius vadino tiesiog Ba 
čiuliu, dar toliau kokios trisdešimties metų Bačiulio sūnus — 
inžinierius, atvykęs iš Kauno pas tėvą atostogų, ir pagaliau 
beveik šalia Bildžiaus — Kimšaičio brolis, pusamžis žmogus, 
švarutėliai išskustu veidu, lygiais, į viršų sušukuotais plau 
kais, sunkiai beuždengiančiais ankstyvą plikę pačiame viršų 
galvyje, nemenku, atsikišusiu pilvuku. Pastarasis pietautojas, 
kažkodėl labjausiai domino Bildžių. Ir jo veidas, ir judesiai, 
ir kalba buvo kažkuo neįprasti, ypatingi. Kimšaitis, supažin 
dindamas, nepasakė savo brolio profesijos, ir viršininkas dabai 
laužė galvą, spėliodamas, kuo gi galėtų verstis šis nepažįsta 
mas žmogus. Kaip ir visi jis buvo vienmarškinis, bet čia pat, 
altanoje, kabojo juodas geros medžiagos švarkas ir pilkas ka 
klairaištis. Matyti, jis išsirengė tik sėdėdamas už stalo.

Begurkšnojant gaivinančią girą, grįžo ir direktorius Kirn 
šaitis. Rankose jis laikė kažkokį nematytą moliių ąsotį ilgu, 
siauru kaklu, užkimštą pakulomis — ne pakulomis ir užlakuo 
tą vašku.

— Paragausime, sveteliai, brangūs, mūsų midučio, — 
uždainavo Jurgis Kimšaitis, pabrėžtinai laižydamasis. — To 
kio gėrimėlio visoje Lietuvoje negausite.

— Velionies Mockaus darbas, amžiną jam atilsį... — at 
siduso senasis Bačiulis.

Ištikrųjų senasis direktorius — agronomas Mockus — 
mokėjo pagaminti ypatingą midų, ir tas midus buvo garsus 
visoje apylinkėje. Perėmęs ūkį, Kimšaitis rūsio užkampyje at 
sitiktinai surado keletą paslėptų ąsočių šio nuostabaus gėrimo 
ir laikė jį visų reikšmingiausiems priėmimams.

Netrukus pasrodė it Kimšaičio motina — sena, surūgusi 

moterėlė, nešina didele lėkšte gražiai supjaustytos veršienos 
ir ąsočiu naminės giros. Jurgis Kimšaitis buvo senbernis. Vi 
są jo namų ūkį jau daugelį metų rūpestingai ir rūsčiai tvarkė 
senutė motina.

Viršininkui Bildžiui per gyvenimą teko gerti visokiausiu 
gėrimų. Dievai žino (js patis jau nebegalėjo ir žinoti), kiek 
jis buvo išgėręs... Bet midų! Midų — tikrą, senovišką midų 
jis gėrė pirmą kartą. Saldus, stiprus gėrimėlis slyste slydo 
stemple. Šeimininkui nereikėjo ir vargintis ilgais prašinėji 
mais. Viršininkas pastebėjo, kad ir kiti svečiai nerodo dide
lio noro leistis į kalbas, kol ant stalo dar tebestovi gundyto 
jas ąsotėlis. Bet ką gi reiškia tas poros litrų ąsotėlis keletui 
vyrų... Bematant jis, kaip sakoma, parodė savo dugną. Tada 
prabilo Bačiulio sūnus:

NUO MIDAUS PRIE SAMOGONO
— Tėvai, klausyk, ir tu gi neblogas pramonininicas... At 

nešk, tėvai, čia mums paragauti to pasiutusios karvės pieno. 
Draugas viršininkas tikriausiai dar nebus tokio daiKto raga 
vęs?..

Senis Bačiulis padvejojo, pasikasė pakaušį, nepatikliai pa 
sižiūrėjo į Bildžių, paskui tylomis atsiklausė Kimšaitį ir, tik pa 
stebėjęs jo pritariamą linktelėjimą, nerangiai išlindo iš užsta 
lės.

Pasiutusios karvės pienu, pasirodo, buvo vadinamas na 
minės spiritas. Bjaurų jos kvapą ir skonį šiek tiek permušė 
vyšnių sunka, kuria spiritas buvo atmieštas. Iš karto Bildžius 
susiraukė, bet po midaus naminės spiritas veikė taip efekty 
viai, kad jis greit užmiršo norėjęs protestuoti prieš šį valdžios 
griežčiausiai uždraustą vaisių. Naminės spiritas palaimingai 
veikė ir visų pietaujančiųjų galvas, sutrupino varžymosi pan 
čius, atrišo liežuvius. Altana iš karto suklego, suskambo kai 
bomis ir juoku.

— Vyrai gėrė, vyrai gers, kol žemelė apsivers, šaukė Jur 
gis Kimšaitis, nepadoriai laistydamas naminę pro svečių tau 
reles ant pušinių stalo lentų. Viršininką, įvariusį jam tiek bai 
mės, jis, atrodo, galutinai užmiršo.

— Gėrė vyrai katalikai, 
Maskatavo trys dalykai: 
Jaknos sau, plaučiai sau, 
Maskatavo kožnas sau. .. — 

garsiai šaukė Kimšaičio brolis. Jo rimtam, rūpestingai išskus 
tam, išpuoselėtam veidui tai labai netiko, bet jis dėl to ma 
žiausiai jaudinosi.

— Draugas viršininke, draugas viršininke, — kalbino Bil 
džių Bačiulio sūnus inžinierius, — velniškai smagu atostogau 
ti rudenį kaime! Spjaut į visokias Falangas! Čia tai gyveni 
mas! Nori miegoti — miegok! Klojime šieno iki kaklo... No 
ri gert — išgerk: naminės irgi iki kaklo... Taip nusiplauni 
smegenis, kad sugrįžęs į miestą, sveikas kaip ridikas jautie 
si... Ir nekainoja beveik nieko... Protingi žmonės taip ir da 
ro. Čia pas mus kaime yra atvažiavęs vienas rašytojas su 
šeima — vasaroja, kaip inkstas taukuose vartosi, o išlaidu 
nedaug... Užsukam, draugas viršininke, pas jį. A? Už su 
kam... Pats jis tai naginė: nei išgers kaip reikiant, nei pa 
šnekės draugiškai, bet užtat nuosavą „Volgą“ turi... Mes 
čia su juo pusę rajono jau apvažiavome. Trankomės ir t r ar. 
komės... Jis vis medžiagą renka... Godusk O nekantrus! 
Primanęs — per vieną dieną iš viso rajono literatūrinę me 
džiagą išplėštų! Tik — už bloknoto, už pieštuko, ir rašo„ 
rašo... Labai operatyvus rašytojas. Visur jį vaišina, o man 
to tik ir reikia... Užsukam, a?

Bildžius dvejojo. Nuo midaus ir nuo pasiutusios karvės 
pieno jį jau apėmė tingumas. O be to, dėmesį patraukė ne 
paprastas pokalbis tarp linksmųjų brolių KimšaiČių.

— Kas man! — šaukė direktorius Jurgis. — Geriu, 
ūžiu, uliavoju... Nei pačios, nei marčios... Visus griekus 
brolis prabaščius atleis.. Po smerties — tiesiog į dangų...

— Tu liaukis, Jurgi, liaukis, — ramino direktorių bro 
lis, slopindamas balsą ir prarasdamas linkmumą. — Žmp 
nės klauso. Girdi, ką sakau? Tavo viršininkas Klauso... ‘

— Kas man viršininkas! Aš pats viršininkas, — nesi 
liovė Jurgis, — ant visko viršininkas: ir ant viso ūkio, ir ant 
savo suš.... gyvenimo viršininkas...

Tarsi dusdamas, jis kvėptelėjo oro ir tęsė toliau:
— O kas man gyvenimą suš... Kas? Tu, Klemansai, 

tu man gyvenimą sudrapalijai... Kas aš dabar? Senbernis, 
girtuoklis... Nei šeimos, nei savo kampo. O vis per tave.. 
Prieš karą norėjau ženytis, nuotaką turėjau, bet vis moti, 
na: „Palauk, palauk... Klemansiuką j kunigus išleisim, ant 
kojų pastatysim, padės ir tau...” O kas man dabar iš tos. 
tavo kunigystės?..

Bildžius pastatė akis. Ne, Šitaip dar nėia buvę... Su 
kuo, su kuo, o su kunigu viršininkas dar niekad nėra gėręs... 
Ir kaip tas velnias Kimšaitis anksčiau neprisipažino turįs 
brolį kunigą... Ko gero, dar tose pačose apylinkėse abu dk 
ba? Bus daugiau.
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Mosklo - Technikos naujienos
NAFTA — VERTYBIŲ ŠALTINIS

Nafta, arba žemės alyva, ži 
noma žmogui nuo seniausių lai 
kų. Dėl didelės ekonominės rei 
kšmės ji dar vadinama „juo 
duoju auksu“ ir „juoduoju 
krauju“. Nafta pradėta plačiau 
naudoti tik prieš šimtą metų. O 
per pastaruosius 50 metų ūki 
nis gyvenimas tapo tiesiog ne 
įmanomas be naftos ir jos per 
dirbimo produktų — benzino, 
žibalo, tepalų ir Kt.

Senovėje nafta būdavo tie 
siog kūrenama. Vėliau daug 
naftos būdavo sunaodojama ku 
rui garo katilams. Kai kurie žy 
mūs mokslininkai tvirtino, kaa 
nafta yra daug vertingesnė 
cheminiam perdirbimui, negu 
kurui. Nafta buvo pradėta dis 
tiliuoti suskirstant ją fakcijo 
mis, o chemiškai ji pradėta 
perdirbti tik pastaruoju metu.

Iš pradžių svarbiausias naf 
tos distiliacijos produktas, ra 
dęs platų pritaikymą, buvo ži 
balas. Benzinas, mazutas ir ki 
ti naftos distiliacijos produk 
tai būvi sudeginami duobėse 
kaip atliekos. Vėliau mazutas 
buvo panaudotas kaip kuras ir 
kaip tepalas. Išradus vidaus de 
gimo variklį, tapo labai reika 
lingas benzinas.

Didelės naftos atsargos yra 
Tarybų Sąjungoje, Rumunijo 
je, JAV, Meksikoje ir kai ku 
riose kitose šalyse. Tarybų Są 
jungoje daugiausia naftos gau 
narna Baku apylinkėse, taip 
pat jos gaunama Grozne ir Mai 
kopė (Šiaurės Kaukaze), prie 
Embos upės (Vakarų Kazach 
stane), Sachalino saloje, Vidu 
rinėje Azijoje, Uchtoje (Pe 
žioros baseine) ir kitur.

Nafta yra panašus į alyvą 
skystis, būdingo kvapo. Ji, pa 
prastai, esti tamsiai rudos ar 
ba juodos spalvos. Nafta leng 
vesnė už vandeni lyg. sv. G,73 
—0,97).

Nafta yra labai sudėtingas 
įvairių medžiagų mišinys, ta 
čiau daugiausia joje yra anglia 
vandenių. Naftoje būna 84— 
85 proc. anglies ir 12—14 pro. 
vandenilio. Deguonis, azotas 
ir siera bendrai tesudaro 4—5 
proc. Pagiindinės sudedamo 
sios naltos dalys yra pirafini 
niai. naftiniai ir aromatiniai 
angliavandeniliai.

Nafta būna susigėrusi i aky 
tas uolienas, esančias įvairia 
me gylyje ir dažnai būna slė 
giama dujų ir vandens. Iš grę 
žinių dažnai muša naftos fonta 
nai kartu su dujomis ir kito 
mis priemaišomis.

Nafta yra geras kuras, bet 
iš jo galima gauti daug vertin 
•gesnių produktų — benizno, 
žibalo, įvairių alyvų ir kt.

Atskyrus iš gsęžinių gautą 
naftą nuo vandens ir smėlio, ji 
distiliuojama. Atskiros distilia 
cijos frakcijos renkamos pagal 
virimo temperatūras ir lygina 
muosius svorius.

Liekana po pirmosios disti 
liacijos vadinama mazutu.

ŽEMA KAINA 
f Laurentidėje, 

prie Val-David,
parduodami žemės sklypai; 

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

veikia visus metus. 
Mažas įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks
St. Morkūnas, tel. PO 8-0890.

Iš naftos gautas benzinas 
lengvai tirpina riebalus ir ki 
tas organines medžiagas, to 
dėl jis vartojamas lakams ga 
minti, gumos pramonėje, kaip 
tirpiklis ir tt. Svarbiausias ben 
žino pritaikymas — vidaus de 
gimo varikliams (lėktuvams, 
automobiliams). Visiems žino 
ma, kad benzinas bespalvis, 
lengvai užsiliepsnojantis skys 
tis. Benzinas gaunamas ir kie 
tas. Tokį benziną labai patogu 
transportuoti, saugoti ir degin 
ti. Dešimt gramų tokio kieto 
benzino užvirina litrą van 
dens.

Distiliuojant benziną gauna 
ma lengviausia jo frakcija, va 
dinama petrolio eteriu. Tai ge 
ras tirpiklis, naudijamas gėlių 
kvapiosioms medžiagoms — 
kvepalams — ekstrahuoti.

Ligroinas naudojamas kaip 
motorinis kuras ir kaip tirpik 
lis kaučiukui, asfaltui ir alieji 
niams dažams. Papildomai jį 
perdirbus, gaunamas uait spi 
ritas, kuris naudojamas kaip 
tirpiklis gaminant dirbtinę 
odą, linoleumą, taip pat paruo 
šiant įvairius lakus ir dažus.

Žibalas vartojamas kaip ku 
ras traktoriams, lėktuvams - gi 
gantams, laivams, taip pat ap 
švietimui (lempoms), kurui.

Mazutai, gauti iš skirtingų 
rūšių naftų, skiriasi vienas 
nuo kito chemine sudėtimi n 
fizinėmis savybėmis. Mazutas 
sunaudojamas kaip kuras arba 
toliau perdirbamas distiliuo 
jant vakuume įvairiems tepa 
lams gauti: sunkiajam Soliari 
niam, šeivų, mašininiam, cilind 
riniam.

Daugelis rūšių kvepalų, va 
zelinų, kremų, tepalų gamina 
ma iš naftos produktų.

Elektros stotyse galingi 
transformatoriai ir išjungėjai 
pripildyti izoliatorių — naftos 
transformatorinės alyvos.

Asfaltas, naudojamas ke 
liams ir gatvėms išlieti, taip 
pat gaunamas iš naftos pro 
dūkto — gudrono.

Iš kai kurių naftos rūšių 
galima išskirti kietų sočių ang 
liavandenilių mišinį — parafi 
na.

Kartu su nafta gaunamos ir 
dujos. Gaunant vieną toną naf 
tos, iš gręžinio išsiskiria 50— 
100 rn' dujų. Gamtinės dujos 
buvo praktiškai pritaikytos 
XVIII a. pabaigoje. Plačiai 
pradėtos jos naudoti tik antro 
joje XIX a. pusėje, išradus du 
jinitis degiklius ir smarkiai pra 
dėjus vystytis chemijai. Dabar 
dujos sėkmingai pakeičia kurą.

Per Lietuvos teritoriją bus 
tiesiamas dujotiekis iš Daša 
vos. Jis eis per Minską, Vilnių 
ir Rygą. Be to, bus padarytos 
dvi atšakos į Kauną ir Klaipė 
dą.

Dujos taip pat gera žaliava 
cheminei pramonei. Joje gau 
narni angliavandeniliai pakci 
čia alkoholį. Jie atstoja grūdų 
arba bulvių sunaudojimą alko 
holiui gaminti.

400—600 1. temperatūsoje 
sudėtingų angliavandenilių mo 
lekulės skyla ir gaunami ma 
žiau sudėtinį angjiavandeni 
liai. Toks naftos perdirbimo 
būdas pavadintas krekingu. Ža 
liava krekingui panaudojamas 
mazutas, gazolinas.

Atrodo* neįtikima, kad iš 
naftos būtų galima gauti kati 
čiuką, įvairius pluoštus, kai 
liūs, odą, įvairias plastmases ir 
trąšas, rubinus ir safyrus, sta
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Anapus geležinės uždangos

tybines medžiagas ir daug ką 
kitą. Tačiau visa tai dabar ga 
minama iš naftos ir gamtinių 
dujų.

Perdirbant naftą krekingu, 
be benzino, gaunama daug at 
liekų — įvairių angliavandeni 
lių (propileno, butileno, aceti 
leno, etileno). Ilgą laiką šie 
pioduktai buvo išmetami arba 
sudeginami, o dabar iš jų gau 
narna daug naujų sintetinių me 
džiagų, kuriomis galima pa 
keisti gamtines medžiagas.

Iš etileno buvo gautas etilo 
alkoholis. Taip sutaupoma 
daug maisto medžiagų, naudo 
jamų etilo alkoholio gamybai

Iš etileno ir chloro gaunama 
polivinilchloridinė deiva, o iš 
jos — nedagus, bekvapis vinil 
plastas. Jis netirpsta rūgštyse 
ir šarmuose, yra lengvai apdir 
bamas, todėl iš jo galima štan. 
puoti, presuoti ar lieti įvairias 
detales. Iš jo gaminami venti 
liai, vamzdžiai, elekti oizoliaci 
nės medžiagos, dantų protezai 
ir kt. Be to, gaminama peno 
plastai ir pcroplastai, kurie pa 
sižymi geromis garso ir šilumos 
izoliacinėmis savybėmis. Polivi 
nilchloridinės dervos taip pat 
vra geros statybinės medžią 
gos.

Stambinant dujinio etileno

molekules, gaunamas kietas po 
lietilenas. Jis pasižymi ypač gc 
romis fizinėmis ir cheminėmis 
savybėmis ir yra labai puiki 
plastmasė. Jis elastingas net 
—60 1. šaltyje, netirpsta nei 
šarmuose, nei rūgštyje. Iš jo 
gaminami vamzdžiai vanden 
tiekiui, dujoms, naftai. Polie 
tilenas taip pat naudojamas ra 
dio lokacijos ir televizijos apa 
ratiliai gaminti. Plona skaidri 
plėvelė, pagaminta iš polieti 
leno, bus plačiai pritaikyta že
mės ūkyje pasėliams nuo šal 
nu apsaugoti. Ji taip gi gera pa 
kavimo medžiaga maisto pro 
dūktam;. Duona, suvyniota į 
ją, ilgą laiką lieka minkšta, 
svygi ir nepelyja.

Taip pat geromis savybėmis 
pasižymi tetrafluoretilenas, ar 
ba teflonas. Ši plastmasė gau 
narna iš etileno, tik čia vande 
nilio vietą užima fluoras. Teflo 
no atsparumas traukimui ly 
gus plieno atsparumui. Jis ne 
tirpsta nei šarmuose, nei rūgš 
tyse, panaudojamas vamzdžia 
ms, elektroizoliacijai gaminti, 
chirurgijoje.

Nafta plačiai naudojama ir 
dirbtiniam pluoštui gauti. Kre 
kingo metu, be etileno, gauna 
ma daug metano. Iš jo gauna 
mas anglies tetrachloridas, ku

Jim Charley CBC pranešėjas 
beisbolo, kuris girdimas 

šeštadieniais.

Barry Morse CBC televizijoj 
matomas kas sekmadienis.

DOC. S. MASTAUSKIU1 
70 METŲ

Doc. St. Mastauskis Žemės 
ūkio akademijoje be pertraukos 
dirba nuo pat jos įsisteigimo 
dienos. Pradėjęs dirbti asisten 
tu, palaipsniui augo, dirbo lėk 
toriumi, docentu, o nuo 1948 
m. vadovauja fitopatologijos -
- zoologijos katedrai.

Doc. St. Mastauskiui sukau 
ka 70 metų nuo gimimo die 
nos ir 40 metų, kai pradėjo pe 
dagoginę - mokslinę veiklą.

Per savo turiningą veiklą 
doc. St. Mastauskis parašė 8 
vadovėlius augštosioms bei vi 
dūrinėms mokykloms, daug jo 
mokslinių straipsnių buvo iš 
spausdinta leidiniuose, žurna 
luose, jis išleido keliolika bro 
šiūrų ir populiarių straipsnių 
augalų apsaugos klausiniais. 
Vertingos yra knygos „Taiko 
moji zoologija“, „Fitonemato 
das Lietuvos TSR“. Ypač 
daug naudingos medžiagos že 
mės ūkio darbuotojai randa 
knygoje „Lauko kultūrų ap 
sauga nuo kenkėjų“. Šiuo va 
dovėliu naudojasi akademijos 
studentai, technikumų moks 
leiviai ir žemės ūkio specialis 
tai.

Neseniai jubiliatas užbaigė 
trijų tomų, 940 puslapių veika 
lą „Bestuburių žemės ūkio ken 
kėjų fauna Lietuvos TSR“, ku 
ri įteikė Kauno Medicinos ins 
titutui daktaro disertacijai gin 
ti.

Savo mokslines žinias St. 
Mastauskis stengiasi perduoti 
kitiems. Jis aktyviai dalyvavo 
įvairiose zoooginio profilio mo 
kslinėse konferencijose, skaito 
mokslinius pranešimus apie Lie 
tavos bestuburių gyvūnų fau 
na.

VARŠKĖS SŪRELIUS SU 
MEDUMI 

mažiesiems sostinės gyvento 
jams pradėjo gaminti Vilniaus 
pieno kombinatas. Paleidus 
naują automatą, pradėta ga 
minti po 250 g išfasuota 20% 
riebumo varškė. Automato pa 
jėgumas 2400 pakelių per vai. 
9% riebumo varškė fasuojama 
po 0,5 kg.

Pieną su vitaminu C, išfa 
suotą 0,5 1 buteliais, pradėjo iš 
leisti šio kombinato dietinių 
produktų gamybos cechas. Pra 
dedama gaminti acidofilinė pas 
ta ir fasuota grietinėlė vai 
kams.

® „Paskenduolė“, V. Baumilo 
parašyta operą pagal Vienuo 
lio to paties vardo apysaką, pa 
statė estų Tartu opera.

ris reaguoja su etilenu ir gau 
narna enantinė derva, o iš jos 
jau gaunamas enantinis pluoš 
tas. Taip pat ir iš polivinilchlo 
rdinės dervos gaunamas pluoš 
tas.

Iš naftos atliekų gaunami ir 
suodžiai, kurie panaudojami 
dažams.

Nafta, kuri dar neseniai bu 
vo vartojama tik kurui, dabar 
virto plačių galimybių chemi 
ne žaliava. (M. ir G.).

NAUJOS RŪŠIES KURĄ
— pusbriketį (supresuotas ir 
išdžovintas trupintines dur 
peš) pradėjo gaminti Tytuvė 
nu durpių įmonė. Tokios dur 
pių plytelės netrupa, nedulka, 
gerai dega, jų kaloringumas di 
dėsnis negu gabalinių. Tokiam

STUDENTUS SIUNČIA 
Į RUSIJĄ

Grupė Vilniaus Kapsuko 
vardo universiteto studentų iš 
siunčiama vasaros darbams į 
Rusiją, Čeliabinską. Nemažai 
Vilniaus studentų dirbs Bait 
gildijos kolchozuose. Tai daro 
ma rusifikacijos tikslais.

LIETUVOS TSR PREKY 
BOS MINISTERIJA 

skelbia konkursą geriausiems 
suvenyrų ir atminimo dovanų 
pavyzdžiams masinei gamybai 
paruošti. Konkurso tematika 
— revoliucinė — istorinė, siur 
prizinė — pokštinė ir kt. Žo 
džiu, tematika turi būti tokia, 
kuri juodintų nepriklausomos 
Lietuvos praeitį ir šlovintų Lie 
tuvos okupaciją, ryšium su Lie 
tuvos nepriklausomybės neteki 
mo dvidešimtmečiu.

KNYGA APIE PAŽAISLĮ
Doc. H. Kairiūkštytė - Jaci 

nienė, doc, arch. kand. J. Bar 
šauskas, Pažaislis, Vilnius 
1960, 84 ps. ir 68 psl. nuotrau 
kų giliaspaudė, 19 iliustracijų 
tekste. Veikalo autorė dr. H. 
Kairiūkštytė - Jacynienė jau 
nepriklausomoje Lietuvoje pa 
sižymėjusi kaip viena iš geriau 
siu mūsų meno istorikų. Pa 
grindinę teksto dalį sudaro lie 
tuviška santrauka dr. H. Kai 
riūkštytės 1928 m. Kaune iš 
spausdmtos Zuericho disertaci 
jos vokiečių kalba „Pažaislis, 
ein Bai ockkloster in Litauen“ 
(V. D. U-to Humanitarinio Fa 
kulteto Darbai „Tauta ir Žo 
dis“ VI t.), kuri buvo plates 
nė (172 psl.). Didesnė dalis 
naujojo veikalo iliustracijų taip 
pat pakartotos iš prieškarinio 
leidinio. Keletas nuotraukų yra 
naujų, o tekste įdėti keli nauji 
brėžiniai. Dabar Pažaislis yra 
iš trijų pusių apsuptas „Kau 
no jūros“, bet naujos bendro 
vaizdo nuotraukos knygoje nė 
ra. Įdėtoji nuotrauka iš lėktų 
vo yra prieškarinė. Kuriam 
tikslui šiandien bažnyčia ir vie 
nuolyno patalpos naudojamos, 
knygoje nesakoma. Veikalo pa 
baigoje pridėtas architektūros 
terminų paaiškinimas (64—66 
psl.), literatūros sąrašas (35. 
poezijos) ir dvi trumpos sant 
raukos rusų i anglų kalbomis.

KULTŪRINĖ KRONE X...
•> Nasvytis Mindaugas, gimęs 
1929 m. Kaune, ten studijavus 
dailę pas dail. J. Mackevičių, 
vėliau Freiburge Taikomojo i 
no institute, baigęs Meno in 
stitutą Clevelande, Ohio valst. 
universitete Columbus gavęs 
dailiųjų menų bakalauro laips 
nį, dabar ten pat įsigijo magist 
ro laipsnį.
♦ Dail. V. Kasiulis, gyvenąs 
Paryžiuje, buvo susirgęs ripen 
dicitu, kas jam sutrukdė pa 
ruošti spalvines litografijas.
S Dail. T. Valiaus darbų paro 
da sėkmingai prpaėjusi Great 
Neck, N. Y., perkeliama į Či 
kagą.
• Kolekcionierių meno kūrinių 
parodą ruošia Čiurlionio gale 
rijos direkcija (adresas: 5647 
So. Wood St., Chicago, 36, Ill., 
USA). Ji prašo iki liepos 10 
d. atsiųsti savo sutikimą daly 
vauti, kūrinių sąrašą, savo fo 
to ir kt.
® Algis P. Mitkus, Marianapo 
lio Paruošiamoje Mokykloje

AUGŠTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

f kurui gaminti cechai įrengiami
& taip pat Ežerėlio, Baltosios Vo 

kės ir Šiaulių durpių įmonėse.
X Per metus jie pagamins po 
v 5000 tonų pusbrikečio.
\ • Sol. V. Žiemelytė liepos ii
3 rugpjūčio mėnesiais dainuos J.

Struso opeietėje „Šikšnospar 
'»■ nis“ (Fledarmaus) Kanados 
I 

v

! „Šikšnospar
(Fledarmaus) Kanados 

kurortinėje Banif, Altą, vieto 
vėje.

dėstąs anglų kalbą gavo stipen 
diją vasaros metu studijuoti žur 
nalistį’ką Minnesqtos Univer 
sitete. A. Mitkus yra gavės ma 
gistro laipsnį Bostono Kole 
gijoje 1955 metais. Karo metu 
jis tarnavo Japonijoje ir ten 
redagavo savo dalinio laikraš 
tį. Bendradarbis visos eilės 
amerikiečių laikraščių rytinė 
se vastybėse.

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

DE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE

Sav. P. RUTKAUSKAS
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Įvairūs si u utiniai
} LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspp"' 
vaistų katalogą Nr. 2.

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

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame ■ Koteli Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir UI U LPclftlLI tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svaru 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 (STAIGA

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

SKYRIAI :
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T^i. iA 8-6686 

ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. Ob 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

NIAGAROS
NIAGAROS PUSIASALIO 
PARENGIMŲ REG1STRACI 

JOS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS.

Einant susitarimu, pranešu, 
kad naujai parengimus užre 
gistravo: 1960 m. rugsėjo 17 
dienai KLB-nės St. Catharines 
apylinkės valdyba, kuri rengia 
Tautos šventės proga Merrit 
ton Community Centre Hali ru 
deni parengimą;

Medžiotojų ir meškeriotojų 
klubas „Lituanica“ Wellande 
užregistravo kartūnų balių 
1961 m. birželio 3 d. St. Step 
han's Hall.

Ir 1961 m. birželio 24 dienai 
VKLS-gos St. Catharines sky 
rius, kuris Merritton Communi 
ty Centre Hali rengia Jonines.

Komisijos pirmininkas.

PUSIASALIS
REIKŠMINGA JAUNIMO 

IŠKYLA
Praeitą sekmadienį gražioje 

Kvinstono augštumos aplinko 
je, susirinko didelis būrys uni 
formuoto jaunimo. Gražu bu 
vo žiūrėti visus žaidžiant ir 
sportuojant. Net patys mažy 
liukai lupa, kiek Įmanydami. 
Buvęs skautų vietininkas P. 
Balsas perdavė pareigas nau 
jam — B. Simonaičiui. Ta pro 
ga buvo pasakytų kalbų ir svei 
kinimų. Ypač šii dingai ir gra 
žiai skautukus pasveikino tė 
vas Bernabas Mikalauskas O. 
F. M., kuris yra didelis jauni 
mo mylėtojas.

Dabar Niagaros Pusiasalio 
jaunimas vėl yra gražiai su 
vienytas į vieną darnų būrį 
šviesesnei mūsų tautos ateičiai.

St.

WELLAND, Ont.
WELLANDO MIESTE IR APYLINKĖJE

TORONTO LIETUVIŲ VASARVIETĖS

lietuvių skaičius nėra didelis, 
bet jie pasižymi savo veiklu 
mu. Kiekvienais metais bend 
ruomenčs valdybos pastango 
mis buna suorganizuota šešta 
diesinė lietuvių kalbos mokyk 
Ja vaikučiams ir kiekviena tau 
tinė šventė būna paminima, pa 
gal galimas sąlygas. Šalę tauti 
nių minėjimų yra ruošiamos di 
dėsnio masto gegužinės — pa 
rapijos metinė gegužinė ir klu 
bo „Lituanica“ kartūno balius. 
Šie parengimai sutraukia ne 
tik vietinius, bet gausiai daly 
vauja tautiečiai ir iš tolimesnių 
vietovių.

daugiau negu pernai. Progra 
mą davė žinomas muzikas St. 
Gailevičius su savo vedamu 
kvartetu. Keto susidainavimo 
kvartetas. Ypatingai geri bal 
sai. Gerai parinktos dainos. So 
listai irgi pasirodė. Koncertą 
sekė plojimų audros ir bysai.

Ta pačia proga ir apie mūsų 
publiką. Tai retai puiki publi 
ka. Sugeba širdingai įvertinti 
meną ir negali pareikšti pa 
sigėrėjimo. Tokiai publikai 
malonu išpildyti programą.

Balius buvo gyvas ir nuotai 
kingas. Šių metų kartūnų kon 
kursui buvo gerai pasiruošta.

RODNEY, Ont
GEGUŽINĖ

Rodney, Ont. apylinkės lietuviai lieppos mėn. 3 d. 3 v. p. p. 
Rodney, Zavackio ūkyje rengia 

gausią lietuvišką gegužinę.
Programoje: virvės traukimas tarp rytiečių ir vakariečių, 
bėgimai maišuose ir kiti žaidimai. Laimėtojai bus apdovanoti. 
Kviečiame lietuvius kuo skaitlingiausiai dalyvauti iš aplin 
kinių ir tolimesnių apylinkių. Veiks bufetas ir geras džiazas.

Rengėjai.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
PORT ARTHUR IR FORT WILLIAM APYLINKĖS

lietuvių Motinos dienos minė
jimas pi asidėjo Lietuvos ir Ka 
nados himnais. Žodį tarė Dr. 
Jasevičiūtė paminėdama gyvas 
ir mirusias motinas. Mirusios 
motinos buvo pagerbtos atsi 
stojimu, o gyvosiom prisegta 
gvazdikai.

Angliškai visas motinas pa 
sveikino G. Mitalaitė.

Po to Erslovas savo kalboje 
prisiminė visas lietuves moti 
nas nr prašė nepamiršti savo 
Draugiausios motinos Lietuvos. 
Tolesnę progamą išpildė J. Mi 
talaitė ir Kęstutis Erslovas. 
Abu labai gražiai pasirodė sa 
vo sugebėjimais. Po to seke 
pasilinksminimas su puikiomis 
vaišėmis.

žai vilties laimėti prieš JAV ir 
Meksiką.

— Europos moterų krepši 
nio pirmenybes laimėjo SS-gos 
rinktine, baigmėje įveikdama 
Bulgariją 52 :50. Be rusų, rink 
tinėje žaidė dvi latvės, viena es

Parengimui daug dirbo Poš 
kus, Jonaitis, Cibulis, Drukte 
nienė, Radzevičienė, Giedrai 
tienė.

P. Kajutis tvarkė muziką ir 
vede loterijos traukimą. Jam 
padėjo Valė Jonaitytė.

Erslovas daug padeda bend 
ruomenės veikimui, rinkdamas 
nario mokestį, ir lankydamas 
sergančius ligonius. Buvo ap 
lankyta Velykų proga ligoniai 
Ontario ir Šv. Juozapo ligoni 
nėse ir jiems įteiktos dovanos. 
Ontario ligoninės lietuviams Ii 
goniams užsakyta Tėv. Žib.

Nario mokestį sumokėjo už 
1960 m.: Baltrušaitis, Danė 
nas, Kajutis, Jokubauskas, Ci 
bulis, Raulickas.

Paukštys ir Jakaulėnas buvo 
susižeidę ir gulėjo ligoninėje, 
bet jau pasveiko. Piieš kiek lai 
ko Antanas Tvarijonavičius bu 
vo susižeidęs. Ilgą laiką gydė 
si, bet jau dabar išvažiavo į dar 
bą — Dryden. Linkime geriau 
sios sėkmės. G. Mitalaitė.

Skaitoma, kad Springhurste 
__ Wasagoje vien tik lietuviai 
turi įsigiję per 200 nuosavybių 
— vilų ir sklypų. Užtat, vasa 
ros metu, ypač savaitgaliais, 
kai suvažiuoja iš Toronto, Ha 
miltono, ir apylinkės vietovių, 
o taip pat ir iš JAV lietuviai, 
jauties lyg būtum Lietuvoje. 
Gatvėse ir pliaže vien tik lietu 
viškai kalbant girdėti. Lietu 
viai net atskirą apie mylios pla 
tumo prie ežero pliažą turi už 
valdę. Ir tą žino kitataučiai, 
nes per apsirikimą patekę lie 
tuvių zonoje tarp lietuvių, 
greit išnyksta pas savuosius. 
O, tai beveik kiekviena tauty 
bė automatiškai pasiskirstė ra 
jonais.

Mūsų atžalynas taip pat turi 
savo lyg ir atskirą paplūdimio 
kampelį ir tas kampelis dar 
skirįasi į grynai lietuvškai ir 
angliškai tarp savęs kalbančius. 
Prie pirmosios grupės susispie 
tęs, daugiausiai studijuojantis, 
ar jau mokslus baigęs jauni 
mas, o prie kitos gimnazisti 
nis.

Ir taip kasmet ta lietuviškoji 
vasarvietė auga ir vis dygsta 
nauji pastatai — vilos su lie

Lietuviai advokatai 
NEIMAN. BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofic.e WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,
T o r o n t o, Ont.

Telefonas EM 2-2585

tuviškais rūtų darželiais.
Plečiantis statybai ri

jant judėjimui, susidomėjo ir 
mūsų biznieriai. Štai šalę lietu 
viško rajono gražioje ežero pa 
krantėje. smiltingose kopose iš 
dygo žinomų biznierių Kaluzų i 
erdvus ir modernus pastatas, 
kuriame ruošiama krautuvė ir 
su 60 vietų restoranas — vai 
gykla. Šalę restorano, esama : 
me erdviame sklype numatoma 
pastatyti keliolika kabinų iš 
nuomavimui.

Šalę Petrulio vėl pradėjusios 
veikti krautuvės bei valgyklos, 
senj. Kulių pastatytame pasta 
te ruošiama krautuvė ir užkan 
dinė. Ramanauskai ir Biažu 
kai šį pavasarį pasistatė dido 
ką dviejų šeimų vilą, Jundale 
g-vėje jų pačių rankomis pa 
statyta ir užbaigti vidaus įren 
girnai Šernų vila. Adomavičiai 
taip pat ruošiasi statyti pašto 
viam gyvenimui pritaikintą na 
mą - vilą.

Dar yra nemažai norinčių ir 
jieškančių sklypų statyboms.

Daugėjant lietuvių nuosavy 
bėms ir tuo pačiu žmonių skai 
čiui, Šv. Jono parapijos klebo 
nui kun. P. Ažubaliui teks su 
sirūpinti ir esamos parapijos 

f salės, kurioje vyksta pamaldos, 
padidinimu, nes per pamaldas 
jau anksčiau pusė tiek žmonių 
netilpdavo viduje ir stovėdavo 
lauke.

Nežiūrint, kad kurortas kas 
met vis plečiasi ir už nuosavy 
bes mokesčiai kasmet vis kelia 
mi, tačiau iš administracijos pu 
sės jokių pagerinimų nesimato.

Dėl gausaus lietaus, šiemet 
ilgai buvo apsemtos ne tik slė 
nesnės vietos, bet daugelis gat

* vių. Visi vandens nutekėjimo
* kadaise buvę grioviai užvirtę 

ir vanduo ten stovi, kol pats iš 
garuoja. Dėl 
buvo uodų, 
yra.

Turinčių 
įsteigta sąjunga, į kurios 
ill*tftIff krante bus liuosa nuo mašinų 

judėjimo. Bs.

didė WELLANDE NETRŪKSTA 
IR ŠEIMYNINIŲ 

SUBUVIMŲ
įvairiomis progomis. Gegužės 
14 d. Crowlando hotelio vai 
gykloje buvo suruoštos šaunios 
sukaktuvės K. Stankevičiui 50 
metų amžiaus proga. Dalyvau 
jant gausiam skaičiui giminių 
ir prietelių, jubiliatui buvo įteik 
ta rankų darbo, lietuviškais or 
namentais, albomas su atatin 
karnų įrašu. K. Stankevičius 
yra ilgametis Wellando bend 
ruomenės pirmininkas ir vie 
nas iš daugiausia pasidarbavu 
siu vietos bendruomeniniame 
darbe. Pasakytose kalbose bei 
sveikinimuose jubiliatui buvo 
dėkota už paaukotą laiką ir 
įdėtą darbą lietuviškame darbe 
ir palinkėta dirbti toliau šis taip 
reikalingas mums visiems dar 
bas.

Daug buvo labai gražių suk 
nelių, tikrai vertų premijų.

Pirmą premiją gavo S. Skei 
valienę iš St. Catharines, antrą 
Aid. Radvilaitė iš Port Colbor 
nes ir trečia teko Agatei Kara 
lienei iš Wellando.

Šeštadienį, birželio 18 d. 
vo surengtos pp. Biliūnams 
metų vedybinio gyvenimo 
kaktuvės - staigmena, jubilia 
tų ūkyje, prie Wellando. Ponai 
Biliūnai yra gerai žinomi pla 
čioje apylinkėje, kaip taurūs ir 
patriotiškai nusiteikę lietuviai. 
Dalyvavo apie 100 žmonių.

J. S.
GRAŽIAI PASISEKĖ KART 
ŪNŲ BALIUS WELLANDE

Svečių šiemet apsilankė dar

to niekad tiek ne 
kaip šiemet,

nuosavybes

kad

yra 
vai

bu 
25 
su

SPORTAS.
Atkelta iš 3-čio psl. 

roję vietoje Lima ir trečioje — 
ŽŪA.

— Dviratininkas J. Grabaus 
kas pakviestas į SS-gos olimpi 
nę rinktinę.

— Lauko teniso turnyrą lai 
mėjo gudas M. Zvierevas, įvei 
kęs baigmėje A. Paltaroką. Mo 
terų grupėje pirmoji buvo vii 
nietė D. Naujelytė.

— Vilnius laikomas Lietu 
vos šachmatų tvirtove, tačiau 
įvykusiose rungtynėse Kaunas 
— Vilnius, kauniečiai jas lai 
mėjo 6:4. Savo partijas neti 
ketai pralaimėjo Vistaneckis ir 
Mikėnas.

— SS-gos antrosios futbolo 
lygos pirmenybėse Kauno Ban 
ga iš penkiolikos komandų ūži 
ma dvyliktą vietą. K. B.

IŠ VISUR
— Kanados Futbolo S-ga at 

sisakė dalyvauti kvalifikacinė 
se rungtynėse pasaulio pirme 
nybėms, kadangi turi labai ma

tė ir lietuvaitė, o komandos tre 
neriu taip pat buvo lietuvis 
Stp. Butautas.

— Rytines Kanados „keturi 
didieji” — Hamiltonas, Mont 
realis, Toronto ir Ottawa jau 
pradėjo futboo treniruotes. Ne 
trukus pamatysime ir pirmus 
draugiškus futbolo susitikimus.

K. B.

PAJIEŠKOJIMAI
— Jonas Gustaitis įieško 

Prano Milkerio, 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.

|A. E. McKAGUES
$ Barrister and Solicitor X
$ Advokatas ir Notaras S 
®TeI. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
v 1008 North Ontario Bldg. $ 
y! 330 Bay Street, $ 
? TORONTO L Ontario. $

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VIŠKAS 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.

dybą įeina ir iš lietuvių dakta 
ras A. Pacevičius. Nusiskun 
džiama, kad į šios s-gos vasa 
ros metu daromus 'Susiįrinki 
mus, kurie vyksta parapijos sa 
Įėję, mažai lankosi lietuviai, 
lyg jiems vasarvietės sutvarkj’ 
mas būtų svetima s reikalas. 
Tiesa, tos s-gos rūpesčiu prade 
tas tvarkyti ir užpilti visada 
prirūgęs netoli ežero esantis ka 
nalas. Kanalą užpylus, ten bus 
įrengta mašinų pastatymo vie 
ta — parkas ir tada ežero pa

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.

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.

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 - Banišauska®, 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 ..................... 3.0<
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 ................
Žurnalas LIETUVA ............................................................
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $
A. Baronas. MĖNESIENA, rom.......................................$
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................... $
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA .....................
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE......................................................
„STUDENTŲ VARPAS” ...................................................
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAK1AI3.50 
„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................................... 1,5^
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,5
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... • •..............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas........................................... 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ........................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00

j K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—•
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA, 

RUGIAGĖLĖS .....................................
! Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS . 
[ P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...............
1 S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams 
: S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI .............
Į V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..........................
; Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės

*
y

Taupyk ir skolinkis kredito kooperal " 
„P A R A M A” 

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

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro.
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

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

.6.00 
0,50 
5.00 
2.50 
2.00 
l.oO

1.50
0.50

$ 
$ 
$ 
$ 
$

1,50 
1,50 
0,75 
0,40 
0,80

$ 1,10 
$ 0,75 

Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25 
Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 

Montreal 32, P. Q„ Canada.
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BANKELIO „TALKA“ VALDYBOS POSĖDIS

Tęsinys iš praeito nr.
Diskutuotas čekių įvedimo 

klausimas, kuris dabar yra pil 
noje pasiruošimo stadijoje ir 
tikėkime, dar šiais metais ir šį 
patogumą turėsime. Dabar tuo 
rekalu yra tvarkomi su banku 
visi reikalingi formalumai ir at 
liekami kiti pasiruošimo dar 
bai.

Patvirtintas už gegužės mė 
nesį balansas, kuris atrodo ši 
taip: Šerų sąskaita 235,256.87 
dol., Depozitai 4,330.75 dol., 
Deponuota OCU Leag. Tortn 
te 7,297.12 dol., Skola Leavai 
8,000.00 dol. (per gegužės m. 
grąžinta skolos $12,000.00), 

įduotos nariams paskolos as 
meninės 172,529.16 dol. ir ne 
kilnojamo turto paskolos 
55,776.87 dol., tad iš viso išsko 
linta nariams yra 228,308.03 
dol. Kasoje — Banke grynais 
pinigais 2.,355.02 dol. Balan 
sas suvestas 257,473.45 dol. su 
moję. Per gegužės mėn. įstojo
8 nauji nariai, tad dabar turi 
ma 436 nariai, iš kurių tarpo 
yra 161 skolininkas. Kredito 
Komitetas apsvarstė paduotus
9 prašymus ir leido išduoti nau 
jų paskolų 6,050.00 sumai. Re 
vizijos Komisija atliko mėnesi 
nį patikrnimą rasdama viską 
tvarkoje.

Apie gražų kooperatinio 
jankelio augimą tilpo ilgesnis 
straipsnelis „Ontario Credit 
Union News“ laikraščio birže 
lio mėn. numeryje. Straipsnis 
pristato angliškai visuomenei 
lietuvių stiprų kooperatinį susi 
patimą ir jo išdavas bankelio 
„Talka * augimą.

Mokslo metų užbaigos proga 
valdyba paskyrė 25 dol. auką 
šeštadienio mokyklai Hamilto 
ne paremti.

Visiems nariams, turintiems 
nepilną šėrą, yra išsiuntinėti 
laiškai prašant papildyti savo 
įnašus ir aktyviau prisidėti 
prie bankelio augimo, nes tik 
visų narių sutelktinėmis pastan 
gomis įmanomas augimas ir plė 
timasis. Laukiama ir daugiau 
vaikų prirašant į narių eiles, ku 
rių iki šiol vis dar nedaug ban 
kelyje yra. Primintina taip 
pat, kad ir suaugusieji įsirašy 
mo į narius neatidėtų paskuti 
nei datai. Nesenas pavyzdys, 
kai vienas nariu įstojo jau sun 
kiai sirgdamas ir nepajėgda 
mas darbo dirbti, po trumpo 
laiko jam mirus draudimas ne 
galiojo, nes įstojo nariu ir pi 
nigus įnešė kai jau nebepajėgė 
dirbti. O jeigu įstojimas nebū 
tų buvęs atidėliotas ir nariu 
prisirašyta nors kelias savaites 
anksčiau, tai mirusiojo šeima 
būtų gavusi draudimo papildo 
mą tūkstantinę. Todėl patarti 
na finansinių reikalų tvarky 
mo neatidėlioti rytdienai, susi 
tvarkant dar šiandien, kad šei 
mos reikalai nenukentėtų. J. D.

OTTAWOS DEMONSTRA
C1JŲ IŠVAKARĖSE

Vietos dienrašty „The Ha 
milton Spectator”, birželio 17 
d. nr. buvo įdėta nemaža nuo 
trauka ištiesto plakato su ne 
pilnai matomais, didelėmis rai 
dėmis, išrašytais žodžiais: „Bai 
tic Stat. Lithuania, Latvia, Es 
tonia... of slavery“, kurį stebė 
o dvi moteriškės taut, rūbais.

monstruos ir primins laisvajam 
pasauliui komunizmo pavojų. 
Toliau sakoma, kad nuotrauko 
je Lucy Skripkutė ir Lena Ver 
bickas, tautiniuose rūbuose, abi 
iš Hamiltono, egzaminuoja pla 
katą, panašų į tuos, kurie bus 
nešami Ottawos žygyje. De 
monstrantai žymės 20 metų So 
vietų dominacijos Baltų valsty 
bėse...

Nuotraukoje matėsi ir malo 
ni... šypsena, bet kažin ar ji ti 
ko šiuo momentu?

Čia yra nedidelis mano apra 
šytas įvykis, bet geriau negu 
nieko. Tie keliolika žodžių ne 
daug ką pasako, tačiau ir jie 
primena angliškąjam pasauliui, 
kad okupuotos trys valstybės 
prie Baltijos jūros dar yra gy 
vos ir nori gyventi laisvos.

BAIGĖ MOKSLUS
Ontario Meno Collegijos, 

Komercinį skyrių, Toronte, bai 
gė Algirdas Trumpcikas ir ge 
gūžės 18 dieną gavo diplomą, 
ir Pranciškonų šv. Antano liet, 
gimnaziją Kennebunkporte, 
Amerikoje, pirmąją laidą, bai 
gė Romanas A. Mureika ir ge 
gūžės 28 dieną, gavo gražiai 
įrištą brandos atestatą. Šis ga 
bus jaunuolis yra vienintelis iš 
visos Kanados, baigęs šią gim 
naziją. Toliau studijuos mate 
matiką Amerikos Universitete. 
Gavo ir stipendiją.

Abu diplomantus sveikiname 
ir linkime sėkmės ateities dar 
buose. Z. P.

LIETUVIAI VEIKIA VIS. . .

Atkelta iš 2-ro psl. 
lando, Singapūro, Viet Namo, 
Filipinų ir Šiaurės Borneo laik 
raščius. Dalis šių laikraščių at 
spausdino Baltų klubo pareiš 
kimą apie Sovietų Sąjungos 
1940 metų užpupolimą ir tęsia 
mą okupaciją Lietuvoje, Latvi 
joje ir Estijoje.

Minėjimo išvakarėse įtakin 
giausias Zelandijos dienraštis 
„New Zeland Herald“ pasky 
rė vedamąjį, pavadintą — Pa 
baltijo valstybės vis dar Rusi 
jos priespaudoje. Jame smul 
kiai aprašyta sovietų smurto 
eiga ir gale klausiama, kaip 
laisvasis pasaulis gali tikėtis, 
kad Rusija pasikeitė, jei prieš 
20 metų padarytas nusikalti 
mas yra vis dar neatitaisytas. 
Pora dienų prieš tai, katalikų 
savaitraštis „Zealandia“ taip 
pat paminėjo šią sukaktį.

Baltų klubo minėjimas įvyko 
birželio 12-tą, Y. W. C. A. salė 
je. Salė buvo pilna įvairių tau 
tų žmonių. Šiais metais dalyva 
vo žymi grupė studentų, be pa 
baltiečių buvo dar zeiandų, in 
du, kiniečių ir kitų. Minėjimą 
atidarė ir apie Sovietų Sąjun 
gos nusikaitimus prieš Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos valsty

Po nuotrauka parašyta, kad 
ui Ottawos demonstracija ir, 

kad daugiau kaip 150 mašinų 
iš Hamiltono ir Toronto prisi 
jungs prie 200 mašinų cavalca 
dos anksti ryto, kelionei į Ot 
tawą, kur Baltų Federacija de I

A. L I Ū D Ž I U S, B. L., |
• v .Viešasis Notaras

(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos. $

Namų, žemės ar bet kurio A 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai. ©

Teisiniai patarnavimai. S

Morgičiai. x

Įstaiga: JA 7-5575; k 
Namų: FU 3-8928. |

20 King Street East, 
Hamilton.

i TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA” 

Išduodamos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš 7% 
iki 50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe 

apdrausta.
Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais 

;g__ 12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai.
ryto ir 5—8 vai vakare, Minden Building, 20 King St. E.

Room 13, notaro A. Liūdžiaus įstaigoje IT augšte, 
tel. JA 7-5575.

PASIRIN KITE PATYS, 
KAS GERIAUSIAI PATINKA

2)

3)

Atsakykite Į 3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS:
1) AR JŪS DALYVAUJATE SIUNTINIŲ 

BIZNYJE?
AR JŪS ESATE PAJĖGŪS UŽDIRBTI
DIDELIUS PINIGUS?
AR JŪS ESATE PATENKINTI 
DABARTINIU SAVO DARBU?

Jeigu jūsų atsakymai i pirmuosius du klausimus yra 
TAIP, o i trečiąjį NE, tai jus kaip tik tiktumėte per mus 
uždirbti DIDELIUS PINIGUS.

Mes turime jau seną ir gerai tvarkomą SIUNTINIŲ 
BIZNĮ, ir mūsų kainos yra pačios pigiausios visame pašau 
lyje. Mes jieškome darbščių ir iniciatyvos turinčių žmonių.

Jeigu jūs niekados nesate buvę SIUNTINIŲ BIZNY 
JE, bet turite geru ryšiu su PABALTIEČIU TAUTYBĖ 
MIS, UKRAINIEČIAIS, RUSAIS, ARMĖNAIS ir 
tai

kt.,

2)

3)J

SUORGANIZUOSIME
BIZNĮ
SUDARYSIME PROGĄ

DIDELIUS PINIGUS
DARBA PADARYSIME VER

mes jums atsakysime į
3 DIDELIŲ PINIGŲ KLAUSIMUS
1) MES JUMS 

SIUNTINIŲ 
MES JUMS 
UŽDIRBTI 
MES JŪSŲ
TINGU. TEIKDAMI VISOKERIOPĄ SAVO 
PARAMĄ.

NEPRALEISKITE ŠITOKIOS PROGOS!
Tuojau parašykite mums, paprašydami smulkesnių žinių. 
Visas susirašinėjimas bus laikomas griežtai SLAPTAI.

Lietuvių Prekybos Bendrovė,
341, Ladbroke Grove, London, W. 10, England.

:::::::n:xxxxu:::u:n:::::::::?x:x:xxx::::xxt tų Sąjungos tarptautinius nusi 
L? 17 I K V į įr|' kaitimus piieš mūsų valstybes

ir reikalauti, kad pagrindinės 
žmogaus teisės būtų pritaikin 
tos mūsų pavergtiems kraš 
tams.

Pagrindinis kalbėtojas, Nau 
Zelandijos parlamenta 

ras ir Ginybos komiteto narys 
Leon Gotz, ilgą laiką gyvenęs 
Azijoje, kalbėjo tema Komu 
nizmas pietryčių Azijoje. Kai 
bėtojas, pacitavęs Lenino žo 
džius „Nesvarbu, kad trys ket 
virčiai žmonijos bus sunaikin 
ti, svarbu kad likęs ketvirtis 
taptų komunistais“, 
kad visi dabartiniai Azijos ko 
munistų vadai yra Maskvos 
mokiniai. Mao Tse-tung, vie 
nas iš jų į savo sostą užkopė 
per 33 milionus kiniečių lavo 
nu. Toliau ponas Gotz, išdės 
tęs komunistų kėslus Azijoje 
ir kas yra daroma jiems atrem 
ti, ragino laisvąjį pasaulį būti 
pasiruošus ir pasimokyti iš Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos bei 
kitų komunizmo pavergtų kraš 
tų patirties, ką reiškia jų siūlo 
ma koegzistencija.

Meninę programą atliko lat 
vė solistė ponia Grave ir estų 
vyru choras, vadovaujamas 
Mutt. Tris M. K. Čiurlionio 
kompozicijas paskambino 
Raudon.

Pabaltiečiams užuojautą 
meniškai tarė lenkų, vengrų 
ukrainiečių atstovai, N. Z. Sta 
tybos Unijos pirm. Freeman, 
N. Z. Raudono Kryžiaus pirm. 
Watson ir kiti. Raštu užuojau 
tą pareiškė N. Z. premieras 
Nash, eilė ministerių, parlamen 
to narių, J. A. V. ambasado 
rius Ruseli, Fedaralinės Vo

REIK PAGALVOT
MONTREALIO IR VISOS 
CANADOS LIETUVIAMS, 

kur praleisti vasaros atostogas, 
kur sustiprinti metų bėgyje 

prarastas jėgas, kur jų pasi 
semti visiems ateinantiems 

metams?
Atlantic City 

yra ta poilsio vieta, kurion su 
važiuoja vasaroti iš visur lietu 

viai, net iš tolimų miestų. 
Violetos Raktis 
Camp Pleasant

yra maloniausia vieta poilsiui 
ir, kas svarbu, prieinama 
daugumui, nes nebrangu.

Čia galima ne tiktai taisyti 
sveikatą, gražiai ir maloniai 
praleisti atostogas, bet su dau 

geliu lietuvių pasimatyti, 
susipažinti.

Patogiai viskas Įrengta.
Čia pat patogios jūros maudy 
nės. Galima gauti apartmentą 
ir atskirus kambarius. Kas ne 
nori eiti valgyti į restoraną, 

gali maistą gaminti namie.
Užsisakykte adresu:

Violeta Raktis
125 Atlantic Avenue 
Atlantic City, N. J. 
Telefonas 5-2338.

bes bei žmones kalbėjo organ! 
zacijos pirmininkas G. Ptocu 
ta. Minėjimo tikslas, pabrėžė 
kalbėtojas yra prisiminti ir pa 
gerbti mūsų tautiečius, žuvn 
sius kovoje prieš raudonąjį oku 
pantą, parodyti pasauliui Sovie

t
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| A. NORKELIUNAS
g Commissioner of the Superior Court of Montreal 
f MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

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

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

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

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

I 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.

Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrove yra pasiry 
žūsi geriausiai pasitarnauti visiems tautiečiams, kurie tik nori 

pasiųsti savo artimiesiems siuntinių.
Štai šįkart Stankūno ir Masiulio Lietuvių Prekybos Bendrovė 
siūlo jums ilgai nelaukiant pasirinkti ir užsakyti saviesiems 

vieną ar kelis iš šių siuntinių :
Siuntinys 3VK:

trys atkarpos labai vertingos ir geros, gražios ir tvirtos ang 
iiskos medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, 
kiekviena po 3J : jardų, Boston serge, worsted arba barathea, 
pilkos, juodos, itidos ar mėlynos spalvos su įaustais įrašais 

arba su antspaudais „Ali Woll Made in England”.
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 7o 

Siuntinys 3VKP:
trys atkarpos po 3 jardus grynos angliškos vilnos Ulster me 
džiagos paltams, rudos, mėlynos ar žalsvos, arba viena atkarpa 
kostiumui, kaip siuntinyje 3VK, ir dvi Ulster paltinės atkar 
pos, arba dvi atkarpos kostium. ir viena paltui pasirinktinai.

Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 76.
Siuntinys 3K: trys atkarpos kostiumams, kiekviena po 3% 
jardų, tvirtos ir gražios, lygios ar dryžuotos, vyriškos ar mo 
teriškos pusvilnonės medžiagos (vilna su medvilnės priemai 

ša), su antspaudais „Made m England* .
Siuntinio kaina su visais pasiuntimo mokesčiais $ 40.

Siuntinys 4K: 4 atkarpos kostiumams po 3% jardų tokios 
pat kaip siuntinyje 3K medžiagos, — $ 50.

Siuntinys 5K: 5 atkarpos tokios pat medžiagos — $ 60. 
Siuntinys 10K: 10 tokių pat atkarpų — $ 115.

Prie šių siuntinių galima už papildomą makestį pridėti dai 
pamušalų, moteriškoms suknelėms ir kitokių medžiagų 

ar kitų daiktų.
Garantuotas pristatymas per 3—5 savaites.

Ypač skubiai vykdomi vaistų ir kiti užsakymai.
Pavyzdžių ir informacijų bei katalogų galima pasiprašyti, 
o taip pat siuntinius užsisakyti tiesiog Stankūno ir Masiulio 
Lietuvių Prekybos Bendrovėje Londone, arba per šiuos jos 
atstovus, kurie turi pilnus medžiagų pavyzdžių komplektus 
pagal kuriuos vietoje galima pasirinkti, kas pageidaujama. 
V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA. 
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA. 
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Rocklord, Ill., USA.

Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y., USA. 
Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada. 
Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Chicago 8.

Ill., USA.
Kudukis, 1 702 Whitehall Dr., London. Ont., Canada.
Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont. Canada. 
Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P.Q. Canada. 
Petrulionis, Gaiva-Reireshmcnts & Gifts, 3570 W.

Vernor, Detroit 16, Mich., USA.
Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., 

Canada.
A. Steikūnasl, 3824 Hemlock St., East Chicagov Ind., USA. 

J. Vaičaitis, 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., OSA.
J. Valaitis, Hamburg Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisko 10, Calif., USA. 
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West 69 
St., Chicago 29, Ill., arba: 4839W. 14 St., Cicero 50, Ill., USA.
K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Brisbane,

Australia.
STANKŪNAS&MASIULIS LITHUANIAN TRADING CO. 

108A, Whitechapel Rd. London, E. 1, Great Britain.

kietijos ambasadorius Nohring 
ir eilė diplomatinio korpuso na 
rių.

Minjimas užbaigtas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnais.

Dalis minėjimo programos 
buvo įrašyta į Amerikos Balso 
juostas ir vėliau latvių, lietu 
vių ir estų atstovai įkalbėjo 
trumpesnes kalbas, skirtas tra 
nsliacijai į sovietų pavergtas tė 
vynes.

J.

D.

K.
A.
A.
J.

L.

Tą patį vakarą N. Z. Radio 
fonas per visą valstybinį stočių 
tinklą pranešė apie Baltų klu 
bo įvykusi minėjimą.

Liet. Inf. N. Z.

• Viniaus radio žiniomis, Lie 
tuvoje gyventojai nepakanka 
mai aprūpinami šviežia žuvimi.
• Kaune okupantas nutarė 
įsteigti ateistų namus, kurių 
tikslas palaikyti Lietuvos oku 
paciją.

© '>

X

'C s'
v ©

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialist.ts. 

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9.343 ?

§ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE 0

i 
i 
ę

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabi tai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U C I U L 1 S 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

41
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Programoje:

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA
Liepos 3 d. p. p. Skruibių ūkyje Point Fortune vietovėje rengia

tradicinę šaulių gegužinę
1 j Prizinis šaudymas. Sportas, žaidimai. Muzika ir šokiai.

i į Žveju meškeriojimo varžybos. Bufetas, loterija. Įžanga 50 et. Kuopos Valdyba.

GIMNAZIJĄ — HIGH 
SCHOOL ŠIEMET BAIGĖ, 
kaip praneša „The Montreal 
Star” birželio 20 dienos laida, 
šie lietuvįai: Holy Names — 
Tamkevičius Aldona; Thomas 
d'Arcy McGee — Bendzius 
Rutr, A. Bulota, Gricius Don 
na, Ploplis Judith, Janušas 
Aleksandra. Tauteras Regina, 
Vanagėlis Vanda, Gerhardas 
Karen; Cardinal Newman — 
Kalakauskas Edmund, Petraus 
lįas Alfredas, Petrauskas 
Fred; Hochelaga Convent — 
Pacas Marie Elena; St. Willi 
brord's — Petronis Phillis, Še 
mogas Rūta, Yanuška Diana, 
Greibus Kenneth, Rupšys Vic 
tor; Leroux — Dikaitis Vy 
tautas, Burba Aldona; St. Joh 
ns Convent — Masevičius Ma 
ry. Šios pavardės aiškiai liety 
viskis, bet sąrašuose yra daug 
pavardžių, kurios panašios į 
lietuviškas, bet netikra, ar jų 
savininkai yra lietuviai, — to 
kios pav. yra: Gėlimas, Alti 
mas, Solinas ir panašios. Be 
to, yra lietuvių, kurie savo pa 
vardes yra pakeitę į angliškas, 
— tat visus lietuvius atpažinti 
iš angliško laikraščio yra ne 
įmanoma. Kas iš lietuvių šia 
me sąraše nebus pažymėtas, 
maloniai prašoma atsiliepti ir 
pasisakyti. Taipgi visi lietuviai 
ir lietuvaitės, baigusieji vidurį 
nes mokykas, prašomi atsiųsti 
savo foto nuotraukas.
PP. GAURIŲ GRAŽIOJE 

VASARVIETĖJE,
stud. A. Gaurytės iniciatyva, 
būrelis Montrealio studentų ir 
abiturientų, turėjo progos gra 
žiai praleisti Joninių savaitga 
lį ponios Gaurienės rūpestin 
goję ir vaišingoje globoje.

Iškylautojų būrelis yra nuo 
širdžiai dėkingas pp. Gaurių 
šeimai.
-::nn i i m:mii::n::nm::n:::::m:m?

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 1 
ketvirtadienį Į 
antradienį ir I 
nenktadienį I 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

p. m.

PASAULIO PABĖGĖLIŲ 
METŲ RINKLIAVA

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumo ruoštas vajus Pa 
šaulio Pabėgėlių Metų proga 
sukėlė nemažą susidomėjimą.

Eilė darbščių ir nelaimes at 
jaučiančių ponių surengė pas 
save arbatėles, kurių metu pa 
rinko aukų.Gaila, jog šis vajus 
buvo užkluptas artėjančios va 
saros, kas gerokai apsunkino 
arbatėlių rengėju pastangas.

Arbatėles rengė ir surinko: 
pp. J. Adomonienė 6 dol., G. 
Daukšienė 4, Šemogienė 10, A 
Gaurienė 10, Mrs. Seoecal 32, 
G. Rudinskienė 3, V. Pavilanie 
nė 15, M. Jonynienė 4, Aksti 
nienė 6, Valiulienė 10, I. Luko 
ševičienė 13, Smilgevičienė ir 
Navikėnienė (pasiuntė aukas 
tiesiogiai), V. Gražienė 4, L. 
Jurgutienė 4, B. Vilčinskienė 
4, J. Žukauskienė 3, J. Blauz 
džiūnienė 4, G. Kudžmienė 5. 
M. žižienė 10, E. Piečaitienė 
4, V. Gurčinienė 8, M. Pužaus 
kiene 8, E. Intienė 2 ir J. Ado 
maitytė 4.

Viso surinkta 173 dol. Ka 
dangi 33 dol. buvo gauti asine 
niškais čekiais išrašytais tiesio 
giai „World Refugee Year 
Campagn“ vardu, todėl tik 
skirtumas (140 dol.) buvo 
įteiktas KLB Montrealio lietu 
vių seimelio vardu.

Visoms arbatėlės rengėjoms 
ir aukojusioms Seimelio prezi 
diumas reiškia nuoširdų ačiū. 
® P. Paulius darbovietėje sun 
kiai susižeidė koją, dėl ko iš 
darbovietės buvo nuvežtas į Ii 
goninę, kur jam buvo suteikta 
pagalba. Dėl to kurį laiką ne 
galės dirbti.
9 Poniai ir p. Prišmantams, 
leidusiems savo ūkyje, (kuris 
yra gražioje West Brome ap 
linkumoje) Montrealio šaulia 
ms pasinaudoti gamtos malonu 
mais, širdingą padėką reiškia

Montrealio Šaulių Valdyba.

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

HU 1-8437

i DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.

Tel. UN 6-8235 ir
1396 St. Catherine St. W.

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

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS

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

Suite 901
UN 1-8933

I 
i:

i
j?

j „B rant In n“!
Dominion Day išvakarėse, 

birželio 30 d., ketvirtadienį, 
rengiamas didelis

šokiu vakaras

Dr. C. BEDARD, B.A., D.C. 
Chiropractor 

HU 4-5527 
5881 Monkland Ave., 

N. D. G., Montreal.

a Nosies, gerklės ir ausų 
» specialistas ir chirurgas 
| Dr. R, CHA R LAN D

& 78 St. Joseph Blvd. W.
1 VI 2-9958

ADVOKATAS j
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E. ) 
Montreal. UNiversity 6-7026

Res.: 40 Lafleur, 
LaSalle, tel. DO 6-1570

cDr.E.Andrnkaitis
| 956 SHERBROOKE E.
I Tel.: LA 2-7236 I

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

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

DALYVAUKIME PARADE SKAITLINGAI
Liepos 1 d., penktadienį, Do 

minion Day proga ruošiamas 
’ bendras paradas pareikšti mū 
sų nusistatymui dėl Kanados 
laisvės ir dėl pavergtų tautų 
išvadavimo.

Parado formavimo pradžia 
10.30 vai. rytą, prie Bloor ir 
Chriestie gatvių esančioje 
aikštėje (slėnyje), vai. Chris 
tie Pits, o eisena iš ten prasi 
dės 11 vai. Bus einama marš 
rutu: Bloor g-ve į rytus iki 
Quens Park ir toliau 
iki Parlamento rūmų.

Tautinės grupės eis 
tvarka. Pageidautina, 
tų kuodaugiausia 
siu tautiniais rūbais, šaulių, ve 
teranų, skautų uniformomis. 
Jei galima su savo orkestru.

Kiekviena tautybė prašyta

kuris įvyks gražiausioje
„Sky Club“ aikštėje ,,Brant Inn“, 

Burlington, Ont.
Y Malonumui: įvairus bufetas, linksma Benni Ferri muzika, 

turtinga loterija, gausios įėjimo dovanos ir tt.Y
X Pradžia 7 v. v.
$ Maloniai kviečiame visus Hamiltono, Toronto ir visų kitų
$ vietovių lietuvius gausiai atsilankyti ir pradedant ilgąjį 

savaitgalį nuotaikingai praleisti laiką.

C T. F. Hamiltino skyr. Valdyba. w rueKviena tautyne prasyta
suorganizuoti savo dekoruotą

HAMILTONO SKAUTĖS IR SKAUTAI,
tėvai, galintys nuvežti į sto 
vykią savomis mašinomis. Sto 
vykios mokestis sumokamas at 
vykus prie būklo.

Tuntininkai.

TILLSONBURG-DELHI, Ont
TILLSONBUROGO

Valdyba liepos 3 d., sekmadie 
nį, tuoj po pietų, ruošia Lietu 
viską gegužinę, kuri įvyks St. 
Augustinavičiaus ūkyje (seno 
je piknikų vietoje).

Apylinkių lietuvius ir mie

į dešinę

alfabeto 
ktd bū 

apsirengu

Įima pasinaudoti, — reikalui 
esant skambinti LE 2-1053.

Šalia tautinės vėliavos turi 
būti Kanados vėliava (Red En 
sign) ir tautybės pavadinimo 
plakatas. Šį paradą organizuo 
ja Mutual Corporation Lea 
gue, kartu su Kanados organi 
žarijomis. f

PLIAS TORONTO SK.
š. m. išrinkta nauja valdyba 
pasiskirstė pareigomis: J. Sli 
žys —- pirmin., V. Balsys — 
vicep./ L Stasiulis — iždin., 
M. Gvildys — sekr., K. V. Bal 
sys — narys.

8$ Raštinė: LE 4-4451

išvyksta Į skautų stovyklą lie 
pos 2 d., 9 vai. ryto nuo Skau 
tų būklo — Lietuvių Namuose 
1280% King St. E. Prašomi 
atvykti punktualiai. Prašomi

LIETUVIŲ NAMŲ
lūs miestelėnus kviečiame 
šiai atsilankyti ir pasinaudoti 
tyru kaimo oru. Numatyta įvai 
ri programa, Šokiams grieš 
Kvinto kapela. Bus užkandžių 
ir gėrimų. T. L. Namų V-ba.

gau

sunkvežimį ar kelias lengvas 
mašinas su atatinkamais plaka 

tblįs, vėliavomis, gyvais pa 
veikslais, kas parodytų savo 
tautinį chaiakterį ir įvairumą.

Plakatų daug liko nuo 1956 
m. demonseracijos ir jais ga

GYDYTOJAS
ir šeštadieniais 
susitarimą.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ
Vakarais

pagal

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

JAUNIMO KONCERTAS
E. Kardelienės mokinių kon 

certas šeštadienį AV salėje pra 
ėjo labai gražia nuotaika. Be 
mokinių tėvų, į koncertą atsi 
lankė nemažas būrys žmonių, 
kurie domisi muzikiniu jauni 
mo prieaugliu. Mokytojai pa 
sisakius dėl muzikos mokslo 
ir dalinai aptarus naujus savo 
mokinius, vyko simpatingas 
jaunimo koncertas, užtrukęs 
apie dvi valandas. Mokiniai ga 
vo daug gėlių, dovanų ir šil 
to įvertinimo. Plačiau apie kon 
certą žada būti sekančiame N 
L numeryje.

DĖMESIO — DĖMESIO!
„Nepnklpusoma Lietuva“ 

atostogų savaitę turės liepos 
17 — 24 dienomis. Apie tai pra 
nešame GG. Skaitytojams ir 
visokiu skelbimu davėjams.

NL.
• Vytukas Šemogas, vykstant 
anglų ir prancūzų tarpusa 
vėms kovoms, nukentėjo, už 
prancūzus, nors jis lietuvis ir 
nacionainėse kovose nedalyva 
vo, bet iš angliukų gavo fizinį 
smūgį Užuojauta.
• Kleizaitė Karolina teka už 
ukrainiečio E. Vojtovič.

IŠNUOMOJAMAS
šalia NL gražus 3% atskirų 
kambarių, sumažinta nuoma, 

butas. Teirautis telefonu;
DO 6-6220.

IŠNUOMOJAMAS dvigubinis 
kambarys, saulėtas, gerai jruoš 
tame pusrūsyje, atskiras Įėji 

mas ir tualetinis kambarys.
Oru apšildymas. Su ar be bal 
du, LaSalle. Tel. DO 6-8685.

Puikiausioms atostogoms
tai

MONTREALIO SKAUČIŲ IR SKAUTŲ STOVYKLOS 
„Neringos“ skaučių ir „Ge 

ležinio vilko“ skautų tuntų va 
saros stovyklos įvyks nuo lie 
pos mėn. 16 d. iki 24 d. prie 
Rawdon'o miestuko (ten pat, 
kur pernai buvo). Stovykloms 
vadovaus: sesių — I. Gražytė, 
brolių -— J. Ramanauskas.

Stovyklos mokestis už visas 
devynias dienas: vienam sto 
vykslautojui iš šeimos 16 dol., 
dviems — 28 dol., trims — 35. 
Negalintiems sumokėti viso 
mokesčio yra daromos nuolai 
dos arba išviso atleidžiama nuo 
mokesčio (prašoma kreiptis į 
tuntininkus).

Stovyklauti mielai yra pri 
imami ne skautės ir ne skautai. 

Tiktai turi įsigyti: žemiau
11 metų mergaitės — mėly 
nūs marškinius ir sijonėlius, o 
berniukai — mėlynus marški 
nius ir mėlynas trumpas kel 
nes ; virš 11 metų mergaitės— 
khaki marškinius ir mėlynas 
trumpas kelnes. 
Registruotis prašoma pas drau 
gininkus arba I. Gražytę — RA 
9-7091 ir J. Ramanauską — 
PO 9-0413 iki liepos 10 d.

Turintieji mašinas, kurie ga 
lėtų nuvežti stovyklautojus, 
prašomi pranšti S. Pakulytei 
— PO 9-1857 arba J. Piečai 
čiui — RA 2-4449.

giminai

iš Pnila 
Mintrea

IŠNUOMOJAMAS 
6 kambarių butas 

švarus, viduriniame augšte, 
prieinama nuoma.

5897 St. Urbain, Montreal.

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas įmokėjimas. 
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

HOTEL SANDY BEACH
Lake Maskinonge, 

St. Jovite, Que.
Kainos pradedant $ 40 savaitei 

su maistu.
Visi namų, irstymosi, žūklės, 
teniso, orkestro, šokių ir kiti 

patogumai.
Rašykite dėl daugiau 

informacijų.
Savininkas J. Skinkis.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

• Ponia Bulotienė sekmadie 
nio vakarą nuskrido su sūnum

Paryžių, kur anksaiau jau bu 
vo nuskridusi duktė ir kitas sū 
nūs.
• P. Šimelajtienė vieši Mont 
realyje pas dukterį ir žentą, p. 
p. Dikaičius ir kitus 
čius.
• P-lė Sakalauskaitė
delphia, Pa, lankosi
lyje ir vieši pas sesutes p-les 
Andraitytes.
• Petro ir Povilo šventė šį tre 
čiadienį, birželio 29 d. (AV).
BALTICA INVESTMENT 

CORPORATION
metiniame šėrininkų susirinki 
me, įvykusiame birželio 15 d., 
išrinkta nauja valdyba: prezi 
dentas J. Skučas, pirmas vice 
prezidentas A. Markevičius, 
antras viceprezidentas Daniel 
G. Max, sekretorius - iždiniu 
kas, p-lė H. Griganavičiūtė, reį 
kalų vedėjas D. N. Baltruko 
nis.

Nuo kompanijos įsikūrimo, 
1959 m. vasario 5 d., iki kom 
panijos pirmųjų metų galo j 
y. 1960 m. kovo 31d. buvo su 
pirkta žemės įvairioje Montre 
alio dalyse už 216,356.40 dol., 
o per tą pat laiką parduota už 
51,600 dol. Pirmųjų finansinių 
metų aktyvas pasiekė 191,912. 
56 dol.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

I
i ™ **

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos, 
> Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui. 
? Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 
fVeikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary

I Baltics Investment Corp.
I Autorizuotas kapitalas.^ 120.000
« prez. J Skučas, RA 2-6152/6^6-44 Avė. Rsmt.
g Dd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
g Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

kontraktorius

GURČ1 N AS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

LaSalle, 364-9th Avė.
Puikus naujas,

3 šeimų namas, 
atdaras kiekvieną dieną nuo 

9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Dėl informacijų VI 2-8501.

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

F. Jasutis..................LA 2-7879
Markevičius . . . .CR 9-9793 

Adamonis .........RA 2-2472
Baltuonis.............LA 6-2084

Pr. Rudinskas . . HU 1-2957
S. Kuliavas, sekr. RA 5-4247

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

Star, La Press.

P.

PARDUODAMAS
COTTAGE J

su 3 akrais žemės..
Puiki vieta moteliams, 
Maupas Rd., Vai Morin. >

Cattage 4 kambarių, 
labai gražioje vietoje.

H. Rezanowich, ,
P. O. Vai Morin Sta., 

Vai Morin, Maupa’s Rd.

MASSON FURS
J. GRAŽYS

Parduoda gatavus, siuva I naujus, remodeliuoja ir tai 
so senus

kailinius paltus.
Vasarai saugus išlaikymas 

su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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