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MAŠINŲ FONDO VAJUS

Ar Amerika jau kapituliuoja?

KAS NAUJA KANADOJE
BIUDŽETAS NEDARBO KLAUSIMO 

NEIŠSPRENDĘS

KUVAITAS NAUJAS PAVOJŲ ŽIDINYS. — 
YRA PROTINGŲ BALSŲ ANGLIJOJE 

IR YRA NEPROTINGŲ AMERIKOJE. — 
DE GAULLE TVIRČIAU NUSISTATO. — 

NERIMAS DEL BERLYNO KYLA. —
Kongo reikalai gerai nesitvarko. — 

Indokinijoje Rusija atvirai kovoja. —
Kartais maži dalykai iškal 

bingai pasako apie didelius, ir 
juos išryškina. Štai, nedidelis 
dalykas jvyko New YorKe, ku 
ris kasmet iškilmingai mini

LAISVĖS DIENĄ.
Tai yra visų laisvę mylinčių 
diena.
LAISVĖ — didelis, svarbus ir 
gražus dalykas. Ir gražu, kai vi 
sa Amerika jai skiria didelį dė 
mesį — dėl jos kovoja ir auko 
jasi. Deja, Laisvės dieną, kuri 
deklaratyviai išreiškia JAV 1 ris 
vės vertinimą, šiemet JAV vai 
JfnJfr'jau buvo apeita pasitrau 
kimu. Valstybės departamen 
tas jau neatsiuntė savo atstovo 
prie Laisvės statulos, kur vy<co 
tradicinės metinės iškilmės. Ką 
gi tas reiškia?
AR TAI YRA AMERIKOS 

KAPITULIACIJA?
Gal daugiau, negu kapitulia 

cija. Tai greičiau Amerikos su 
gniužimo demonstracija Nes 
po Vienos pasimatymo Chruš 
čiovas pasidarė agresyvesnis ir 
veiklesnis, o Kennedy nuėjo 
„down“, pasidavė Chruščiovo 
grasinimams, patikėjo „prana 
šuniu“ ir todėl ima trauktis. 
Chruščiovo stumiamas.

Teisingai sako vicepreziden 
tas Johnston, Kad klaida būtų 
nedavertinti Amerikos jėgos 
Bet, deja, Amerika perjaui.a 
vadovauti pasaulinei politikai. 
Ji nėmoka sunaudoti savo re 
sursų ir savo jėgos. Trumanas, 
kaip ligšiol matyti, teisus buvo 
savo teigimuose.
DE GAULLE SUNKESNĘ 
VALANDĄ STIPRESNIS.

Jis tikras kovotojas, nes eina 
ten, kur didesnis pavojus. 
PRANCŪZIJA jau buvo atsi 
traukusi iš NATO veiklumo. 
Bet kai dabar gresia pavojus, ji 
grįžta: ji priims Amerikos ato 
minius ginklus; ji jau paraošė

8-ji Kanados Lietuvių Diena
PASIRUOŠIMAS AŠTUNTĄ JAI KANADOS DIENAI 

Paskutinis terminas siųsti žinioms.
Pasiruošimas 8-jai Kanados 

Lietuvių Dienai vyksta visu 
tempu, nes Aštuntoji Lietuvių 
Diena, kuri šiemet įvyks Moiū 
realyje rugsėjo 2—4 dienomis, 
bus ne eilinė, bet pasižyminti 
ypatingais savaimingumais.

JAUNIMAS bus šios dienos 
didysis veikėjas ir jam skilia 
nias dėmesio centras.

yYRf.SNlE.il bus liudinin 
kais, kaip jaunimas bręsta ir 
kaip ruošiasi gyvenimui.

SENIMAS, pirmieji Kana 
dos lietuvių kolonijų kūrėjai, 
bus pagerbti ir atžymėti.

Šį ketvirtadienį, liepos 6 die 
ną, 8 vai. vakaro Šv. Kazimie 
ro salėje įvyks labai svarbus 
Lietuvių Dienos ruošimo komi 
teto susirinkimas, drauge su 
Montrealio Lietuvių Seimelio 
Prezidiumu, o taipgi Montr-a 
lio lietuvių organizacijų pirmi 
ninkais bei jų atstovais* Susi 
rinkime bus išryškintos visos 
svarbios Dienos detalės ir bus 
padaryti galutiniai sprendimai 
visais pagrindiniais klausimais. 
Bus ir nusifotografuota. Visi 
būtinai turi dalyvauti. 

ir kariuomenę Berlyno atvejui. 
Todėl netenka stebėtis, kad De 
Gaulle pretenduoja į vadovavi 
mą. Jis, matyt, geriau pažįsta 
dabartinius Vakaių vadus ir to 
dėl daugiausia tariasi su Ade 
naueriu, kuris taip pat yra dide 
lis politinis vy»as.
ANGLIJOJE bręstanči os Bei 
lyno krizės akivaizdoje taip pat 
reiškiasi sveikų minčių. Anglai 
visada linkę į kompromisus, šį 
kartą pasiūlė labai protingą a 
sąžiningą kompromisą:

SOVIETIJA TURI PASI 
TRAUKTI Iš PABALTIJO 

VALSTYBIŲ, 
tada iš Berlyno galės pasitrauk 
ti vakariečiai. Konkretu, pras 
minga ir drauge kompromisas 
J. AMERIKOS V-SE, deja, 
atvirkŠti reiškiniai: senatoriai 
jau siūlo nusileisti Maskvos dik 
tatūros ultimatumui. Tai dar 
vienas faktas, kuris rodo A.ne 
rikos bestuburiškumą.

Kai Vakarai dabar kaparno 
jasi savo nesiorientavime, sax o 
sugniužime, agresoriui labai 
lengva veikti, nes jam niekas 
kelių nepastoja. Todėl Laose 
vyksta kovos; nusiginklavimo 
derybose Amerika maldaute 
maldauja nusiginidavmo, kai 
SOVIETIJA NIEKAD NUSI 
GINKLUOTI NESUTIKS.

Tat, kam tuščios kalbos apie 
nusiginklavimą ?

Praėjusią savaitę sovietija iš 
kėlė naują krizę, per Lako aik 
tatorių gen. Kassem, kuris pa 
reiškė pretenzijų į nepriklauso 
mybę gavusią Kuvait valstybę. 
Prieš tą Irako diktatoriaus past 
mojimą užprotestavo Kuvait 
protektoratą turėjusi Anglija ir 
Saudo Arabija. Kuvaito apsau 
gai Anglija ir S. Arabija pa 
siuntė karines jėgas.
KONGO susitvarkyti nesiseka. 
Čombe, paleistas iš kalėjimo,

METRAŠČIO ruošimas trip 
pat artmasi prie galo. Dar L'.u 
kiamos žinios iš 6 apylinkių, 
šiemet augštuosius mokslus oai 
gusiųjų atvaizdų su specialybes 
nurodymu ir senųjų, prieš 5li— 
60 metų ateivių

Daugelis Toronto gydytojų 
atsiuntė sveikinimus Lietu.ių 
Dienos dalyviams; taipgi ir kai 
kurios įmonės. Laukiame visli 
kitų sveikinimų, kam yra pa 
siųsti pakvietimą, o taip pat 
malopu būtų susilaukti sveikini 
mų skelbimų ir kitų asmenų bei 
biznio įstaigų - įmonių.

Viršelis Metračiui bus Daili 
ninko R. Bukausko.

Metraščiui laukiamos žinios, 
skelbimai, informacija ir kt. iki 
šio leipos mėn. 15 dienos.

PARODĄ, kaip aiškėja pas 
kutiniu laiku, suruoš Montrea 
lio lietuviai dailininkai, kurių 
Montrealyje yra apie 10. Paro 
da žada būti didelė ir įdomi.

Visiems primenama Lėtu 
vių Dienos data. Metraščio da 
ta ir visi kviečiami 8-jai Lietu 
vių Dienai ruoštis ir joje daly 
vauti.

Federaliniame Kanados par 
lamente, paskelbus naują bin 
džetą, plačiai pasisakyta. Opo 
zicija teigia, kad naujasis biu 
džetas svarbiausios problemos 
— nedarbo klausimo — neiš 
sprendęs. Vieno-; biudžetines 
priemonės geros, bet 4-riais me 
tais pavėluotos, kitos netinka 
mos. Todėl buvo pasiūlytas šiai 
valdžiai nepasitikėjimas, kuris 
tačiau atsimušė į konstrvato 
rių daugumą.

NEDARBO FONDAS 
ŽYMIAI SUMAŽĖJO

Gegužės 1 dienai Kanados 
nsdarbo fondas sumažėjo iki 
110,051,922 dolerių, kai pernai 
tuo pat metu buvo 299,293,000. 
Palyginus su praėjusiu mėne 

kuriame būdamas, matyti, yra 
davęs kaikurių pažadų, atsidū 
ręs alisvėje, vėl
PASISAKĖ UŽ KATANGOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Ar Kongo sričių vadams pa 

siseks susitvarkyti taip, kad Ko 
ngo bus federaline valstybe, 
dar neaišku. Greičiausia — ne. 
ALŽYRO klausii nas vis dau 
giau ryškėja, o De Gauile vis 
aiškiau pasisako. Yra aišku, 
kad

ALŽYRAS BUS 
NEPRIKLAUSOMAS, 

tiktai De Gaulle protingai nori 
sutvarkyti reikalą, kad Alžyre 
visi žmonės gražiai sugyventų.

KITOS ŽINIOS
— Rodezija, Afrikos vidury, 

gauna naują konstituciją, pagal 
kurią šaukia parlamentą.

— Prie Prancūzijos ūkininkų 
streiko prisidėjo vynuogininkai 
ir streikas dar tęsiasi. Protest uo 
jama prieš žemas kainas.

— Japonijos pirm. Ikada su 
Kanada sutarė ekonominį bend 
radarbiavimą.

— JAV sekr. Rusk Čikagoje 
pareiškė, kad nežiūrint kalbų 
apie taiką, Sov. Rusija yra di 
džiausis pavojus taikai. Derybo 
se, kai tiktai atrodydavo, kad 
einama prie susitarimo. Mask 
va tuojau ką nors išgalvodavo 
nauja ir prie susitarimo nepri 
leidžia.

— Macmillanas atidėjo ke 
lionę į Japoniją dėl augančio 
pavojaus Berlyne.

— Laisvos Europos preky 
bos konferencijoje dalyvavo 
Anglija, Švedija, Norvegija, 
Šveicarija, Austrija ir Portuga 
lija. Šis sambūris derinsis su 
bendros Europos rinkos orga 
nizacija.

— Chruščiovas Alma-Atoje 
sovietijos žmonėms pasiūlė vai 
gyti arklieną.

— Specialus JAV pasiunti 
nys Harriman dėl nusiginklaxi 
mo su Gromyka nesusitarė.

— JAV respublikonai įnešė 
pasiūlymą pripažinti komunisti 

MARIJONAI PAUŽĖNIENEI 
mirus,

JOS DUKRAS IR ŽENTUS 
nuoširdžiai užjaučiame

Dr. Jonas ir Danutė Mališkai.

niu, fondas sumažėjo 33.6J0, 
078 doleriais.

PABRANGS DUONA
Kanadoje duonos kepaliukas 

(baltos) kaštuoja 18—24 Ct. 
Tarptautinėje rinkoje kviečių 
kaina vertinama Amerikos do 
leriais. Kadangi Kanados va 
liutos kaina sumažinta ir nusta 
tyta žemesnė, negu JAV, tai, 
suprantama, kad kveičių kaina, 
o tuo pačiu ir duonos kaina Ka 
nadoje turės pakilti. Ji pakils 
1—2 centais už kepaliuką.
JAV IR KANADOS BENDRI 

BANDYMAI
Krašto apsaugos ministerija 

susitarė su JAV krašto apsau 
gAs ministerija, kad balistinių 
raketų bandymai būtų daromi 
drauge JAV ir Kanados kari 
nių jėgų.

nę Kiniją. Kennedy pasakė, 
kad komunistai nesutinka eiti 
į JTO, jeigu ten yra Čiangkai 
šėkas.

— Kennedy sudaro spec, ko 
misiją nusiginklavimo ir saugu 
mo tikslui.

— Sovietai nepristatė Kini 
jai atominio reakoriaus, kurio 
pagalba galima gaminti Plato 
nijų A energijos gamybos rei 
kalams.

— Turkijoje paskelbtas ka 
ro stovis pretekstu, kad susek 
tas sąmokslas nuversti diktatu 
rai.

— JAV viena raketa pas un 
tė iškart tris satelitus, kurių ta 
čiau du vienas nuo kito neatsi 
skyrė, bet trečias — atsiskyrė ir 
gerai veikia. JAV dabar ap 
link Žemę sukasi 28 satelitai, o 
Rusijos — 3.

— Jūrininkų streikas JAV 
tęsiasi ir žada dar išsiplėsti, Ke 
nnedy žada pasinaudoti įstaly 
mu, kuino gali pašaukti strei 
kuojančius į darbą.

— Salazaras apkaltino JAV 
dėl Angolos.

— Castro biznis keisti žmo 
nes į traktorius nepasiseke, kaip 
ir jo pasimejimas už. 1200 be 
laisvių gauti 28 mil. dol.

— Kuvaito byla perduota 
JTO Saugumo tarybai.

— De Gaulle pateiškė, og 
taka bus išlaikyta, jeigu Vaka 
rai bus vieningi.

— Nobelio laureatas Ernest 
Hemingwy bevalydamas me 
džioklinį šautuvą, nusišovė, ne 
tikėtai šautuvui iššovus.

— Vakarų Vokietija rytmei 
pasiūlė maisto produktų badui 
numalšinti.

— Rusijos gamyba, ekspeitų 
žiniomis atsilieka nuo an.eri 
kinės bent dviem trečdaliais, 
todėl Rusijai sunku pasivyti 
Ameriką.

— Anglija nepasiduos sovie 
tijos šantažui, pareiškė Macmi! 
lanas.

— JAV danbininkų unijos 
šusirūpjno valdžios neveiklu
mu ir siūlo jai pagalbą.

Botyrius Petras,
Montreal .....................$20.00

Y. X. Z. ? ...................... $20.00
Jonas Lukoševičius,

Montreal ......................$10.00
Dr. V. Mastis,

Toronto, Ont............. $2ChOO
Atsiliepdamas skubos keliu 

pagal principą: Kas greit duo 
da — dvigubai duoda) j NL 
Mašinų fondo vajų, Dr. V. 
Mastis pažymėjo; ,,Šėro dar
man nesiųskite, nes numatau 
dar daugiau Mašinų Fondui pa 
siųsti, — tada drauge galina 
bus įrašyti.“
Dail. A. Tamošaitienė,

Kingston, Ont ?
Dail. Tamošaitienė skiria Ma 

šinų Fondui tautinį moters arą 
bužį, kurio kaina tuo tarpu dar 
nežinoma. Be to, ji drauge su 
Dail. A. Tamošaičiu, žada skir 
ti ir tapybos paveikslų. Kadan 
gi tų dalykų kaina dar nežino 
ma, tai į Mašinų Fondo balan 
są tai neįtraukiama.
MF buvo.................. $ 4,913.00
Per savaitę gauta. .$ 60.00
MF dabar yra. . . .$ 4,963.00

Nuo kapitoliaus padangės
KAIP TEHERANE VYKO PREKYBA PABALTIJO IR 

LENKIJOS TERITORIJOMIS
Padidinkime budrumą ir

Daug buvo rašyta ir daug 
ginčytasi dėl Roosevelto - Sta 
lino susitarimų. Patikslinimą 
padarė JAV Valstybės depar 
tamento paskelbti slapti doku 
mentai apie 1943 melais gruo 
džio mėnesį vykusius trijų di 
džiųjų — Stalino, Roosevelto 
ir Churchillio, pasitarimus. Tuo 
se pasitarimuose vertėju buvo 
dabartinis JAV Valstybės de 
parlamento referentas Sovietų 
rekalams, Ch. E. Bohlen, kurio 
užrašus departamentas dabar ir 
paskelbė. Šie užrašai ligšiol bu 
vo slaptųjų dokumentų sąra 
šuose ir jų turinys buvo slepia 
mas. Dabar tie slapti kokumen 
tai paskelbti, ir jie nušviečia pn 
slaptį, nors, reikia spėti, tiktai 
dalinai. Nes tai yra užrašai, ne 
susitarimai, kurie būtų padary 
ti oficialiai.

Pasirodo, 1943 ■m. gruodžio 
1 d. Rooseveltas paprašė pasi 
matymo vienas su Stalinu, ne 
dalyvaujant Churchilliui. Ver 
tėjas Ch. E. Bohlen užsirašė tą 
Roosevlto pasikalbėjmą su Sta 
linu ir tie užrašai dabar paskelb 
ti, pačio vertėjo akivaizdoje. 
ROOSEVELTO - STALINO

PASITARIME
Štai, ką Charles E. Bohlen 

užrašė:
„Prezidentas pareiškė, kad 

jis prašęs Stalino pasimatymo, 
nes jis norėjęs trumpai ir atvi 
rai išdiskutuoti reikalus. Jis at 
kreipė dėmesį į JAV vidaus po 
litikos reikalus.

„Jis pareiškė, kad mes 1944 
metais turėsime rinkimus, ir jis, 
nors ir nenorėtų vėl kandida 
tuoti, bet, karui tebesitęsiant, 
galbūt turėsiąs.

„Jis pridūrė, kad Jungt’nėse 
Valstybėse esama tarp 6 ir 7 mi 
lionų lenkų kilmės amerikie 
čių, ir todėl, būdamas praktiš 
kas žmogus, nenorįs prarasti jų 
balsų.

„Jis pareiškė, kad asmeniš 
kai sutinkąs su maršalo Stall 
no pažiūra, būtent, jog reikią 
atstatyti lenkų valstybę, bet jos 
rytinės sienos turėtų būti pastū

Naujienos iš pasaulio sostinės
AŠTUNTOJI LAISVĖS DIENA

Pirmą kartą Laisvės dieną 
New Yorko burmistras paskei 
bė 1954. Nuo tada Laisvės die 
na jau yra tapusi tradicija. 
Svarbiausios Laisvės Dienos iš 
kilmės įvyksta prie garsiosios 
Laisvės statulos.

Birželio 29 d., trečią valan 
dą karinio orkestro garsais su 
skambėjo Amerikos „7he Spa 
ngled Banner“ ii Prancūzijos 
„The Marsaillaise”.

Prie Laisvės statulos susirin 
ko New Yorko miesto, Laisvo 
sios Europos Komiteto, Paverg 
fuju geimo atstovai ir gausi mi

Fondui užplanuota . $15,000.00
Dar trūksta .............$10,027.00

Maloniai praome visus Ma 
šinų Fondą papildyti iki reika 
lingos sumos, už. ką būsime 
nuoširdžiai dėkingi.

Talkininkais Mašinų Fondo 
vajuje sutiko būti:
Jurgutis Aleksas,
2400 St. Antoine West, 
tel.: WE 3-0688.
Vanagas Vladas,
6811 — 24 Ave, Rosemount, 
tel.: RA 2-3324.
Vyšniauskas Stasys,
6309—4 5 Ave., Rosemount, 
tel.: CL 9-1471.
Morkūnas Antanas,
0528 Atwater Ave., 
tei.: PO 6-7210.
Snapkauskas Albinas,
7738 George St. LaSalle, 
tel.: DO 6-0449.
Dalmantas Jonas, .....................
1480 rue de Seve, Montreal 20.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „NY*pr’k 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

ryžki mės atkaklesnei kovai, 
mėtos į vakarus, o vakarinės 
sienos nukeltos net iki Oderio 
upės“.

„Bet jis tikįsis, kad marša 
las Stalinas suprasiąs, jog dėl 
augščiau minėtų politinių prie 
žasčių, jis negalėtų padaryti 
sprendimo tuo klausimu čia, 
Teherane, gal net ir ateinančią 
žiemą, ir kad jis negalėtų da 
bar viešai dalyvauti tokiame 
pertvarkyme.

„Maršalas Stalinas atsakė, 
kad dabar, prezidentui išaiški 
nūs, jis suprantąs.

„Prezidentas toliau pasakė, 
kad Jungtinėse Valstybėse yra 
skaičiai lietuvių, latvių ir estų 
kilmės asmenų. Jis pareiškė, 
jog pilnai suprantąs, kad trys 
Pabaltijos valstybės istorijos bė 
gyje ir dabar neseniai, yra bu 
vūsios Rusijos dalimi, ir juo 
kaudamas pridūrė, kad, kai so 
vietų armijos vėl okupuos tas 
sritis, jis nemanąs dėl jų leis 
tis į karą su Sovietija“.
O KA SAKO DOKUMENTI 

NIAI SUSITARIMAI?
Iš šių Ch. E. Bohlen užrašų 

aiškiai matyti, kad tai yra užra 
šai, ne dokumntimai susitari 
mai. Neabejotina, kad yra ir do 
kumentiniai susitarimai, pasira 
syti visų trijų didžiųjų: Stall 
no, Roosevelto ir Churchillo. 
Tat būtų svarbiau žinoti.

Bet faktas, kad Į Laisvės 
Dieną New Yorke Kennedy ne 
atsiuntė Valstybės departameų 
to atstovo, rodo, kad yra daug 
daugiau, negu tie vertėjo užra 
šai. Matyti, kad Amerikos vai 
džia šventai to ir laikosi, nors 
Rusija, žinoma, elgiasi kaip no 
rinti, visus susitarimus laikvda 
ma popieriaus gabalu, kurį kiek 
vienu metu, pagal reikalą, ar 
ba galima kelti į dokumento 
augštybes, arba suplėšyti.

Kai bent dalis paslapties aiš 
kėja, mes, lietuviai, turime su 
sirūpinti rimčiau ir turime labai 
gerai pasiruošti kovai. Dabar 
tinės mūsų pastangos yra per 
menkos palyginus su reikalo 
svarbumu.

ma svečių. JAV armijai, laivy 
nui, marinams ir oro pajėgoms 
atstovavo atitinkamų dalinių ve 
liavos su garbės sargybomis.

Iškilmėms vadovavo Free 
Europe Committee prezidentas 
John Richardson. Susirinkusie 
ms žodį tarė New Yorko mies 
to atstovas J. J. O'Brien, Lais 
vosios Europos Komiteto pir 
mininkas J. Richardson, Paver 
gtųjų Seimo pirmininkas V. Si 
dzikauskas, Kubos revoliucinės 
tarybos atstovas.

Pavergtųjų Seimo pirminm
Nukelta į 8-tą psl,

SNlE.il
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscripion Rates:

Kanadoje ........................$ 5.00 Canada .............................. $ 5.CJ
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Laiškai iš Lietuvos
TECHNIKUMO STUDENTO LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

WELLAND, Ont.
SĖKMINGA „L1TUAN1 KOS“ VEIKLA

Skaudi „Poznanės pamoka”
RAŠO J. DAINAUSKAS.

gyventojų tarpe yra pakanka 
mai pasiryžusių net jėga kov^o 
ti su komunistiniu režimu, dėl 
savo (nors tik ir ekonominių) 
teisių. Prie streikininkų gi pri 
sidėjusios minios jau tikrai bu 
vo įsitikinusios, kad ateinanti 
„pabaiga“ komunistinio rėži 
mo viešpatavimo Lenkijoje ir, 
kad. . . Vakarai tikrai dabar 
padės Lenkijai.

Nors tos viltys ir neišsipildė, 
tačiau tos nuotaikos, spalių niė 
nesį, jau Varšuvoje privedė 
prie Gomulkos atėjimo prie tai 
džios ir jomis ypač gyveno vi 
sa Lenkija, Vengrijos įvykiu 
metu. Deja, Vakarai net ir sim 
boliškai nepadarė jokių pastan 
gų paremti streikininkus ir s iki 
lėlius. Vien tik kaip savot’škos 
„sensacijos” įvertinimas tų jvy 
kių Vakaruose, daugelį Vaka 
rietiškumo šalininkų Lenkijo 
je, tuojau pat po Poznanės įvy 
kių, gerokai atšaldė nuo šimpa 
tizavimo Vakarams, bet labjau 
šiai juos atšaldė Vakarų politi 
nis abejingumas Vengrijos įvy 
kiams.

Pastebėtina, jog, procer.toa 
liai, lenkai davė Vengrijai, 
1956 metų lapkričio menesį, 
daugiau paramos, ne „turtingie 
ji Vakarai“. Analizuojant Len 
kijos to meto nuotaikas, gali 
ma pasakyti, jog; jei iki tų įvy 
kių Lenkijoje buvo manoma, 
kad „Maskva yra Lenkijos 
priešas, o Vakarai yra lenkų 
draugai“, tai po tų įvykių, tos 
nuotaikos galima buvo šitaip su 
formuluoti: „Maskva yra Len 
kijos priešas, bet ir Vakarai nė 
ra lenkų draugai!“.

Savaime suprantama, kad 
Čia dar reikia atsižvelgti ir į tas 
viltis, kurias lenkai tada rišo 
su Gomulkos atėjimu piie vai 
džios. Tada ir labai rimtų, net 
antikomunistinių veikėjų tarpe, 
buvo galvota, kad Gomulka ga 
vo „valdžią” Lenkijoje kovoda 
mas su Maskva ir prieš Mask 
vos interesus, kad padėtų Len 
kijai. Šiandiena neabejotina ta 
čiau, jog visa toji tariama Go 
mulkos kova su Maskva, buvo 
vien paprasta Maskvos taktinė 
priemonė, — kad tik kaip nors 
ir kuo greičiau apvaldytų Len 
kijoje antimaskviškas nuo.tai 
kas.

Lenkai, prieš tuos įvykius, 
vien iš savosios spaudos neabe 
jojo, jog Maskva, kai tik kur 
gaudavo progos įsikišti į kurio 
krašto vidaus įvykius, tuojau 
pat įsikišdavo, tad manė, jog 
gal ir Vakarai šį kartą, paga 
liau, susipras nepraleisti analo 
giškos progos, pasireiškusios 
komunistų valdomame krašte. 
Deja, jie apsiriko, nes Vakaiai, 
prisidengdami „fair play“ dės 
niu, nepanorėjo rizikuoti savo 
ramybe, o tada užteko tik ko 
kio simbolinio „įsikišimo“!

1956. VI. 28—30 dienomis, 
pirmą kartą viešai pasiieiškė 
plyšys Maskvos tiek metų skelb 
tame komunistinio pasaulio ta 
riamame vieningume. Tada 
prieš tą režimą, piimutiniai iš 
ėjo streikuoti buvę iki tol neva 
patikimiausi „Lenkų Suvieny 
tos Darbininkų Partijos“ nariai, 
nes tik tokie iki tada buvo pri 
imami į (anuo metu vadintą j 
Stalino vardo metalūrgmę įmo 
nę, kurios dviejuose skyriuose 
buvo gamintos tankų dalys. 
Aktingiausi tų streikuojančių bu 
vo 1946—1950 metais iš Pran 
cūzijos „išprašyti“ seni komu 
nistai lenkai — reemigrantai iš 
Prancūzijos, kur jie buvo išmo 
kę tikrosios demokratijos prie 
monėmis kovoti dėl savo eko 
nominių interesų ir kūne dar 
nebuvo matę tikro Maskvos 
veido, to josios vartojamo f iri 
nio ir moralinio teroro, kokių 
buvo paragavę kiti lenkai, ypač 
tie, kurie po 1939. IX. 17 d. ca 
vo patekę į Maskvos raudonų 
jų rankas. Tose dirbtuvėse dir 
bo per 15,000 darbininkų, Ten 
buvo susidaręs tikrasis „streiko 
komitetas“, daugumoje sudary 
tas kaip tik .š tų „reemigrantų, 
kapitalistinėje Prancūzijoje ,nu 
kentėjusių’ už komunizmą“. 
Panašūs komitetai buvo susida 

ir Poznanės geležinkeliečiu 
bei miesto susisiekimo įmonės 
tarnautojų tarpe. Tie „komite 
tai“ prie streiko privedė samu 
ningai išnaudodami tuomet 
kaip tik atidarytą XXV i’ozna 
nes mugę.

Pirmutiniai iš pat ryto ,,sc 
stojo“ miesto tramvajai. O 
apie 8 vai. ryto, birželio 28 d., 
iŠ visų miesto pusių, vienu n e 
tu, pradėjo traukti į aikštę prie 
Naujosios Rotušės dešimtys tū 
kstančių darbininkų. Apie 11 
vai. toje aikštėje buvo ne ma 
žiau šimto tūkstančių žinomų, 
pradžioje tik su neskaitlingais 
transparentais, kuriuose buvo 
išrašyti grynai ekonominiai rei 
kalavimai: padidinti atlygini 
mą, išmokėti algų papildymus 
bei premijas ir lt. Pirmutiniai 
kalbėtojai kalbėjo irgi vien 
apie ekonominius klausimus.

Apie vidudienį, tačiau, pas: 
girdo šūviai — prie kalėjimu 
rūmų ir prie vaivadijos saugu 
mo įstaigos. Prasidėjo tikros 
kautynės. Kalėjimas sukilėlių 
buvo paimtas. Greta esančiuo 
se teismo rūmuose buvo sude 
gintos bylos. Saugumo rūmus 
sukilėliai pradėjo pulti t. v. 
,,Molotovo kokteiliais“ — de 
gančio žibalo bonkomis. Sukilę 
lių tarpe labjausiai pasireiškė 
buvę „Lenkijos Jaunimo 3ą 
jungos nariai, t. y. lenkišno 

' „Komjaunimo“ nariai. Kauty 
nes, ypač prie saugumo rūmų. 
Parodos aikštėje ir Geležinke 
lių dirbtuvių rajone, užtrūno 
iki birželio 30 dienos.

Streikininkai tikėjosi, kad 
Tarptautinės parodos dė. ai 
Varšuva neišdrįsianti griebtis 
drąstiškų priemonių prieš strei 
kininkus ir, kas gal buvo svar 
biausia, per įvairius j tą parodą 
atvykusius užsieniečius Vaka 
rai, pagaliau, pamatys, kad ir 
komunistiniame režime esančių

DIDELĖ AUKA
Dr. A. Kaveckas vietos skau 

tų stovyklos reikalams paaika 
vo 25 dol.

Dr. A. Kaveckui už tokią 
gražią auką tariu nuoširdžiau 
šią ačiū.

V. Gudelis, 
Skautams Remti Būrelio 

Vadovas.

„ . . . Subatvakaris. Lauke 
jau visiškai tamsu. Visur: ir na 
muose, ir gatvėje jaučiama 
šventiška nuotaika, nes pasibai 
gė darbo savaitė. Šiandien nuo 
antros valandos mes jau laisvi. 
Rytoj — sekmadienis, taip pat 
laisva diena.

Visą savaitę mes labai jtcmp 
tai mokomės. Į dieną būna po 
7—8 ir net iki 9-nių pamokų. 
Rytą išeiname į mokyklą, po 
to grįžtgame į namus, pavalgo 
me pietų ir vėl išeiname į mo 
kyklą. Tuomet irįžtame tik va 
kare ir'sugrįžę ruošiame paiao 
kas. Gulti nueiname tik labai 
vėlai naktį. Bendrai, laisvo lai 
ko, galima sakyti, kad nelieka.

Gal Jums įdomu, kokias pa 
mokas mes turime, ko išmoks 
tame tame technikume?... Iš 
specialybės štai kokios pamo 
kos būna: praktka (dirbame 
metalo skyriuje), piešimas, ta 
pyba, kompozicija, medžiagų 
technologija, lipdyba (lipdoma 
iš molio įvairūs dirbinėliai), 
braižyba, šriftas. O iš teorinių 
pamokų: matematika, fizika, 
TSRS istorija, naujųjų amžių 
istorija, lietuvių kalba, rusų kai 
ba, prancūzų kalba, priešga'sri 
nė apsauga ir fizinis auklėjimas.

Po pamokų dar būna choro re 
peticijos.

Šeštadieniais technikume vy 
ksta šokiai. Į šokius susirenka 
madiškai pasirėdę moksleiviai 
ir miesto jaunimas. Šoka dau 
giausia inandriai pasikraipyda 
mi, bet palyginti kultūringai. 
Mieste yra tokių klubų, kur šo 
ka „būgi-vūgį” ir kitus stiliagiš 
kus šokius. Vaikinai nešioja i! 
gus plaukus užsiauginę, susaiu 
rintas kelnes... Merginos trum 
pai kirptais plaukais, mažai ku 
ri turi kasas; suknutės siauro 
mis padalkomis, trumpos, vos 
dengia kelius, dekoltuotos. Mū 
su technikume šiek tiek solides 
ni studentai, tiek daug nėra st’ 
liagų, kaip kitur. Aš nemėgsti, 
šokių, todėl labai retai tenuei 
nu į šokius. Taip pat nesu sti 
liaga.

Jeigu galite, tai man parinki 
te paveiksliukų iš dailininkų 
darbų. Gal surasite kokių nors 
papraščiausių iškarpų iš laikraš 
čių ar žurnalų. Užrašykite koks 
paveiksliuko pavadinimas, 
koks dailininkas pieše ir pan 
ašiai. Noriu susipažinti su Jūsų 
Šalies dailininkų darbais“.

Jūsų Ta pati.

Birželio 3 dieną įvyko Wel 
lando lietuvių medžiotojų ir 
meškeriotojų klubo „Lituani 
ca” kartūno balius.

Šis parengimas praėjo gana 
sėkmingai ir malonioje nuotai 
koje. Be to, jis buvo gana skait 
lingas dalyviais iš įvairių Kana 
dos bei Amerikos vietovių. Šio 
parengimo pasisekimas yra gra 
žaus klubo valdybos bendradur 
biavimo su savo nariais išdava. 
Be to tai buvo gražus pade 
monstravimas lietuviškos vieny 
bės.

Klubo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja ponioms ir ponams dir 
busiems parengimo metu virtu 
vėje, prie gėralų bufeto, loteri

jos ir kitur. Taip pat valdvba 
dėkoja Juri komisijai, bei akto 
riui Vitaliui Žukauskui, kuris 
davė gana įdomią programą. 
Didelė padėka visiems aukoju 
siems loterijai fantus.

Šiais metais už gtažiausias 
kartūno ssukneles premijas lai 
mėjo: pirmą S. Sinkienė, antrą 
P. Skeivalienė ir trečią A. Šes 
to-Radvilaitė. ’

Š. m. liepos mėn. 9 dieną, 
klubo valdyba ruošia prizinį 
meškeriojimą. Meškeriojimo 
bei rinkimosi vieta ir laikas bus 
praneštas atskirais pranešimais 
kiekvienam nariui.

„Lituanica“ klubo valdyba.

SUDBURY, Ont.
KAIKURIE LIETUVIAI LABAI GERAI 

PRASIKURIA

WINDSOR, Ont.
LABAI PRASMINGA

Su mokslo metų pabaiga 
mūsų žvilgsnis nukiypo į pasi 
gėrėtiną, pavyzdingai besimo 
kantį, jaunimą. Štai šią vasarą 
Walkerville’s High-School bai 
gė p-lė Šilinskaitė, o studentės 
Stygaitė, Juškauskaitė ir Badi 
konytė sėkmingai tęsia studi 
jas vietos universitete ir gaii. 
seserų mokykloje. Turime ir 
daugiau gražaus jaunimo, besi 
mokančio gimnazijose ir pra 
džios mokyklose. T ai yra pui 
kus būrelis. Ypatingai pasižy 
mėjo Milda Pakauskaitė, ką 
tik baigusi St. Mary's Akade 
miją pirmąja mokine ir toli 
mesnėms studijoms gavusi sti 
pendiją.

Birželio 17 d. jos tėveliai, 
Eugenija ir Stasys Rakauskai, 
besidžiaugdami savo dukrelės 
laimėjimais, suruošė šaunias 
vaišes, per kurias drauge pasi 
džiaugta, padainuota, ir palin 
keta gabiai ir darbščiai, kaip bi 
tutei, Mildai tolimesnės laimės 
ir sėkmės moksle bei gyveni 
me. Abiturientė buvo apdova 
nota gėlėmis ir įvairiomis kito 
mis dovanomis. Dalyvavo 
apie trisdešimt asmenų.

Ta proga, žiūrint iš lietuvis 
ko taško, vertėtų prisiminti,

IŠKILMĖ
kad p-lė Milda laikytina pavyz 
džiu mūsų jaunimui. Štai 
kelios apraiškos — ji baigė mū 
sų pradžios lietuvišką mokyk 
lą, stovyklavo Dainavos sto 
vykioje, nuolat lankė ir lanko 
liet, pamaldas ir mūsiškius pa 
rengimus. O turime jaunimo ne 
mažiau dvidešimties, bet retas 
panašiu keliu žygiuoja. Yra bū 
rys studijuojančių, besiruošian 
Čių, bet kiek jų matome, kaip 
p-lę Mildą, lietuviškose pantai 
dose ar paruošimuose? Retai, 
o kai kurių ir niekados. Šitas 
prisiminimas mums patiems 
skaudus. Pirmoje vietoje čia 
tėvų, o bendrai ir visų reikalas, 
kitaip mūsiškis jaunimas ati 
trūks nuo lietuviško bendruo 
meninio kamieno. Tai ir tektų 
pagalvoti apie suorganizavimą 
mūsų lietuviškojo jaunimo glo 
bos ratelio.

Sveikindami p-lę Mildą, 
windsorieciai jai nuoširdžiai 
linki tolimesnės sėkmės moks 
le ir pasilikti, kaip iki šiol, ak 
tyvia mūsų lietuviškosios bend 
ruomenės nare. Senjorams S. 
E. Rakauskams linkėtina, kad 
ir sūnų Stasį panašiai išauklė 
tų. Windsorielis.

Nikelio ir kitų brangių me 
taki (vario, aukso, sidabio ir 
tt.) karalijoje — Sudbury — 
apsistoję lietuviai bendrai 
imant visi neblogai prasikuiia, 
bet visa eilė lietuvių labai ge 
rai prasikuria. Kai kurie jau 
gali taikyti net į milionierius, ir 
tai gali atsitikti.

Suminėkime šį kaitą kelis; 
P. Petrėnas sėkmingai verčia 
si namų statyba. J. Petrėnas 
turi atsakingą tarnybą CPR ge 
ležinkeliuos. B. Dūda ir P. 
Gurklys turtingi namų n ūkių 
savinnkai. Jie pirko d-delį ūkį 
Manitoulin saloje su kelių m y 
lių ilgio paplūdimiu, kur bus 
galima įrengti kurortas, n ant 
rą ūkį, drauge su A. Laucium, 
prie Chelmsfordo, kur buvo at

das. Vidurio (Cleveland) apy 
garboje: St. Barzdukas, J. Ba 
chunas, muz. A. Mikulskis, inž. 
dr. A. Nasvytis, inž. V. Ka 
mantas. Naujosios Anglijos 
(Bostono) apygardoje; dr. I'. 
Vileišis, dr. B. Matulionis, inž. 
V. Izbickas, A. Giedraitis, O. 
flvaškienė; ’Rytų (New Yor 
ko) apygardoje: kun. L. Jan 
kus, dr. A. Armanienė, adv. J. 
Šlepetys, dr. B. Nemickas, P. 
Naujokaitis, inž. VI. Dilis, inž. 
V. Volertas, St. Dzikas. Iš 31 
naujos LB Tarybos nario trys 
yra seniau JAV apsigyvenę lie 
tuviai: J. Bachunas, O. Ivaš 
kienė ir G. B. Shotas. Visi kiti 
— naujieji ateiviai. E.

NAUJA AL TAUTINĖS 
S-GOS VALDYBA

Gegužės 27 — 28 dd. JAV 
(posėdžiavęs Amerikos Lietu 
vių Tautinės S-gos seimas išrin

LIETUVIAI VEIKIA VI...
Atkelta iš 7 psl. -

edom“. Baltų klubas šia pro 
ga, kaip ir kiekvienais metais, 
išleido brošiūrą. Rytojaus die 
ną didžiausias N. Zelandijos 
dienraštis „New Zealand He 
raid” įdėjo minėjimo aprašy 
mą ir nuotrauką, paminėjo 
„Auckland Star“. G. P.

J. Amerikos V.
III JAV LB-NĖS TARYBOS 

RINKIMŲ DUOMENYS
L, Bendruomenės vyr. rin 

kimų komisija paskelbė rinki

mų į trečiąją LB Tarybą duo 
menis. Rinkimai įvyko JAV ge 
gūžės 13—14 dd. Iš viso bu 
vo paduoti 4.632 teisėti balsai.

Tarybos nariais išrinkti 3- as 
muo: Los Angeles ąpyagrdo 
je: E. Nakaitė - Arbačiauskie 
nė (Alė Rūta), Čikagos apy 
gardoje pagal balsų daugumą: 
J. Jasaitis, V. Adamkavičius, 
dr. P. Kisielius, V. Vardys, J. 
Blinstrubas, dr. A. Razma, ku 
nigas P. Garšva, muz. VI. Ja 
kubėnas, B. G. Shotas, kun. 
Si. Šanaras, A. Mackus, J. Šve

Mildos ir Ketės brangiai mamytei
MARIJONAI PAULSEN 

mirus,
Ponų MURAUSKŲ ir GENTEMANN šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą

Gerhardai ir Zemlickienė.

MARIJONAI PAUŽĖNIENEI 
mirus,

jos dukteris MILDĄ ir KATARINĄ,
žentus VYTAUTĄ ir VALDEMARĄ

ir ANŪKUS, nuoširdžiai užjaučiame 
Janina ir Vincas Kačergiai.

rasta metalų. Jų ūkį dera kam 
panija. Tai jau kapitalas. I. K 
Balčiūnai miesto centre atida 
rė moterų grožio salioną ir vy 
rų kirpyklą, kurios savo mo 
dėmiais įrengimais toli gražu 
pralenkia visas Sudburio kir 
pyki as. Į\. Strakauskas taip 
pat įsigijo nuosavybių keliose 
vielose ir atidarė Confectiuna 
ry su šokių sale jaunimui. G. 
Valutis jau nuo seniai turi smul 
kių prekių parduotuvę. Lietu 
vių dauguma turi savo nuosa 
vus namus, mašinas, kai ku 
rie jau ir vasarvietes. Vasar 
viečių mėgėjai ypač spiečiasi 
French River rajone. Nors 
yra daug individualistų ir daug 
skirtingų nuomonių, tačiau,, 
kur yra bendras reikalas mo 
ka ir sutartinai veikti.

ko naują valdybą dvejiems ine 
tams. Ją sudaro New Yorke 
gyvenantieji: pirm. adv. Vyt. 
Abraitis, vicep. z\. Senikas ir 
dr. B. Nemickas, sekr. E. Ce 
kienė, ižd. P. Ališauskas. E.

Lietuva.
AUTOKOMPRESORIAI
Autokompresorių gamykla 

Panevėžyje pradėjo gaminti 
naujos konstrukcijos kompreso 
liūs — ir juos siuntinėja į Mins 
ką, Jaroslavą.

„NIURNBERGO 
PROCESAS”

Amerikos kino režisierius S. 
Krameris suka filmą apie gar 
sųjį pokario teismo procesą 
Niurnberge, „Niurnbergo pro 
nesąs“. Įdomu, kada jis pradės 
sukti filmą apie nacių draugų 
ir sąmokslininkų - bolševikų 
piktadarybes?

JUOKDARIAI...
TARYBINIO ŽMOGAUS TEISĖS:

Poilsio teisė — Ilsėtis po mit ir neįmanoma susiorientuoti ta
ties.

Atostogos — Kalėjime arba 
Sibire. .

Tikybos laisvė — šokti iš 
bažnyčių padarytose salėse.

Teisė į darbą — Dirbti kaip 
drambliui, o valgyti kaip rnu 
sei.

Teisė į gydymą — Valdiš 
kas gydymas, bet nepartiniams 
be vaistų.

Spaudos laisvė — laisvai 
skaityti, ką partija rašo.

Moksleivių atotsogos —Sun 
kūs darbai kolchozuose.

Rašytojo laisvė — laisvai la 
šyti pagal kompartijos diktatą.

Dailės laisvė — Piešti sovie 
tinius balvonus pagal kompar 
tijos nustatytą formą.

Nuosavybės teisė — Kas ma 
no — ne tavo, kas tavo — tai 
mano.

GALVOČIAMS SUSIMAIŠĖ 
PROTAS...

„Liaudies Balso“ bendradar 
biai — dideli galvočiai... Jie la 
bai gerai, kaip pramokytos pa 
pūgos, moka kartoti tą, kas 
jiems liepiama teigti ii kartoti. 
Čia jiems proto užtenka.

Bet kad jie palys mokėtu 
galvoti, tai, anot Darvino ir 
Markso, jie dar nėra tiek išsi 
vystę, kad galėtų patys galvoti. 
Todėl jiems ne tiktai sunku, bet

me, kas spausdinama „Nepri 
klausomoje Littuvoje“. Jie — 
per dideli galvočiai. . .

CHRUŠČIOVAS IR 
LENKTYNIAVIMAS

Kalbėdamas Alma - Ata 
Chruščiovas sovietuos žmo 
nėms pasiūlė valgyti arklieną. 
Ir teigė, kad Rusija jau pralen 
kusi Prancūziją ir Angliją ir jai 
belieka pralenkti tiktai Ame 
riką. Alma - Ata žmonės po 
to mitingo kalbėjo:

— Matai, Draugas Chruščio 
vas pamatė, kad mes negreiti, 
tai ir pasiūlė mums valgyti aiK 
lieną, kad būtume greitesni, 
kaip arkliai... ir kad į semilct 
kos galą pralenktume Amcr 
ką... Na, vyrai, valgykime ark 
lieną, kad jautiena ir kiauliena 
liktų agitpropui. . .

VIENOS PASITARIME
Chruščiovui įeinant į pas’.ta 

rimą su Kennedy, viešbučio rū 
bininkė pasiūlė palikti rūbine 
je. . . batus.

— Na, tai ką čia dabai su 
manei?! — burbtelėjo pikta* 
Chruščiovas.

— Draugas Nikita, juk čia 
ne Jungtinės Tautos... Batai ne 
bus reikalingi, kalbantis su Ker. 
nedy..„ — atsakė rūbininkė.

Mandrapypkis.
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Pergalinga diena
RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS

Čia, ties vengrų kankinių kapais, mes tvirtai pa 
reiškiame, kad atėjo laisvės diena.

Miscolc’o Laisvasis Radijo 1956 m.

MIRTI, BET NEVERGAUTI

Bukime sveiki!
VEDA DR. V. TERCIJONAS * 

APIE NUTUKIMĄ

Birželio sukilimas Lietuvoje 
1941 metais ne vienu atveju 
priminė po penkiolikos metų 
įvykusį Vengrijos sukilimų ir 
Budapešto kautynes.

Toks pats sukilimo gaivahš 
kūmas, toks pat

didelis nuošimtis sukilime 
dalyvavusio jaunimo, studen 

tų, mokinių, darbininkų, 
toks pat gilus eilinių kovotojų 
patriotizmas.

Ir toks pat menkas sukilėliu 
apsiginklavimas. Koks buvo 
lietuvių sukilėlių svarbiausias 
Tinklų šaltinis, rodo sovietų 
augumo komisaro Gladkovo 

1941 m. balandžio 7 d. .slaptas 
pranešimas, kuriame jis skun 
dėsi, kad balandžio 5 d. iš raiti 
cijos sandėlių Vilniuje buvo iŠ 
vogta 500 granatų. (Žr. J. Bra 
zaitis, ,,Insurrection agains the 
Soviets", Lituanus, 1955, Nr. 
3—4, 9 psl.).

Kaip 1956 m. vengrai laisvės 
kovotojai Budapešte, tarp ir 

1941 m. lietuviai sukilėliai
ir LAF Tautinės Darbo Ap 
saugos nariai Vilniuje ir Kati 
ne neretai puolė sovietų tan 
kus ginkluoti tiktai vienais re 
veiveriais.

Dažnai lietuviai sukilėliai, 
kaip ir vengrai, stojo kovon 
visai beginkliai ir ginklais ap 
surūpindavo nugikluodami pa 
vienius sovietų karius. Kaip 
Budapešte, taip Kaune ir Vii 
niuje, sovietų tankai Luvo pri 
versti trauktis iš miestų. Tik 
B»ijdapeštan jie netrukus 'su 
grįžo, o Vilniun ir Kaunan — 
jau žymiai vėliau, po trejų 
metų ir visai skirtingomis ap 
linkybėmis.

Ir pagaliau.

EKONOMINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Viena iš paskutinių ekonomi 
nių apraiškų Kanadoje yra iriu 
džetas 1960-61 metams. Iš 
praktiškos pusės jis atrodo 
taip:

Asmeniški, korporacijų, taip 
pat už tabaką, gėrimus, neki’no 
jamo turto palikimus mokesčiai 
nekeičiami.

Nuvertinamas Kanados do 
leris. Paskutinėmis dienomis už 
Kanados dolerį mokėjo 95 - 97 
AJV dolerio centus.

Biudžetas turės 650, milionų 
trūkumą — didžiausią is visų 
metų Kanados istorijoj.

Bus reguliuojami įvairių dar 
boviečių pensijų planai.

Bus leista daugiau atskaityti 
gydymosi išlaidoms.

toks pat vengrų ir lietuvių 
laisvės kovotojų pasireiškęs 

užsidegimas
ir tas paprastas, tai si savaime 
suprantamas, kuklus ir nedrą 
sus didvyriškumas. „Aš esu 
žmogus", rašė vienas vengrų 
kovotojas Zoltan Želk, — „aš 
gyvenu kaip žmogus, tai kaip 
gi aš galiu būti drąsus? As bi 
jau tik būti bevertis. To aš bi 
jau daugiau kaip mirties ’.

„Tai gražiausios valandos 
kada su kovos draugais eini 
pi o mirtį ir jos nematai", prisi 
minė vėliau vienas to L>etu 
vos sukilimo dalyvis studen 
tas K. ArųJjrozaitis. (Žr. „Au 
kos ir vilties dienos", Į Laisvę, 
1956 m., Nr. 10, 28 psl.).

Laidojant Kaune pirrnuo 
sius žuvusius Lietuvos sukilę 
liūs, kurių vien apie Kauna 
krito per 120, Laikinosios Lie 
tuvos vyriausybės ministerio 
pirmininko pareigas ėjęs švie 
timo ministeris prof. J. Am 
VipzeVi^ius ties žuvusių lais 
vės kovotojų supiltais kaoais 
kalbėjo:

„Tai kokia stipri Lietuvos 
tėvynės meilė jau yra išaugusi 
jos vaikų širdyse, kad ištisi 
būriai, šimtai, tūkstančiai — 

savo noru ryžtasi mirti, 
bet ne vergauti“.

(Žr. Z. Ivinskis. „Šešios savai 
tės", Į Laisvę, 1955 m. Nr. 5, 
35 psl.). Tais paprastais zo 
džiais prof. J. Ambrazevičius 
tada išreiškė giliaus; visos l;e 
tuvių tautos įsitikinimą ir ivir 
tą jos pasiryžimą sunk ai la 
mėtos tautos laisvės daugiau 
be kovos niekad neišsižadėti.

Tęsinys sekančiame straips 
nyje: Nuimtas nuo tautos kai 
tinimas.

Bus didesni mokesčiai teks 
tilės importui.

Leidžiama padidinti dar 50 
% kompanijoms investacijas į 
įrengimus neužskaitant į ino 
kesčius.

Panaikinami 7^4% priva 
čioms auto mašinoms mokes 
čiai.

Atleis nuo mokesčių padary 
tas išlaidas moksliniams tyrinę 
jimams.

Bus sudaryta speciali komisi 
ja (Royal Commission) per 
žiūrėti Kanados finansinę struk 
tūrą ir institucijas.

Jei cigaretė gaminama pa 
naudojant daugiau tabako — 
mokestis nepadidėtų.

Iš žymesnių tenka pastebėti

Svarbu atmint, kad sens 
tant nuolatins svorio augimas 
nors atrodytų „normalus", 
yra žalingas sveikatai. Peiui 
delis svoris pas asmenis 
žengus vidutinį amžių yra yra 
persilpno energijos eikvojimo 
paseka, kuomet metai bėga 
pirmyn, o maisto kiekis ne 
mažinamas. Asmenys per 50 
metų valgo tiek pat, kiek ir 
20 metų, nors jų aktyvumas 
arba veikla stipriai sumažėjus.

— dolerio nuvertinimą, kad pa 
gyvintų prekybą su užsieniu, 
Kanados naudai. Ateina lai 
kas, kad norint pinigą uždirbti, 
teks leisti pinigą į darbą, lik 
tai taupymas, — būtinas ir ge 
ras reikalas, — bet gal nebus 
pelningas. Galima tikėlis, kad 
procentai už paskolas taip pat 
kris žemyn.

Antra — panaikinimas mo 
kesčių už auto mašinas. Tai reiš 
kia — perkant naują mašiną 
už $4,000.00 ji kaštuos jau $ 
300.00 mažiau.

* * *
Namų kainos paskutiniai 

siais 3 metais yra tiek įkilusios, 
kad dar pakilimas nėra laukti 
nas, nebent tiek, kiek brangs 
medžiaga, darbas.

Standartinis gaisro draudi 
mas, kad ir su visais priedais, 
bet jis nedraudžia nuo žemės 
drebėjimo ir karo ar sukili.no 
atveju.

P. Adamonis.
Nekilnojamo turto pardavimo 

ir draudimo Agentas.

Užsisakykite Terroje
šitas knygas

Rapolas Skipitis: Nepriklausomą Lietuvą statant, įspūdinga 
atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų ne
priklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 
psl., kieti viršeliai, kaina — $ 5.00.

Antanai Tuiys: Tūzų klubas,, rinktinių novelių knyga, vaiz
duojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimąsi ir gy
venimą Amerikoje, orignali, pagaunanti įdomumu, me
niškai stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 198 
psl.. kieti viršeliai, kaina — $ 3.00.

Anglų kalbos gramatika, stambi apie 220 psl. knyga, rimtas 
ir metodingas vadovėlis lietuviams mokytis anglų kalbos 
ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus ir 
aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintaksė ir ang 
lų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina 
— $ 3.50.

Terra
3333 So. Halsted St., Chicago 8, III., U. S. A.,

Dažna priežastis padidinto 
svorio yra ta, kad kai kurie in 
dividai valgo daugiau pasi 
gardžiuodami ir negalvoja 
apie pavojų tokio smaguriavi 
'irto.

Perspėjant nutukimą yia 
svarbu nurodyt kiekvienam as 
menini, kad senstant peidide 
lis srons yra nereikalinga rizi 
ka normaliam gyvenimui. As 
niuo 45 metų amžiaus, kurio 
svoris yra 25 procentų augs 
tesnis už normalų, turi žinot, 
kad jo mirtingumo rizika yra 
30 procentų didesnė, o jeigu 
jo syoris augštesnis 40 procen 
tų už. normalų, lai jo inirtin 
gurno rizika pakyla iki 80 pro
centų. Gi asmuo 55 metų am 
žiaus turi didesne mirtingume 
riziką nuo to paties svorio pei 
viršiaus.

Svorio kritimas gali būti už 
tikrintas vartojant kasdien 
maisto truputį mažiau kaip rci 
kalinga kūno energijos eikvo 
jįmui padengtų Tuomet kū 
nas degins savo riebalų per 
teklių vieton trūkstančio mais 
to.

Daugeliui asmenų šitie

DIETOS SUVARŽYMAI
nėra visai aiškūs ir įtikinami 
ir gydytojų patarimai jų nepa 
veikta. Todėl kai kurie pacien 
tai vieton apriboti savo mais 
tą pagal gydytojo nurodomus 
imasi kitų priemonių rnažint 
svorį. Čia minėtini gydymas 
elektra, gydymas masažu ak 
tyvus ir pasyvus šilumos var

MŪSŲ ^SPORTAS1
VEDA KAZYS BARONAS

KANADOS SPORTO APYGARDOS LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBĖS

Kvalifikacinės K. S A. pir 
menybės buvo birželio 23 d. 
Rennie Parko stadione, Toron 
te. Pirmenybėse dalyvavo Ko 
chesterio Sakalas, Toronto 
Aušra ir Vytis.

Pirmenybių pasekmės:
Vyrų klasė: 75 y. A. Mali 

nauskas (Aušra) 7 :9; į tolį — 
I v. A. Malinauskas (A) 215, 
5”; II v. Malašauskas (Saka 
las) 18’3”; jietis (moterų) —
I v. R. Burdulis (A) 189’4”;
II v. Malašauskas (S) 110’; ru 
tulys (12 sv.) — I v. R. Burdu 
lis (A) 41’2"; II v. I. Jurcev. 
čius (A) 39’1”; su kartim — 
Malašauskas (S) 10’.

Jaunių A klasė: 75 y. — Iv. 
K. Batura (A) 8:00; II v. K. 
Gaižutis (A) 8:1; III v. A. Ža 
liauskas (A) 8:2; IV v. Cliro 
manskis (S) 8 :6; į tolį — I v. 
A. Žaliauskas (A) 21’0,5”; Ii 
v. K. Gaižutis (A) 19’7”; III 
v. V. Rušas (A) 18’5”; IV v. 
J. Bukšaitis (A) 17’6,5”; į au 
gštį — I v. A. Žaliauskas (A) 
5’5”; II v. Chromanskis (S) 
5’3,5”; III v. J. Bukšaitis (A) 
5’; diskas (jaunių) — Iv. K.

tojimas, karštos vonios, žarnų 
plovimas augštom klizmom, 
hormonų tepalai ir kiti būdai, 
kurie gali būti pagalbiniai, bet 
nepav’aduoja liesinamos die 
tos. Kai kurie asmenys vai
toja vaistus, kaip antai benze 
drin, tyroid ekstraktą, žadinan 
tį medžiagų apykaitą (meta 
holizmą) ir padidint energi 
jos reikalavimą. Tačiau šitie 
vaistai neturi būt vartojami 
nutukimui gydyt be gydytojo 
priežiūros.

Nutukimas yra dažnas reiš 
kinys JAV. Apskaičiuota, kad 
apie penkta dalis šio krašto su 
augusių gyventojų per 30 me 
tų, turi perdidelį svorį. Nutu 
kimas vyksta kuomet maisto 
valgom daugiau negu sunau 
dojam. Kad priaugt vieną svu 
rą turim suvartot 3500 kalo 
rijų viršaus negu reikia me 
džiagų apykaitai. Seniau nutu 
kimas ar perdidelis svoris bu 
vo skaitomas morale preble 
ma, bet iš tikrųjų tai yra medi 
ciniška problema, kuri reika 
lauja daug kantrybės ir supra 
timo.

Mūsų gyvenimo dabartinės

SĄLYGOS PALANKIOS 
NUTUKIMUI

šiais atžvilgiais:
1. Mes eikvojarn mažiau 

energijos vartodami mechani 
zuotus prietaisus, kaip antai, 
skalbimo mašinas, grindų va 
lymui, žolei pjauti, grioviam 
kasti ir tt.

Gaižutis (A) 130’; II v. K. Ba 
turą (A) 129'6”; III v. V. Ru 
seckas (A) 118’6”; IV viela 
E. Butvydas (A) 115’6”; jietis 
(moterų) — I v. V. Rušas (A) 
136’8”; II v. K. Batura (A) 
136’6”; rutulys (12 sv.) — I 
v. V. Rušas (A) 39’2”; II 
Chromanskis (S) 37’11,5”; III 
v. K. Batura (A) 35’1,5”; su 
kartim — K. Gaižutis (A) 10’ 
3”.

Jaunių B klasė: 75 y — Iv. 
A. Sapijonas (A) 9:00; II v. 
Sabaliauskas (S) 10:1; rutulys 
(8 sv.) — I v. Sabaliauskas 
(S) 39'10,5”; II v. A. Sapijo 
nis (A) 38’1; III v. A. Rama 
nauskas (A) 34’11"; diskas 
(moterų) — I v. A. Sapijonk 
(A) 104’6”; II v. Ramanaus 
kas (A) 88”00; III v. Saba 
liauskas (S) 72’2”; jietis (mo 
terų) — I v. A. Sapijonis (A) 
119'6”; II v. Sabaliauskas (S) 
88’4”.

Jaunių C klasė: 50 y. I v. R. 
Petrauskas (A) 1:7; II v. A. 
Kryžanauskas (A) 7:4; III v. 
P. Genys (A) 7:0; IV v. Igną 

Nukelta į 7-tą psl.

2. Mūsų pajamos dažnai 
pakankamos, kad pajėgtume 
pirkt reklamuotus maisto pro 
duktus, gal būt ne 7 pagrindi 
mus, bet augšto kalorijų kie 
kio.

3. Mūsų kultūriniai palinki 
mai dažnai gundo mus prie 
užkandžių laike televizijos 
programų, posėdžių, ar pobū 
vių su svečiais.

4. Kartais šių dienų gyve 
nimo įtampa skatina mus rea 
guot valgymu vieton j ieškot 
išėjimo fizinėj mankštoj, kaip 
antai, žolės pjovimas, malkų 
skaldymas.

5. Mes linkę būt sporto žiū 
rovais, bet ne dalyviais.

6. Vieton vaikščiot savo ko 
jom, mes vartojam mechani 
zuotas susisiekimo priemones 
— automobilius ir kt.

Asmenys, kurie turi gilias 
emocines problemas arba psi 
chinius pergyvenimus, turi 
stengtis juos gydyt pirm negu 
pradėt svorio mažinimą. Re 
guliari mankšta, pritaikyta 
paciento pajėgumui, dažnai 
yra naudinga. Yra pastebėta, 
kad asmenys nutukę nuo jaunų 
dienų turi mažiau pasisekimo 
gydant svorio numetimą. Vai 
gymo papročiai yra jgijami per 
ilgą laiką ir kuo senesnio am 
žiaus asmuo, tuo sunkiau juos 
pakeisti. Svoris sumažintas ir iš 
naujo vėl atgautas, tikrovėj nė 
ra numestas.

Bus daugiau.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

31.
— Aš pavėluosiu penkias minutes, — pasakė Viktorija.
— Ką gi, parašysim papeikimą, — tariamai rūsčiu balsu 

sumurmėjo Adomėnas. — Papeikimą su įspėjimu, drauge .-<ak 
tarė, ką?

— Tu irgi vėluoji.
— Aš direktorius, kol kas dar direktorius.

j — O direktoriai gali vėluoti?
— Ne. Tačiau vėluoja. Skyriaus vedėja tavęs dar ne 

mėgsta?
— Nekenčia.
— Nieko. Greitai turės pripažinti ne tik de facto, bet ir 

de jure.
— Nesu tuo tikra.
— Bet aš tikras. Abiejų mūsų pareiškimai teisme. Žiū 

rėk, ima snigti! — Adomėnas paleido stiklo šluostę. Rankenė 
lės ėmė judėti stiklo išorėje ritmiškai, kaip laikrodžio švytuok 
lės. __ Žinai ką Viktorija, mums reikia pasistatyti apšildomą
garažą. Tai net nebrangu. Kitaip sakant, perstatyti dabartinį. 
Kaip tu manai? \

— Tur būt.
— O dabar tai lyg ir neturi žmogus mašinos. Yra ir nėra. 

Kiekvieną kartą išpilk vandenį, vėl pripilk, ypač kai reikia 
skubėti. Ką?

— Tur būt.
Mašina pasuko į kalną. Adomėnas perjungė bėgius.
Į darbą Viktorija atvyko laiku.
Dabar ji pastoviai dirbo terapijos skyriuje. Ji puikiai su 

prato, kad, norint tapti gera endokrinologe, reikia pirmiausia 

vėl susipažinti su terapijos pagrindais. Ir jeigu pirmomis die 
nomis jai norėjosi bėgti iš skyriaus atgal prie savo mėginluve 
lių, tai dabar ji jau apsiprato su gydomuoju darbu, net įs'-'au 
kė į naujuosius savo užsiėmimus. Jai net ėmė darytis įdomu, 
kai ji pirmoji išgirsdavo naujai priimto ligonio širdyje ūžesius. 
Ir ji pastebėjo, kad vedėja ėmė jai rodyti šiek tiek daugiau dė 
mesio ir netgi pagarbos.

„Ji manė, kad aš visiška kvailė, ir nustebo, kad šį tą nu 
simanau, — mąstė Barvainienė, sėdėdama šalia ligonio louos. 
— Na, palauk, aš tau parodysiu, kad žinau tuos dalykus ne 
blogiau už kitus gydytojus.

Taip Viktorijai ėmė sektis ir užčiuopti blužnį, ir atskirti 
perikardo trynimąsi nuo pleuros trynimosi; dar daugiau — ji, 
nors po truputį, ėmė jausti pasitikėjimą savimi. Gal būt, ly 
giai svarbu buvo ir tai, kad pasitikėjimą gydytojos jėgomis 
ėmė jausti ir jos pacientai.

Žodžiu, Barvainienė jau nustojo buvusi tik statistinis vie 
netas ar direktoriaus globotinė. Ji buvo tokia pat gydytoja, 
kaip visi kiti, ne geresnė ir ne blogesnė; žinoma, su kuriuo 
nors senesniu teperautu lygintis ji dar negalėjo nė iš tolo.

Sniegas pradėjo birti iš dangaus smulkiomis kruopelė 
mis, dabar jau dribo dideliais, stambiais kąsniais.

— Jau trys dienos, kai man suka sąnarius, — aiškino Vik 
torijai senukas, kurio jeknas ji kaip tik palpavo. — Aš ž'no 
jau, kad bus oro permaina. Dar kelios dienos — ir viskas 
kaip mat pažliugs.

— O jei nepažliugs?
— Kaip tai nepažliugs? — senukas net įsižeidė. — Sana 

rius man juk tris dienas suka. O sąnaiiai niekad neklysta. Jek 
nos degtinę jaučia, sąnariai orą. O karo metais kiekvieną oro 
pavojų man skrandis pranešdavo. Kai tik valgyt daugiau už 
sigeidžiu — jau ir žinau: vakare bus alermas.

— Karo metais, manau, visada valgyt norėdavosi.
— Ir aliarmas beveik kasdien būdavo. Mano skrandis 

neapsirikdavo. Sirenos, būdavo, kaukia ir kaukia^ kas į slėptu 

ves bėga, kas jneldžiasi, o aš košę tokią, grikių, be jokių neba 
lų tašau. Prie vokiečių, žinai, duoną bemaž iš molio ininky 
davo. Rodos, trys šimtai gramų visai dienai. Kaip manai, 
būsi sotus? O dabar sąnarius trečia diena jau suka. Sąnariai 
neapsirinka. Tai kaip, pasveiksiu aš, daktare?

— Žinoma. Dar ir vest galėsit.
— Ne, matyt, nepasveiksiu. O vesiu tik panelę lopetai 

tę. Lopeta, lopeta — ir užkas duobėn. Štai kokios mano V3 
dybos.

Barvainienė atsikėlė. Senukas sirgo jeknų ciroze, liga 
buvo nepagydoma.

— Ir man dabar valgyt norisi, — bandė pajuokauti Vik 
torija. — Tai gal ir dabar bus aliarmas.

Už ango dribo stambiais vilko kąsniais. Ligoninės kie 
mas buvo užklotas puria pūkuota antklode. „Jei pažlugs, bus 
visai bloga, — mąstė Barvainienė. — Šalta - bloga, šilčiau — 
vėl bloga. Ak, jei taip keli laipsniai šalčio, saulutė, be vėj.j... 
Reikia Geduką mokyti čiuožt. Ir Nijolei reikia. Pernai čiuo 
žė — ir visai gerai. Reiktų ją į dailiojo čiuožimo ratelį įrašyti. 
Puikus dalykas tas dailusis čiuožimas. Ir sportininkams dabar 
visi keliai atviri. Globoja juos kaip lėlytes. Net per daug Gal 
ir gerai?"

Į palatą įėjo Adomėnas.
— Viktorija, — tarė jis vos girdimai.
Barvainienė atsigrįžo.
— Išeisime truputį į koridorių, — pakvietė Adomėnas; 

Viktorija suprato, kad turėjo kažkas įvykti. — Supranti Vik 
torija, mane atleido iš pareigų.

„Vis dėlto, — toptelėjo Viktorijai. — Via dėlto Barvai 
nio pasidarbuota..."

Ji padrąsinamai nusišypsojo.
— Ką gi, tu juk visada sakydavai, kad ilgai čia neišbūsi. 

— Jai buvo gaila Adomėno. Ji net pati pasijuto kalta. — Na 
ir kas? Baisiai tau yeikia to administravimo! — Viktirija net

sukili.no
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KAS JIE BUVO IR

ką iš jų padarė 
totalistinis okupantas?

VIKTORAS MILIŪNAS
„U po kojų kaskart vis kietesnis, siauresnis mūs takas“.

„Tarybų Lietuvos Rašyto 
jų” leidinyje pagal abėcėlę po 
V. Mykolaičio - Putino seka 
„dalykiškas“ bei konkietus 
Viktoro Miliūno pasisakymas, 
iŠ kurio matyti, kad tai dar 
„buržuazinių laikų" auklėtinis. 
Gal todėl jis dar be „taryb; 
nio” įsivaizdavimo ir pasipū 
tuno, būdingo kaip tiktai vau. 
„tarybiniams“ rašytojams.

Gimęs Anglijoje (1916), 
1921 metais, penkenų metų 
vaikas, atvežtas tėvų į Lietu 
vą, mokėsi Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Studijuoda 
mas Kauno univesrsitete, lan 
kč dramos studiją ir univeisi 
tete baigė dvejų metų i ealro 
seminarą, kurį vedė Prof. B. 
Sruoga. Turėdamas patrauki 
mą prie Teatro, tapo Vaidylos 
teatro aktorium Vilniuje, pagi 
liau — Akademinio teatro ak 
torium. Bet turėjo palinkimą 
dramaturgijai ir daug jai prira 
Šė, prisitaikydamas prie „tary 
binio” repertuaio reikalavimu. 
Daugiausia rašyta pigių savi 
veiklinių komedijų, kurios, pa 
sirodo, „sovietinio” žmogaus 
mėgiamos (o gal mėgiamos 
statytojų, vertėjų?), todėl iš 
leistos keliomis kalbomis, ma 
tyti — tų tautų, kurių rašyto 
jai ne taip jau mėgsta rašyti 
„tarybinius" veikalus, kad sko 
Imasi lietuvio rašytojo „la^y 
bintus” veikalus. V. Miliūnas, 
matyt, nejaučia, kad jam po 
kojų būtų vis kietesnis ir s:au 
resnis takas... Matyt, Miliūnui 
nereikia perdirbinėti savo „v: 
rybinių” rašymų. . .

VLADAS MOZŪRIŪNAS
Baigęs augštąją paitinę mo 

kyklą Maskvoje prie sovietų 
CK, V. Mozūriūnas paruoštas 
partietis, okupacijos krupmiys, 
bizūnas. Jis, gimęs ir augęs 
Kaune, bet auklėtas Maskvoje 
ir maskvinės, ne lietuviškos, 
dvasios. Tai ančiukas, išpėrė 
tas vištos gūžtoje.

Užverbuotas iš jaunų die 
nų, jis ruošia kelius okupaci 
jai, senojo Lietuvos okupanto 
— Rusijos okupacijai. Jis ne 
palankus vokiškai okupacijai, 
bet rusiškai okupacijai — jis 
dirba išsijuosęs. Jam nepatin 
ka rudieji fašstai, bet raudonie 
ji fašistai — tai jo siekis.

Mozūriūnas apie Lietuvą, 
apie lietuvių tautą ir jos teises 
negalvoja ir to nesumin: net 
ir savo autobiografijoje. Jis tik 
ras rusų agentas. Tėvynes mci 
lės jis neturi. Tai jam svetimas 
dalykas. Tai aklas okupacijos 
tanias. Tai aklas totalistinės

V. Mykolaitis - Putinas.

partijos įrankis. Aklas partie 
tis, svetimos šalies diktatūros 
įrankis. Jam patinka ka ve 
ton cenzūros išmesto straips 
mo A. Rūkas įdeda šuns at 
vaizdą, bet jam dar labjau pa 
tinka, kai sovietinė cenzūra 
net šuns neleidžia įdėti ten. 
kur žurnalistas norėtų tai pa 
dalyti. Jam patinka bolševiki 
nėcenzūra. Jis lietuvių neapken 
čia ir lietuviui kito vardo ne 
randa, kai tiktai buožė.

Mozūriūnas yra ryškus pa 
vyzdys, ką iš žmogaus gali pa 
daryti totalistas imperialistas, 
apmokėdamas jam jo darbą 
riebesniu lysių dubeniu. Tai pa 
sigailėjimo vertas „tarybinis“ 
rašytojas, be žmogaus žymiu.

ANTANAS PAKALNIS
Jo devizas — „Neapykanta 

klasiniam priešui“. Jis matyt 
turi neapykantą daug kam, ne 
tiktai „klasiniam priešui". Kas 
tas klasinis priešas A. Pakai 
ms nepasako, ir galima susidu 
ryti įspūdis, kad tai yra visas 
augštasis diktatūrinis štabas, 
kuris tunka ir punta, kai liau 
dis skurde skęsta. Liaudis mui 
kinama, spaudžiama, sovieti 

mų bizūnų varoma. Pakalnis 
to nei mato, nei girdi.

A. Pakalnio biografija nepa 
sako net, ką jis veikia. Toks 
nutylėjimas, ką jis veikia, ir 
toks pasisakymas „neapykan 
ta klasiniam priešui" kažkaip 
siejasi su žvalgyba. Parašė jis 
labai mažai, o rašytojo vardą 
nešioja. Tai tur būt maskuoja 
masis vardas, pridengti tikrą 
jai savo profesijai.

Rašytojas Jonas Aistis vie 
name straipsnyje taip pasisa 
ko.

„Vergijoje yra dvi poetų rū 
ši: viena, kuriai niekas kitas 
nerūpi, kaip tiktai įtikti; antra, 
kuri nori ir stengiasi būti poe 
tu, ir vis dėlto antrajai rūšiai 
priklaus^ Eduardas Mieželai 
lis. Iš ten esančių rašytojų di 
dėlių stebuklų negalima laukti. 
Jei Mieželaičio vietoje pasiaty 
tume ir didžiausią pasaulio ge 
nijų, bet leistume jam parafra 
zuoti Zimanų ir bulolų suv irš 
kintus maskviškės Pravcms 
straipsnius, tai ir tasai genijus 
iš tos šiurkščios ir skurdžios 
medžiagos didelių ir amžinų 
šedevrų nesukurtų.

Dėlto kalbant iš esmės apie 
rašytoją gal reikėtų atsinrnti 
ir tai, kad lietuviškosios kom 
partijos vadovai, kurie nusta 
to gaires literatūrai, yra labai 
žemo intelektualinio lygio. 
Pats rimčiausias partijos švie

RELIGINĖS KŪRYBOS 
KONKURSAS

Savaitraštis „Kristaus Kara 
liaus laivas" skelbia, religinės 
kūrybos konkursą, skirdama-, 
500 dol. premiją.

1. Paskutinė data konKur 
sui skiriama rankraščiui įt< ik 
Ii — 1962 rn. rugs. 1 d.

2. 'Geriausio kūrinio auto 
riui skiriama premija 500 dol,

3. Kūrinio religinė tema gali 
būti: istorinė, biografinė, dog 
matinė, moralinė, visuomt.ii 
nė, priimtina Kat. Bažnyčios 
požiūriu.

4. Veikalo dydis tarp 100 ir 
150 psl. mašinėle rašytų.

5. Premiją gavęs autorius, 
be papildomo honoraro, pir 
mosios laidos teises perleidžia 
„Laivui“, Įskaitant teisę spaus 
dinti „Laive“ ir išleisti atskiru 
leidiniu.

6. Kūrinius siųsti adresu: 
Religinės Kūrybos konkurso 
komisija, „Laivas“, 4545 W. 
63rd. St., Chicago 29, III

• Ramanauskas Sigitas pairai 
gė Ontario meno kolegiją lu 
ronte su komercinių iliustracini 
specialybe, po ketverių metų 
studijų.

sylas, Kazys Preikšas, nė iš 
tolo negali lygintis nei su es 
tų Murisepsu, nei su latvių La 
ciu ar Kalnberziniu. Pilnai su 
tinku su Juozo Tysliavos minti 
ini, kad viena iš likiminių mū 
sų tautos nelaimių yra dar ta, 
kad savo laiku neturėjome 
stipresnės koinportijos. Ar ne 
dėlto Lietuva šiandien yra di 
džiausią pastumdėlė visoje So 
vietų sąjungoje. Bet faktas lie 
ka faktu, kad šiandien latviai 
ir estai rodo daugiau iniciaiy 
vos ir savarankiškumo negu 
lietuviai.“.

Tai yra teisybė, kad rašyto 
ją, kiek jis vertinamas kaip ra 
šytojas, reikia vertinti kaip ra 
šytoją. J ačiau, yra kita rneda 
lio pusė: šitie rašytojai pasi 
sako kaip žmonės, ne Kaip ra 
šytojai. Jie pasisako kaip par 
tuos nariai, ne lietuviai. Iš ši 
tos pusės juos ir tenka vertinti 
kaip žmones, kiek jie dar turi 
žmoniškų žymių. Jei šiuo atžvil 
giu jie pasireišiua, (kurie pa 
siieiškia), kaip nežmonės, — 
tai jiems ir tenka pasakyti at 
vnas žodis iš žmoniškosios pu 
sės.

KULTŪRLVBlfKROrVI KA
MOKSLININKĖS 

PASIEKIMAI JAV
Mokslininkė - archeo’vgė 

dr. Marija Gimbutienė gavo iš 
Radcliffe kolegijos metinę sti 
pendiją dirbti prie Stanfoido 
universiteto (Kalifornijoje) 
„Center of Advanced Stu 
dies". Dr. Gimbutienė ten ruoš 
ir veikalą apie Baltus, kinį Pra 
ger, JAV, knygų leidykla nu 
mato išleisti keturiomis kalbo 
mis: anglų, vokiečių, prancū 
zų ir ispanų. 1962 m. vasarą 
dr. M. Gimbutienė grįš į Har 
vardo universitetą. Čia ji baigs 
savo didelį darbą apie Rytų- 
Europos proistorę. 1 o darbo 
jau parengtas antrasis tomas 
greitai atiduodamas į spaudą.

PAVASARIS ANTANAS
Caracas mieste baigė „Esene 
la Superior de Musica“, ir yra 
vienas iš pirmųjų naršų - funda 
tonų „Escuela Nacional de 
Opera“. Kaipo solistas jis dai 
nuoja Venezuelos ir į Venezue 
lą atvykstančiuose operos spėk 
tukliuose ir dažnai yra kviečia 
nras pasirodyti ne tik venezualie 
čių, bet ir čia esančių kitų tai. 
lybių parengimuose.

Naujai sudarytoje Caracas 
apylinkės v-boje A. Pavasaris 
yra narys ir meno vadovas.

KNYGA APIE HITLERĮ 
NĘ OKUPACIJĄ

Politinės ir mokslinės litera 
tūros leidykla išleido knygą 
„Hitlerinė okupacija Lietuvo 
je“. Knygoje smulkiai pasako 
jama, kaip hitlerininką; degi 
no Lietuvą, naikino žmones, 
skelbiami įvairūs žiaurumai. 
Knygą reklamuojant per Vii 
naius radiją iškelta, kad, esą, 
hitlerininkai siekę „naiknti lie 
tuvių tautą, buvo pradėję s:stc 

j minga inteligentijos naikinimą, 
darbo žmonių išvežimą...“

Žinoma, leidinyje nieko ne 
minima apie sovietinę okupa 
ciją ir tokius pat bolševikų kės 
lūs — lietuvių žudymą įvairio 
mis priemonėmis ir išvežimus 
iš Lietuvos į Sibirą ir kitas Ru 
sijos ir jos okupuotas sritis Azi 
joje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Alė Rūta. BROLIAI. Ro 

manas 5-is iš serijos „Didžioji 
meilė". Išleido „Nida“, 1—2 
Ladbroke Gardens, London, 
W. 11. England.

15.000 egz

sejA
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 Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Žurnalistė Salomėja 
Narkeliūnaitė,

New Yorke, J. Tautų spau 
dos korespondentė, birželio o 
d. Columbia universitete įgijo 
Master of Arts laipsnį, paryšiu 
si dipt, darbą „Lietuva A. Mic 
kevičiaus poezijoje". Uni'ersi 
tetas jai pripažino filosofijos 
bakalauro laipsnį. Šalia žurna 
listikos, Narkeliūnaitė tame pa 
Čiame universitete dar studija 
vo žurnalistiką n visuomenės 
mokslus. Naikvliūnaite Lietuvo 
je dįrbo Vilniaus spaudoje, tie 
mtyje redagavo leidinius ir bu 
vo veikli žurnalistė. Sveikina 
me spaudos darbininkę, la.mė 

jusią mokslinį laipsnį.

KAI KURIE LIETUVOJE 
IŠĖJĘ LEIDINIAI

Valstybinė politinės ir mo 
kslinės literatūros leidykla Vii 
niuje pastaruoju metu išledo 
t. k. šiuos leidinius:

V. Černeckio: „Naujo gyve 
mmo tradicijos“ 88 psl. su ilm 
stracijomis, 1961 m.

V. Kapsukas: „Buržuazinė 
Lietuva“. 183 psl. su iliustr. 
1961.

L. Kasilis: „Dėl skonio nesi 
ginčijama“. Rašytojo pacta 
bos. 74 pusi, su iliustr. 1961.

D. Mikalauskaitė: „Sveika 
mityba“. 135 psl. su iliustr. 
1960.

P. Mikuckis: „Artimiausi 
paitijos pagalbininkai“. 51 psl 
1960. ‘ ,

J. Stabhris: ,,jBuriaviin is“. 
120 pusi. 1961.

Leidiniai, žinoma, daugiau 
šia propagandiniai, niekiną ne 
priklausomos Lietuvos praeitį.

Valst. Grožinės literatūros 
leidykla išleido M. Sluckio no 
veliu rinkinį „Geriau mums ne

ii 
ro

susitikti". (457 pusi.). Jau 
tiražas 
do, kad tomis novelėmis n 
ma pasiekti masts. Pačios no 

X velės yra aiba politinės, arba 
\ pusiau politinės, tad tuo pat 
■d netenka savo literatūrinio svo 
& rio. Mėgsta Sluckis ypač anti 
$ fašistinę, karo metų ir panašią 
g tematiką, bet ar tai mėgsta ir 
V skaitančioji visuomenė Lietu

Jeronimas Cicėnas, 
gyvenąs Omahoje, Nebr., šie 
met švenčia 35 melų savo spau 
dos darbo sukaktį. Yra kilęs iš 
Garšvinės kaimo, Dūkšto apyl 
Baigęs Vyt. Didžiojo gimn. 
Vilniuje, universitete studija 
vo visuotinę istoriją, literatūrą, 
etnografiją. Mokytojavo Vii 
niaus Mokyt, seminarijoje, lėk 
toriai o Augštojoje Politinių 
mokslų mokykloje, Vilniaus 
radiofone buvo literatūros sky 
liaus redaktorius, dirbo jvai • 
rių laikraščių redakcijose. At 
skirais leidiniais yra išėję jo 
veikalai: Vilniaus tautosaka, 
Daugėliškiu burtai, Dvaruose 
praėstos dienos, Lietuva pro 
„Vilniaus Žinias", Vilnius tarp 
audrų, Omahos lietuviai.

KRISTAUS GYVENIMAS
Parašė Romos universiteto 

prof. Dr. G. Ricciolti.
Iš italų kalbos XIV laidos 

išvertė kun. P. Dauknys.
Sis kapitalinis veikalas, ku 

rio lietuviškojo vertimo susida 
ro apie 1000 p., be abejonės, 
bus pirmas toks platus veika 
las apie Kristų mūsų kalba. Jei 
ši knyga jau išveista į daugiau 
kaip 20 kalbų, lai rodo, kad 
autorius palaikė gerai parašy 
ti, susilaukdamas pasaulinio 
piipažiiiimo ir įvertinimo.

Nidos spaustuvė šį veikalą 
jau pradėjo rinkti, o birželio 
pabaigoje pradės spausdinti, 
tačiau šiuo metu yra būl’liai 
reikalingi užsakymai, kad kny 
gą būtų galima spausdinti be 
jokių sutrukdymų. Knygos 
prenumerata 2 svarai (6 dole 
nai). Daugiau prisiuntę ir tuo 
pi įsidėję prie knygos išleidi 
mo, bus Garbės leidėjais; visų 
pavardės bus išspaudintos kny 
goję. Užsakymus siųsti: Kun. 
P. Dauknys, Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hack 
ney Road London, E. 2. ,

Knyga bus gražiai įrišta, kie 
tais viršeliais.

M Dr. Gutausko duktė, studi 
juojanti Ottawos universitcie 
grįždama pas tėvus į Venezu 
lą, lankėsi Montrealyje.

atsiduso. — O aš maniau, kad atsitiko kas nors negera. . .
Adomėnas paėmė Viktorijos ranką ir ją spustelėjo.
— Ačiū tau. Viktorija. Aš visada žinojau, kad tu drau

giška.
— Tik be santimentalumų, prašau.
— Dieve gink. Aš tau dar nepasakiau, kad mane iškelia 

kitur.
— Į kitą ligoninę?
— Ne, į kitą miestą. . . Į kitą vietovę.
„O vis dėlto viskas labai susipaniojo“, — vėl pamąstė 

Viktorija, bet savo minčių nepasakė.
— Kur?
— Į Klaipėdą.
— Nežinau, kodėl tu nepatenkintas. Aš visada svaioda 

vau gyvent prie jūros. Kaip aš myliu jūrą! — Ūmai ji užs kir 
to ir nutilo. Kažkur giliai jos vaizduotėje šmėstelėjo jūros 
Švyturys, rodos — Piarnu krypimu; pajūrio pušys, ošimas. Ar 
ji mylėjo tada jūrą? Ne, tada, tur būt, ne. Tai buvo trumpas 
apsvaigimas, „raušnarkozė“, kaip sakydavo chirurgai.

— Man aišku, kodėl mane ten skiria, — tęsė Adomėnas, 
ir jūra, pušys, smėlis vėl ištirpo Viktorijos vaizduotėje. — 
Palangoj gyvena mano buvusi žmona. Ministerija nori, ma 
tyt, sugrąžinti mane į šeimos židinį. — Adomėnas pabandė 
ironiškai nusijuokti, bet nieko neišėjo; jo balsas sagirždėjo 
kaip nepateptos durys. Jis susigėdęs šyptelėjo ir nutilo.

Praėjus kelioms dienoms, iš pietų atslinko šilto oro sro 
vė. Per vieną naktį termometro stulpelis peršoko per nuli ir 
ėmė kopti į viršų. Nuo stogų vanduo pradėjo bėgti čiurkšlė 
mis. Gatvėse dabar telkšojo didžiuliai klanai juodo, dumbbno 
skysčio. Bematant sniegas pajuodavo šlaituose ir kalvu vir 
šūnese. Sunkvežimiai vežė jį ir vertė Neries pakrantėse, sai 
gai beviltiškai šlavė telkšantį vandenį į latakus prie šaligatvių.

O iki Naujų metų paliko vos keturios dienos.
— Aš sulakstysiu į Klaipėdą ir tuoj pat grįšiu. Prieš pat 

Naujuosius metus. Naujuosius sutiksime namie?

— Tur būt, namie.
— O gal restorane?
Viktorija sudvejojo:
— Ką gi, galima ir restorane.
— Kur tau jaukiau? Jei restorane, tai jau dabar re.kia 

užsakyti staliuką.
— Manau, jau per vėlu.
— Ak. kaip nors dar gausiu, i arp Vilniaus restorano 

kelnerių tikriausiai taip pat surasiu savo pacientų. A« tau 
juk sakiau, kad tai vienintelė mūsų privilegija, šitokios pa 
žintys. Bet jaukiausia, tur būt, namuose.

Viktorija pagalvojo; kurgi jaukiau? Ar iš viso jai bus 
jauku? Pernai Naujus metus ji sutiko kitaip: savo šeimoj, 
tiksliau pasakius, Nijolės ir Geduko šeimoj. Barvainis susidau 
žė su Nijole taurėmis; Nijolė gėrė putojantį kriaušių gėrimą. 
„Tai vaikų šampanas”, — sakė įraudusi iš miego ir džiaugsmo 
mergaitė. Gedukas miegojo. Tėvas jį pabučiavo ir pasakė: 
„Kitąmet jis bus jau metais vyresnis". Tai nebuvo didelė iš 
mintis, bet vis dėlto gyvenimo tiesa. Argi Barvainis nepasi 
ilgo dabar savo vaikų? Atrodo, lyg jis būtų juos visai p’nūr 
šęs. Iš kitos pusės, kas jam daryti? Lankytis pas Adomėną į 
svečius?

— Manau, tu važiuosi traukiniu, — tarė Barvainienė; tas 
sakinys nutraukė visus prisiminimus; ji tyčia juos nutraukė. — 
Automobiliu tu nepravažiuosi.

— Kodėl? Puikiausiai. Aš kaip tik manau važiuoti au 
tomobiliu. Man ir Klaipėdoj nesinori pėsčiam trankytis ar 
sprauslis į autobusus.

— Nejaugi tau tektų ten daug vaikščioti?
— Žinoma. Reiks susirasti butą Beje, Viktorija. . —

jis užsikirto. — Supranti, aš nežinau. . .
— Na?
— O tu? Ką tu darysi?
„Aš juk nebuvau dar tvirtai apsisprendusi“, — tarė sau 

mintyse Barvainienė. Kažkur giliai giliai jos smegenyse žjbte 

įėjo pikta mintis, kad štai likimas pats sprendžia jos ateiti. To 
kia puiki proga jai liktis vėl laisvai, išsinarplioti iš tos kvailos 
padėtis, į kurią ji įklimpo be savo noro, vien tik protui apte 
mus. Adomėnas tęsė:

— Jei persikelsi į Klaipėdą, žus tavo specialybė.
— Kokia ?
— Endokrinologija.
Viktorija gaižiai nusijuokė:
— Bet juk aš nė vienos brošiūros neperskaičiau šita te 

ma! Kokia aš endokrinologė. Aš tik pradedanti terepeutė.
— Endokronologė ateityje! Aš galvoju apie tavo ateitį. 

Viktorija.
— O aš negalvoju apie nieką. Nei apie ateitį, nei apie 

praeitį. Net apie dabartį, ir tai negalvoju.
— Štai tau! Kaip tik reikia, kad įsigytam gerą specie’ 

bę. Nors be tavęs man bus labai sunku. . .
Viktorija pažvelgė į jį. Adomėnas nemelavo. Jai pasi 

darė jo gaila, ir ji dabar aiškiau suprato, kad jo visiškai nemy 
h. Ir nemylės.

— Žinoma, kad ir aš Kelsiuos į Klaipėdą, Adomai.
Adomėnas nušvito.
— Aš tai ir norėjau išgirsti. O ar kelsies, ar ne, tai jau k’ 

las klausimas. Tam dar yra laiko. Na. aš ir skubu. Atsimink’ 
Naujiems melams būsiu pas tave. Gyvas ar negyvas.

— Mesk tuos pakaruoklių juokus.
— Ačiū tau. Viktorija. Vis dėlto tu mane truputį mėgsti.
Tą pačią dieną jis išvažiavo. Tą pačią dieną, visa’ ne 

lauktai ir netikėtai, numirė ir senukas, išpranašavęs atlydį. 
Prieš mirtį jis paprašė papildomos porcijos, nes jau ilgą lai 
ką buvo netekęs apetito. O po to, laukdamas deserto, jis pa 
simirė. Skrodimas parodė, kad cirozė buvo ne cirozė, o jeK 
nu vėžys. Mirė senukas lengvai, užsnūdo, ir tiek. Barvain onė 
gi dar kartą pagalvojo, kad gaila, gaila, gaila... Ko gaila? 
Kad Adomėno šiuo metu nėra šalia jos.

Bus daugiau.
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ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

L. K. Mindaugo šaulių kuo 
pa savo tradicinę metinę gogu 
žinę yra numačiusi ruošti rug 
pjūčio mėn. 6 dienų p. P. Sk 
ruibio Ūkyje Point Fortune.

Gegužinės programa numa 
tomą: prizinis šaudymas, žve 
jų ir sporto varžybos, šokiai, 
bei kiti įdomumai.

Kuopos valdyba visus Mon 
realiu lietuvius ir svečius mulo 
niai kviečia ruoštis ir nepamirš 
ti joje dalyvauti. J. S.

Mosklo - Technikos naujienos
AMERIKA RUOŠIASI

Jau buvo skelbta, kad Ame 
rikos mokslininkai dabar yru 

įdarę planus, kaip jie skveib 
sis į erdves. Planas numatytas 
dešimčiai metų.

Pirmasis jų tikslas pasiekti 
mėnulį ir iš jo laimingai sugrįž 
ti. Šį sumanymą nusistatyta 
įvykdyti keturiais tarpsniais — 
etapais.

Pirmasis — ., Ranger“ — 
bus 12 pėdų ilgio ei dvės lai 
vas, sveriąs 800 svarų. Airo 
dys kaip koks vabzdys, su 
dviem sparnais, apvalia galva. 
Galva — tai instrumentų kąp 
šulė. Kai „Rangėr“ bus 20 my 
lių atstu nuo Mėnulio, kapsulė 
atsiskirs nuo erdvės laivo ir nu 
kris ant Mėnulio paviršiaus 
100 mylių per vai. greičiu. 
/„Range?“ fotografuos Mėnu 
lio paviršių ir vaizdus siųs į Že 
mę. Kapsulė apie mėnesį laiko 
siųs radio pranešimus. Penki 
tokie laivai bus paleisti į Mė 
nulį, du dar šiais metais, Kili 
— 1962 m.

Antrasis — „Surveyor“ — 
bus sudėtingesnis, 11 pėdų au 
gščio, su trim plačiai išsiskėtu 
šiom kojom, 750 svarų. 500 
sv. laivas ir komunikacijos nei 
temperatūros kontrolės įrengi 
mai, kurie apsaugos laivą nuo 
deginančio saulės karščio ilgos 
dienos metu ir baisaus šalčio 
;naktį. Likusioji svorio dalis 
bus moksliniai instrumentai. 
Priartėjus „Surveyor“ prie Mė 
nulio, retroraketa pradės veik 
ti ir laivas nusileis palengva 
ant Mėnulio paviršiaus, greitis 
bus nuo 5 iki 10 mylių per va 
landą. Seismometras matuos 
Mėnulio paviršiaus drebėjimus, 
sukeliamus krintančių meteon 
tų. Magnetometro uždavinys 
bus nustatyti, ar Mėnulis turi 
magnetinį lauką, ar ne. Gravi 
metras matuos mažus gravitaci 
nės jėgos kitimus. Kiti instru 
mentai tirs, ar yra bent kiek at 
mosferos Mėnulyje.

„Surveyor“ turės keturias te 
levizjios kameras. Trys atkreip 
tos į viršų, viena žemyn. Vir 
šum kiekvienos augštyn at 
kreiptos kameros bus specia 
liai įmontuoti veidrodžiai, ku 
rie leis apžvelgti visą horizon 
tą 15 1. augštyn ir 45 1. žemyn

A. NORKELIŪNAS I
’ _ Commissioner of the Superior Court of Montreal

t MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
į’, 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) x
v Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-312Ū. 8

I
 SIUNTINIAI

LIETUVON IR I KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 8

per Janiną ADOMONIENĘ.

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, a 

akotdeonus, dviračius, maistą ir lt. k

Užsakymai iš kitur primami paštu. |

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. |

SAVI PAS SAVUS
Vis dėlto savųjų, lietuvių, 

nepamirškime. Atkreipkime 
jiems didesnį dėmesį. Vis dėl 
to savi — pas savus. Ar kirpyk 
lą ar restoranas, ar grosenju, 
ai koks kitoks biznis, — užsu 
kūne pas juos. Štai dabar suži 
nota, kad Aleks. Jurgutis turi 
2400 St. Antoine West „Auto 
malic Speed Washing^.“. Kas 
arčiau gyvename, užeikime ir 
pasinaudokime. Galima susiži 
noti ir telefonu: WE 3-0688.

PASIEKTI MĖNULI
nuo horizonto linijos.

Bet galingiausas „Surve 
yor“ instrumentas bus giąžtas, 
kurs įsigręš 18 colių žemyn i 
Mėnulio paviršių ir uolėnų pa 
vyzdžius įneš į patį laivą, kur, 
televizijos kamerai stebint, bus 
automatiškai atliekama Menu 
lio žemių cheminė analizė.

„Surveyor“ veiks Mėnulyje 
apie mėnesį laiko, ir moksliniu 
kai Kalifornijoje, Goldstone 
satelitų sekimo stoty, televizi 
jos ir radio signalų pagalba ga 
lės matyti, kas darosi jų labo 
ratarijoje, esančioje už 240 
tūkst. mylių — Mėnulyje.

Septyni tokie erdvės laivai 
jau statomi, jie bus paleisti 
1963—1966 metų laikotarpy. 
Kelionė iki Mėnulio truks 66 
valandas.

Trečiasis — „Prospec’or“ 
— slankios, važinės po Mėnu 
lio paviršių ir darys automatiš 
kus tyrimus bei stebėjimus. Jis 
numatomas pasiųsti į Mėnulį
1965 — 1966 metais. Nuvykus 
Mėnulin žmonėms, „Prosoec 
tor“ tarnąus kaip susisiekimo 
priemonė pačiame Mėnulyje. 
Kita jo versija gabens Mėnu 
lio uolėnų pavyzdžius atgal į 
Žemę.

Ketvirtoji — „Apolo“—sta 
dijoj jau žmogus bandys lėkti 
Mėnulin. „Apollo” dar tik pro 
jektuojamas. 1962 ir 1965 m. 
vyks bandomieji skraidiairnai.
1966 m. bus paleistas į orbitą 
aplink Žemę. 1968—70 m. lai 
kotarpy bus šaunamas orbiton 
aplink Mėnulį ir po to jau neš 
žmogų į Mėnulį bei kitas pla 
netas ir atgal.

„Apolllo” bus didelis erd 
vės laivas. Turės gyvenamas 
patalpas trim žmonėm ir labo 
ratorijas. Jį erdvėn išneš galin 
goji „Saturno“ raketa, kuri 
jau beveik baigiama statyti.

Bet jau girdimas dešimtine 
čio ilgumo planu nepasitenkini 
mas. Reikalaujama dešimtine 
Čio planą įvykdyti per penke 
rius metus. (D).

IDEALAUS JAUTRUMO 
ŠVIESOS STIPRINTUVAS

Nedidelis elektroninis vamz 
dėtis, sukurtas viename JAV 
mokslinio tyrimo institute,

Veda sktn. inž. J. Bulota.

MIELI BROLIAI IR SESĖS
Artinasi vasaros stovyklavi 

mo laikas. Mūsų skautai yra 
pakviesti į kelias tarptautines 
skautų stovyklas. Tarptautinė 
se skautų stovyklose daly vau 
ja laisvojo pasaulio skautiškas 
jaunimas, atstovaudamas savo 
valstybę ir ..kantišką jaunimą.

Dabartiniu laiku yra labai 
svarbu, kad mūsų skautai da 
lyvautų tarptautinėse skautų 
stovyklose ir ten atstovautų 
mūsų brangią Tėvynę Lietuvtj 
ir lietuvių skautiją.

Tarptautin</se skautų sto 
vykiose mūsų jaunimas galės 
kitų tautų jaunimą supažindin 
ti su mūsų brangios tėvynės 
vargais, kančia, komunizmo 
žiaurumais, apgavystėmis ir jų 
klasta.

Dėja, lietuvių skautų Broli 
ja nėra pajėgi finansiškai, kad 
galėtų padengti būtiniausių iš 
laidų, susietų su dalyvavimu. 
Tam yra įsteigtas Džiamborės 
Fondas, kurio lėšas sudaro 
mūsų bralių ir sesių lietuvių 
aukos.

Mieli broliai ir sesės lietu 

pasiekia beveik kraštutinę ri 
bą stiprinant šviesą. Vamzde 
lio jautrumas leidžia pamatyti 
mažiausią šviesos dalelę — f o 
toną.

Naujasis prietaisas labai 
daug pasitarnaus mokslui. Pa 
vyzdžiui, astronomijoje jis oa 
didins didžiausių teleskopų jau 
trumą, branduolinėje fizikoje 
pirmą kartą bus galima tiesio 
giai stebėti augštos energijos 
kosminių spindulių ir kitų dale 
lių kelius silpnai švitinciuose 
kristaluose ir tt.

GALINGAS SNIEGO 
TIRPDYTUVAS

Utremono miesto (Kanada) 
municipalitetas paruošė žiemai 
naują sniego „tirpdytuvą“, ku 
rį sudaro 11 degiklių, naudojau 
čių gamtines dujas. Mašina, pa 
statyta viršum didžiulės duo 
bės, į kurią iš sunkvežimių iš 
kraunamas sniegas ir ledar, 
pci 1 min. galėsiąs ištirpinti 
net 127 tūkst. kg sniego. ■

V. Beauty Parlor 
(moterų kirpykla) 
452 Decarie Blvd.

Si. Laurent. Tel. RI 7-2574
Sav. Violeta Juras.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. į

| Mt.7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

« 117—6th Avenue, LACHINE.

M. MAČIUKAS i
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

SIUVĖJAS ĮŠ
AUGŠTOS KOKYBĖS |
RANKŲ DARBAS | 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS | 

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

I

viai, paremkite savo aukomis 
šį kilnų tikslą.

Jūsų aukos parems mūsų 
skautišką jaunimą materialiai 
ir moraliai ir tuo pačiu padės 
vesti kovą dėl Lietuvos tais 
vės.

Kanadoje aukas siųsti; V. 
Gudelis L. S. B. Džiamuarės 
Fondo įgaliotinis Kanadai, 243 
Highbury Ave, London, Ont., 
JAV ir iš kitų kraštų aukas 
siųsti A. Karaliūnas, 3717 W. 
70 Pl. Chicago 29 Ill.. USA. 
Džiamborės Fondo iždininkas.

V. Gudelis,
LSB DF Įgaliotinis Kanadai.

DŽIAMBORĖS FONDĄ 
PARĖMĖ AUKOMIS

Po 25 dol. Wellando Lietu 
vių Medžiotojų klubo „Litua 
nica“ valdyba; po 15 dol. KL 
B Wellando Apyl. v-ba; po 10 
dol. St. Catharines Liet, karių 
„Ramovės“ v-ba; Dr. E. Mal 
kus, Dr. A. Kaveckas; po 5 
dol. Calgary ir apyl. liet. Mote 
rų ratelis; po 3 doi. J. Berse 
nas, V. Miceika; po 2 dol. J. 
Butkus, J. Misius, Juodgalviai, 
B. Simonaitis, V. Vitauskas, 
S. Janušonis, P. Balsas, A. Sk 
rebūnas ir vieno pavardė neiš 
skaitoma; po 1 dol. J. Prans 
kus, P. Jokša, J. Lukša, J. Pet 
rauskas, O. Ratkevičienė, J. Si 
monaitienė, S. Zavackis, B. 
Misius, V. Bernotas, K. Valai 
tis, A. Ramanausčas, Chris 
Yordon, E. Gudaitis, G. Jonu 
šonis, A. Ulba, V. Priščepion 
ka, B. Rakauskas, P. Gulbins 
kas. P. Mačiulaitis, V. Jaskus, 
J. Bilkis, V. Viskupaitis, B. 
Pakštas, M. Činčius, A. Skre 
būnąs, K. Vekteris, dvi p/ivar 
dės neišskaitomos, K. Kaulė 
nas, E. Narušis, K. Bubelis, 3. 
Skrubskis, J. Červinskas, J. Kiš 
kūnas, mažiau kaip po 1 dol. 
suaukota 3 dol.

Visiems aukotojams Džiam 
borės Fondo vardu tariu nuo 
širdžiausią ačiū. Jūsų aukos pa 
dės lietuvių skautams dalyvau 
ti tarptautinėse skautų stovyk 
lose, ten atstovauti mūsų bran 
gią tėvynė Lietuvą ir vesti ko 
vą dėl jos laisvės.

V. Gudelis,
LSB DF Įgaliotinis Kanadai. 
• Latvijoje mirė, 90 metų su 
laukęs, rašytojas E. Birzniekas 
-Upitis, kurio vieną geriausių 
kūrinių „Pilkojo akmens paša 
kojimą“ į lietuvių kalbą yra iš 
vertęs K. Boruta.

MIELI VASAROTOJAI — 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

Mums būtų labai malonu, 
kad Jūs savo atostogas praleis 
tumėte mūsų dvare.

Šiam sezonui pertvarkėme 
savo restoraną bei kitus iren 
gimus. Valgomasis yra peiKel 
tas į didžiąją salę. Virtuvė bus 
lietuviška, valgius gamins pri 
tyrusi lietuvė virėja. Šiais pa 
gerinimais tikimės pilnai pa 
tenkinti vasarotojų pageidavi 
mus.

Kainos mūsų vasarvietėje, 
palyginus su kitomis tokio pat 
!><;io! vasarvietėmis,, yra že 
mos: viena savaitė vienam as 
meniui su pilnu pensijonu tik 
$ 50.00.

Mūsų adresas:
Osterville Manor, Inc. — 

Osterville - Cape Cod, Mass., 
USA. Tel. GArden 8-6991.

Jungiame gražiausius linkėji 
mus ir laukiame Jūsų Ostervil 
le dvare.

Jūsų J. Kapočius.

KASTRO, KAIP H1TLE 
RIS, KEIČIA ŽMONES 

į MAŠINAS
Hitleris bandė žydus iškeisti j 

sunkvežimius.
I jEichmano byloje liudinm 

kas J. Brand, buvęs Vengrijos 
žydų reikalų vyresnysis, paio 
dė, kad oats Eichmanas jam 
siūlęs milioną žydų už dešimt 
tūkstančių sunkvežimių. J. 
Brandt šį pasiūlymą perdavęs 
Anglijos ministeriui rytų reika 
am* lordui Moyne. Šis atsakęs, 
kur aš milioną žydų padėsiu? 
Pasiūlymas buvęs perduotas i 
Londoną, bet Anglijos vai 
dzia, susižinojusi su kitais va 
kanečiais. pasiūlymą atmetė 
kaip nemoralų. Pogrindinė žy 
dų organizacija lordą Mo; ne 
nužudė.

Dabar Fidel Castro, kaip 
ir Hitleris, siūlo žmones keisti 
į buldoserius. Kaip matome, 
komunistinė ir fašistinė sistemos 
yra tos pačios prigimties ir ly 
giai taip pat elgiasi.

0 Dainauskienė Jūratė Virgini 
ja Elvikytė gavo bakalaurato 
laipsnį De Paul universitete 
Čikagoje, psichologijos ir su 
ciologijos specialybe. J. Dai 
nauskienė yra akedemikų skau 
tų filisterė centro valdyboje.
0 Dr. A. Senn, jr., piofeso 
riaus Wisconsin universitete, 
Madison, Wise.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

I
Baltica Investment Corp.

Autorizuota* kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. J
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BELLAZZI - LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE ;

BALTIC
Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai ; ; 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. K 1 A U S A S ir J. ŠIAUCIUL1S 

yra tos sritie* 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.

PADĖKOS
Birželio mėn. 18 d., buvo pa 

šventinta lietuviška koplytėlė 
mūsų sodyboj. Šventinimo ap 
eigas atliko Jo Prakilnybė Pre 
latas Pr. Juras, leituvių parapi 
jos Lawrence, Mass, klebonas 
ir mūsų vienuolijos Rėmėjų 
Centro Valdybos pirmininkas. 
Labai dėkingos esame Prela 
fcui, kįtd nepasigailėjo save 
brangaus laiko ir atvyko spe 
Cialiai tuo tikslu į Montreal].

Visuomet dėkingai prisimin 
sime p. V. P. Zubą, kuris pa 
rengė koplytėlės projektą, ir 
p. J. Dalmanta, kuris taip kruo 
pščiai jį įvykdė, p. V. Kudž 
mai ačiū už paaukotą laiką da 
žant.

Dėkojame taip pat mūsų 
Rėmėjų Valdybai, o ypač pir 
mininkei p. A. Zubienei, šeiim 
ninkėms p. E. Vaupšienei ir p. 
E. Ūsienei už didelį pasiauko 
jimą ruošiant vaišes, ponioms 
paaukojusioms tortus: p. Otie 
nei, p. Montvilienei, p. Ir. Lu 
koševiČienei, p. B. Lukoševi 
čienei, p. Zubienei, p. Lukošie 
nei, p. Rukšėnienei, p. Gedvi 
lienei, p. Rimkevičienei, p. In 
tienei, p. Vaupšienei ir p. Be 
niušienei. Ponioms Baršauskie 
nei ir p. Rukšėnienei už ska 
mai padarytas silkes ir p. Jaku 
bauskienei už paaukotas deš 
ras. Aušros Vartų parapijos 
chorui už giedojimą koplytė 
lės šventinimo metu Ypatingą 
padėkos žod] tariame Geib. 
Tėvui Borevičiui ir Tėvui Kul 
uiui už visokeriopą pagalbą. 
Esame dėkingos ir p. Pr. Ru 
dinskui už gražų dienos iškil 
mių vedimą. Ponioms ir mer 
gaitėms: p. Skučienei, p. Be 
niušienei, D. Barteškaitei, J. Sa 
kalaitei ir D. Zubaitc-i prie sta 
lų padėjusioms, p. Knystautie 
nei ir p. Whitehouse už gėles.

(„Nepriklausomai Lietuvai“ 
už talpinimą apie mūsų koply 
telę straipsnių ir informacijos; 
p. Gudienei už medelių sodini 
mo talką ir p. Gudui už apkar 
pymą medelių. Ta proga reiš 
kiame padėką p. P. Lukoševi 
čiui už parūpinimą gėlių ir tt. 
mūsų sodybai.

Nuoširdus ačiū visiems už 
atsilankymą ir aukas koplytė 
lei - kryžiui. Visiems kuo nors 
pnsidėjusiems labai ačiū.

Savo maldose prašysime ge 
rąjį Dievą Jums visiems gau 
šiai atlyginti.

Nuoširdžiai dėkingos.
Nekaltai Pradėtosios Marijos 

Seserys.
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VILNIUS DABAR
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Neseniai šį kontinentą pasie 
kė vienas Lietuvos gyventojas, 
kuriam teko gerai pažinti prieš 
karin| ir dabartinį Vilniaus 
miestą. Jūsų korespondentui 
teko plačiai išsikalbėti visais 
mūsų sostinės reikalais, palie 
čiant ir Lietuvos partizanus, 
nes jam teko matyti išniekin 
tus jų lavonus, vedant gimines 
atpažinti jų kūnus, arba suvary 
tus Lietuvos ūkininkus rinkti 
iš kovos lauko kritusius parli 
zanus, kada net vieno partiza 
no tėvas, keldamas savo sū 
naus lavoną į vežimą, neišsida 
vė, kad tai jo sūnus, bet laiky 
damas jį rankose — apalpo 
prie vežimo.

Partizaninis judėjimas yra 
plačiai diskutuojamas Lietu 
vos gyventojų tarpe. Vieni jų 
smerkia, kaip bereikalngai 
lietą jaunimo krauią, kiti 
voja priešingai — įrodymą 
sų tautos kovos už laisvę,
abejo tokios diskusijos veda 
mos tik gerų pažįstamų tarpe, 
nes visa Lietuva yra užsėta šni 
pais, kurių daugumas „vaid-n 
darni“ rusus, puikiai moka lie 
tuvių kalbą. Tačiau partizanų 
reikalu gan plačiai mūsų spau 
doje buvo rašyta, tad čia tik 
pridėsime, kad Jonas Kukaas 
kas, išdavęs 1951 m. patašių 
tais nuleistus partizanas ir už 
tai tariamai nusipelnęs laisvę 
(plačiai rašė vilniškė ,.Tiesa“ 
ir propagandinis „Tėvynės 
Balsas“) tikrų Vilniaus krašto 
lietuvių niekur nesurandamas 
(J- K. buvo tikras vilnietis), 
nežinomas ir jo antrašas. Taip. 
Mauras savo padarė — mau 
ras gali ir eiti...

Dėl Vilniaus vyko smarkios 
kautynės, tačiau pirmi jj už 
ėmė lenkų partizanai. Pirmiau 
šiai jie pradėjo keršyti Vii 
niaus lietuviams. Sušaudė kun. 
Jakavonį, Akstiną, vedė šau 
dyti ir buv. Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos direktorių 
Marceliną Šikšnį. Berods įta 
kingas lenkas, gerai pažinda 
mas mūsų matematikos vadovė 
lių autorių, senuką išgelbėjo 
Tačiau nuo to įvykio M. Šikš 
niui pakriko nervai ir jis ilgą 
laiką išbuvo ligoninėj.

Lenkai neilgai šeimininKavo, 
nes į sostinę įžengė raudonoji 
armija, kuri vėl pradėjo savo 
šeimininkavimą. Tačiau skau 
džiausią buvo tas, kad patys 
lietuviai vengė atgal grįžti į 
mūsų sostinę, kad visos įstai 
gos tuoj pat buvo užimtos len 
kų. rusų ir gudų. Tuo tarpu 
latviai Rygoje pasielgė priešin 
gai. Ir šiandien jų sostinėj pra 
kalbėjus rusiškai, sunkiai gausi 
pietus, medžiagą ar kokį svar 
bų reikalą atlksi įstaigoj. Bet 
Vilniuje pamažu ir tas tvarko

ma, nors sostinės gatvėse 
rauja ne ^lietuvių kalba.

Pagrindinė — Gedimino 
vė nėra nuo karo nukentėjus, 
o Katedros aikštėje, rengiami 
masiniai susirinkimai ir šokiai, 
gegužės pirmosios, spalio revo 
liucijos ir kt. proga.

Gyventojų apsirengimas yra 
vidutinis, nors- palyginus daug 
matosi suknelių, batukų ir kas 
tiu',mų) (iŠ amerikoniškos me 
džiagos. Tai vis Dėdės Šamo 
ar Kanados giminių dovanos. 
Ir pačios krautuvės daug sko 
ningiau papuoštos (dar nepri 
klausomo gyvenimo įtaka) už 
Maskvos krautuvių langus, 
porsl didelio^ pasirinkimo ir 
nėra. Pakiša vieną batą (dvie 
jų neduoda, kad nepavogtu!), 
prisimeti ir greitai sako: ,,bie 
rioš — niet, tak davaj nazat“. 
Ir pats miestas yra daug šva 
resnis už Maskvą, karo žymių 
beveik nesimato, nes sugriautų 
namų ir kvartalų vietose, įreng 
ti skverai. Plačiai išsivysčiusi 
statyba, kaip kad pav. ištisai 
užstatytas Antakalnis (beveik 
iki Valakumpių) arba Savano 
rių prosp. (buv. lenkų laikais 
Legionova, dabar Raudono 
sios Armijos prosp.) iki pat po 
sūkio į Panerių kalnus. V^os 
gatvės meksfaltuotos, kursuo 
ja troleibusai, o tarpmiestinio 
susisiekimo stotis iškelta iš 
Ožeškienės aikštės (dabar čer 
nia^hovskio) už geležinkelio 
stoties.

Geriausias viešbutis vadinasi 
Vilnius (buv. George), tačiau 
eiliniams piliečiams jame apsi 
gyventi draudžiama. Jis rezer 
vuotas tik augštiems pareigu 
nams (ck partijos nariams!) 
ir atvykstančioms ekskursijoms 
iš Amerikos. Aptarnavimas ru 
siškas (dirba tik du lietuviai) 
kambariuose įrengti mikrofo 
nai. Ekskursantai vežiojami au 
tobusais, o jeigu kas nori ap 
lankyti savo gimines kitose Lie 
tuvos vietovėse, vežamas yra 
„šoferio“ — slaptosios polici 
jos agento.

Mažas faktas: iš Vilniaus, 
pereitais metais, vienas Ameii 
kos lietuvis, buvo vežamas į 
mažą miestelį. Pakeliui jis pa 
ėmė du žmones, kurių vienas 
atpažino tą „šoferį“ kaip po 
licijos tarnautoją. Jis kalbėjo 
tik rusiškai, nors mokėjo lietu 
vių kalbą. Tad ir amerikonas 
— lietuvis, prašė tų dviejų as 
menų viską papasakoti apie 
gyvenimą Lietuvoj, nes tas ru 
sas šoferis, vis vien lietuviškai 
nesuprantąs... Atvykęs į mies 
telį, Amerikos lietuvis vėl bu 
vo atiduotas „apsaugai“.

Vienu žodžiu, ekskursantai 
laisvės neturi. Tuo tarpu repą 
triantai iš P. Amerikos ar kt. 
apgyvendinami yra Naručio

vy

gat

viešbutyje, netoli rotušės. fr 
kartais jie ten išgyvena keturis 
mėnesius, kol surandamas bu 
tas, darbas.

Be abejo, geriausią gyveni 
mą turi partijos nariai. Jie tu 
ri atskirą ligoninę, atskirą vais 
tinę, atskiras krautuves. Kas 
vyksta į užsienį, skiepus priim 
ti privalo tik partijos ligoninė) 
Viniuj.

O kaip Lietuvos jaunimas? 
Nors J. Stukas savo praneši 
muose pažymėjo, kald jis yra 
ateistinis, tačiau atvykusio tvir 
tinimu yra netiesa. Jis yra su 
sipratęs tautiškai ir religiškai. 
Dažnai komjaunuoliai vyksta 
į kitus miestus priimti Komu 
nijos, klauso šv. mišių.

Per demonstracijas Rasų ka 
pinėse, kada prie Basanavi 
čiaus kapo buvo giedamas him 
nas ir vėliau demonstrantams 
pasipylus su lietuviškom dai 
nom į Vilniaus gatves — da 
lyvavo labai daug komjaunuo 
lių. Demonstrantai išsiskirstė 
tik prašant gen. Karveliui (sa 
ko js būvės apsirengęs civiliu), 
kuris kartojo apie galimą, be 
reikalingą kraujo praliejimą. 
Nežiūrint to, po kelių dienų, 
daug . studentų ir gimnazistų 
buvo suimta ir išvežta.

Kadangi teko skaityti J. Ra 
gausko „Ite Missa Ėst“, užklau 
siau atvykusio, kokį įspūdi ta 
knyga padarė Lietuvos gvven 
tojų tarpe? Pasirodo, kad par 
tijos žmonių šis exkunigas yra 
smarkiai puolamas už šv. 
to plačias citatas. Ir kaip 
tino augštas pareigūnas, 
joji „Ite Missa Ėst“ laida 
gerokai ištaisyta. Galima
įsitikinti, patikrinus pirmą lai 
dą ir antrą. Be to, sakoma, 
kad jis nieko naujo knygoje 
neduoda. Katalikų bažnyčios 
niekinimo argumentai labai 
silpni, menki. Užtai ir bus išleis 
ta nauja, pataisyta, laida.

Kai kurių vilniečių gyveni 
mas: Kanopka — aktorius, A. 
Bielinis (lotynų kalbos možy 
tojas) dirba Mokslų Akademi 
joj, A. Mačionis, H. Horodni 
čius (fizikos mokytojai) dėsto 
universitete ir Kudaba. Vilnių 
je matoma ir mok. Tijūnelytė.

Dramos Teatras yra buv. len 
kų Liutnios patalpose, opera 
ir baletas — Basanavičiaus g- 
vėje, rusų dramos teatras — 
Jogailos g-vėje (Kapsuko).

K. B.

Ras 
tvir 
nau 
bu? 
bus

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

^LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ šr USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atsp0”‘-',’”tą 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame XA-- Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir UIU tus įvairius siuntinius.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TeL JA 8*6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

Kalifornijos lietuviai, senatoiių padedami, rūpinasi Piabaltijo valstybių klausimą iškelti Jung 
tinėse tautose, bet klausimas stovi vietoje, nes pasirodė, kad Rooseveltas su Stalinu slaptai 

susitarė nekelti Pabaltijo laisvės bylos. . .

lietuviai veikia visur

organo,
Patriar

70 metų
raso

Būtent, Mask

pa

OKUPANTAI 
BRAKONIERIAI

Aštuoni sovietinių įstaigų 
reigūnai išvykę į Širvintos upy
ną brakonierių gaudyti, Kurie 
daro žalą žiobrių neršimo metu. 
Neradę brakonierių, grupės da 
lyviai patys ėmė brakonierauti. 
Jie buvę nusikaltimo vietoje nak 
ties metu patsebėli.
• Bernardo Shaw išleistas 
Lietuvoje pjesių rinkinys 
„Šventoji Joana“, kurį išvertė 
E. Kuosaitė ir D. Judelevičius.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

Šveicarija.
ST. LOZORAITIS APIE 

EUKUMENINJ KONCILIŲ
Du bažnytinio gyvenimo klau 

simai sukelia šiuo metu didelį 
susidomėjimą ir tam tikras vii 
tis įvairių tikybų žmonių tarpe. 
— ,, Basler Nachrichten“ 
Lozoraitis.
vos patriarchato prašymas pri 
imti jį į Ekumeninę Bažnyčių 
Tarybą Ženevoje (sudarytą iš 
kai kurių krikščioniškų bažny 
čių, išskyrus takailkų atstovų) 
ir rusų stačiatikių bažnyčios su 
sivienijimi su Romos bažnyčia 
problema, kuri yra nagrinėja 
ma ryšy su Popiežiaus Jono 
XXIII šaukiamu Ekumeniniu 
Konciliu.

Visa Maskvos patriarchato 
veikla bei organizacija pnklau 
so nuo „Rusų Stačiatikių Baž 
nyčios Reikalų Tarybos“. Ši so 
vietų valdžios įstaiga faktinai 
valdo visą tos bažnyčios gyvo 
nimą. Jokios bažnytinės p.trei 
gos negali būti pavestos be Ta 
rybos sutikimo. Net į dvasines 
seminarijas tegali būti priima 
mi Tarybos aprobuoti žmonės.

Esant stačiatikių bažnyčiai 
šitokiu būdu subordinuotai so 
vietų valdžiai, nenuostabu, kad 
Maskvos patriarchatas nusiže 
mino ligi sovietų vyriausybės ir

W- MK ■ -MW ■ W —

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

M-—' WW W-.... MW -------

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.

komunistų partijos garsiakalbio 
vaidmens. Pavaizduoti „dva 
šiai“ kurios yra vedamas pat 
riarchatas, štai keli pavyzdžiai, 
paimti iš jo oficialaus 
„Žurnal Moskovskoj 
chii“.

Minėdamas Stalino
sukaktį patriarchas Aleksiejus, 
kuris ir dabar eina tas pareigas, 
pareiškė iškilmingoje kalboje: 
„Staliną pripažįsta vadu visos 
tautos, ne lik sovietinės, bet 
taip pat viso žemės rutulio tau 
tos. Jis yra pirmas tų žmonių, 
kurie siekia visuotinės taikos 
ir ją gina, taikos — visam pa 
šauliui. Tesuteikia jam Vieš 
pats laimę, sveikatą ir ilgiau 
sius metus būti prie mūsų kraš 
to vairo...“

Šitokiomis aplinkybėmis ten 
ka pastatyti klausimą: kuris 
bus patriarchato vaidmuo Že 
nevos Ekumeninėje Bažnyčių 
Taryboje, jei jis bus į ją pri 
imtas, ir kuris bus jo įnasas į tų 
problemų sprendimą, kurios 
šiuo metu rūpi visų tikybų baž. 
nyčioms, k. a. bažnyčių susivie 
nijimas ir atskirų žmonių bei 
tautų tikėjimo laisvės atstaty 
mas? Atsakymas tegali būti 
vienas. Maskvos patriarchato 
atstovas Eukumeninėje Tary 
boję turės Chruščiovo pa’- ali 
ko vaidmenį. O jo įnašas bus 
toks pat, kokį padarė ir tebeda 
ro sovietai tikėjimo laisvės nat 
kinimui Sovietų Sąjungoje ar 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
Vengrijoje ar Lenkijoje, Šiau 
rėš Korėjoje ar Kuboje.

Jeigu patriarchatas oūtų pri 
imtas į Eukumeninę Tarybą, 
tai jo atstovas, kaip sovietų 
įrankis ir „Trojos arklys“, ture 
tų tą patį vaidmenį, kuri so 
vietų atstovai vaidina Jungtinė 
se Tautose ir visose kitose tarp 
tautinėse organizacijose, atkak

su
C.

ap

liai stengdamiesi jas parali.'uo 
ti, diskredituoti ir sunaikinti.

N. Zelandija. '
TRĖMIMŲ PAMINĖJIMAS

Auckland‘as, birželio 18 d. 
Prieš dvidešimt metų sovietų 
įvykdyti nekaltų žmonių masi 
niai trėmimai Lietuvoje, Latvi 
joje ir Estijoje buvo atatinka 
mai paminėti Baltų klube 
rengtame minėjime Y. W. 
A‘os salėje.

Scenoje kabojo gedulu
gaubtos trys trispalvės ir trys 
herbai; Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos. Baltų klubo pirminin 
kas, estas prof. J. Tark prade 
jo. minėjimą širdį verian 
čiais atsiminimais. Seno žmo 
gaus akys buvo pilnos ašarų, 
jo balsas drebėjo ir vietomis 
užsikirsdavo, kai jis viens pas ’ 
kui kitą prisiminė savo draugų 
rašytojų, politikų ir mokytojų 
likimą, kurie visą savo gyveni 
mą paaukojo savo tautos ir 
žmonių gerovei. Už. ką sovietų 
rusai juos ištrėmė ir sunaiki 
no!? Šaukte šaukė senas estas. 
Jo lūpom, atrodė, kalba šimtai 
tūkstančių pabaltiečių, kuliuos 
raudonieji budeliai nuo 194C 
metų sunaikino. Jų lavonai, ti. 
liau tęsė profesorius, sudėti pi 
ramidės pavidalai! praviršylų 
augščiausią Egipto piramidę.

Toliau kalbėjo N. Zelandi 
jos parlamentaras Robert D. 
Muldoon apie komunizmą šių 
dienų pasaulyje. „Mes negali 
me pamiršti, kas ištiko mūsų 
artimuosius. Mes negalime tai 
kingai koegzistuoti su komunis 
tais, bet mes taip pat nenori 
me trečio pasaulnio karo. To 
dėl mes turime būti stiprūs ir 
budrūs drauge viliantis, kad 
komunizmas sugrius iš vidaus, 
kaip Sovietų S gos žmonės su 
pras komunistinės sistemos •' ‘

Nukelta į 7-tą psl.

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4-1395. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

ir
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SPORTAS

HAMILTON
TORONTIEČIAI PADEDA HAMILTONUI

Atkelta iš 3-čio psl.
tavičius (Vytis) 7:9; šuolis į 
tolį — Iv. K. Kryžanauskas 
(A) 12’8,5”; II v. P. Genys 
(A) 12’8”; III v. R. Petraus

sportininkų (balsavo Aušra, 
Vytis ir Kovas), 2) Čikaga 79, 
New York 64, Boston 22. Tie 
sa, už Clevelandą pasisakė lz8

Su didele ištverme ir valia 
Hamiltono kolonijos lietuviai 
jau šešti metai nemažėjančia 
įtampa siekia Tautos Namų jsi 
gijimo. Namai savo apimtimi 
būtų vienintelis pokarinės atei 
vių bangos matomas ir gyvas, 
realus ir gyvenimiškas lietuvy 
bes išlaikymo simbolis. Be abe 
jo, užsibrėžę tokį įspūdingų 
tikslą, hamiltoniečiai vieni sun 
kiai galėtų atsiekti, bet nuošir 
dėsnių tautiečių iš kitų vietovių 
remiami, mes tikimės lietuviš 
kos visuomenės lūkesčių neap 
vilsią. Pirmaisiais keliais darbo 
metais ypatingai didelės para 
mos susilaukėme iš Paris, Brant 
ford ir Simcoe - Delhi - 1 illson 
burg tabako augintojų; vėliau 
atėjo Woodstock, Ingersoll ir 

ikville tautiečiai; toliau sekė 
rviagaros pusiasalio lietuviai; įs 
pudingą staigmeną patyrem iš 
London ir jo apylinkių — jam 
aidu atsišaukė Rodney koloni 
ja. Paskirų narių turime Kitch 
ener, Sudbury, Windsor, Chica 
go, New York, Jamestown, Bu 
ffalo, Pittsburgh ir kitose vieto 
se.

Tenka prisipažinti, kad jau 
pačioje LN organizacinio dar 
bo pradžioje, iniciatoriai tikėjo 
si pagalbos iš kaimyninio di 
džiojo Toronto, bet matydami 
intensyvų lietuviškų institucijų 
augimą šioje gražioje ir didelė 
je tautinėje bendruomenėje, ha 

'iltoniečiai nenorėjo būti įky 
.s ir iki šiol viešai ir oficialiai 

su paramos prašomais į toron 
tiečius lietuvius nesikreipė. No, 
žiūrint to, visa eilė Toronto lie 
tuvių, matydami mūsų milžiniš 
kas šioje srityje pastangas, sa 
kyčiau, patys ištiesė bičiulišką 
ranką. Pirmasis 200 dol. įnešė 
didelis Toronto lietuvių veike 
jas Jurgis Strazdas, gyv. lr.zO 
Pinetree Av., Port Credit 1953 
m. kovo 31d. Toliau ėjo irgi su 
200 dol. Potencija Sadauskai 
tė, 1959 m. Po jos su 100 dol. 
atėjo tais pat metais Juozas 
Budrevičius, 1960 m. nariu su 
100 dol. susilaukėme Tonkūno 
Jono. Ir šiais metais nariu įsto 
jo Antanas Rakštys, o birželio 
24 dieną, atvykę į svečiu? 
pas F. Krivinską, Elenutė ir Al 
binas Ripkevičiai įteikė LN 
200 dol. grynais. Iš viso iki šio 
laiko iš Toronto turime 1000 
dol.

Po pasikalbėjimo su p. Rip 
kevičiais, kurie tik 4 metai gy 
vena čia, atvykę iš Anglijos, 
apsisprendžiau savo ir LN v 
bos vardu kreiptis į visus Toron 
to lietuvius su prašymu padėti 
mums atsiekti galutinį tikslą — 
pasistatyti ateinančių metų pa 
vasarį puikius Tautos Namus, 
kurie tarnaus ne tik Hamilto 

ui, bet ir plačiosioms apylin 
kėms.

Šiuo metu mes turime nupir 
kę už 173,000 dol. didelį pa,.ta 
tą su 21 butu, 10 krautuvių ir 
kino sale 1000 vietų. Už jį jau

A. L I Ū D Ž I U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas u 
visi kiti notariniai reikalai.

| Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų; FU 3-8928. 
20 King Street East, 

Hamilton.

išmokėta 90.000 dol. ir dar Ii 
kę pirmųjų morgičių 83,000 
dol., ši nuosavybe prieš amorti 
zaciją vidutiniškai pe r3 m. da 
vė po 10,000 dol. pelno. Ji pa 
ti mokasi ir dar nariams priskai 
tome po 5 ar 6 nuošimčius pa 
lūkanų kasmet. Šių m. vasario 
15 d. Hamiltono centre narių 
nutarimu nupirkome už 10,000 
dol. grynais daugiau kaip vie 
no ekerio sklypą busimiesiems 
Tautos Namam Jo pirkimui bu 
vome pasiskolinę iš Komerci 
jos banko 25,000 dol., šeštu 
metiniu nuošimčiu. Šiuo metu 
skolos likę 18,000 dol. Pla«.uo 
darni statyti naujus Liet. Na 
mus, dabartinius esame atida 
vę pardavimai. Naujiesiems 
planuojame užtraukti 250,000 
dol. paskolos ir iki pavasario iš 
lietuvių surinkti apie 70,000 
dol. Projektas atsieitų ’.pie 
300,000 dol. ir jame būtų apie 
1000 vietų šokių salė, klubas 
bankeliui Talka patalpos, liet, 
muzėjus, archyvas ir skaitykla 
su biblioteka, valgykla, 12 alė 
jų bowling’as (jį nuomininkas 
pats įsirengtų) ir viena kita čia 
neišvardinta patalpa. Kaip ma 
tome, tai būtų mūsų mąstu im 
pozantiškas tautiškai kultui.nis 
ir ekonominis bei reprezentaci 
ms pastatas. Jam atsiekti jau tu 
rime realų pagrindą ir jei tik 
dar intensyviau padirbėsime vi 
si kartu, tikslą tikrai atsieksime.

Prisidėdami prie Hamiltono 
LN, mes pinigų neaukojame, 
bet juos investuojame ir kartu 
didelį liet, darbą atliekame.

Supažindinęs prabėgomis su 
mūsų siekiais, šia proga nuošir 
džiai LN v-bos vardu augščiau 
išvardintiems Toronto lietuvia 
ms dėkoju ir nuoširdžiai orą 
šau visų kitų torontiškių pade 
ti mums. Šero kaina 100 dol., 
o vienos plytos 1 dol. Pinigus 
prašau siųsti Lithuanian Home 
in Hamilton Ltd. vardu šiuo 
adresu: 38 Stanley Avė., Ha 
milton, Ont.

Visiems atėjusiems į kaimy 
ninę talką iš anksto nuoširdžiai 
dėkoju!

St. Bakšys, 
Hamiltono LN V-bos p-k«.s.

SKAUDI NELAIMĖ
ištiko Pr. Lesevičių ir B. Kara 
liūną netoli Toronto, pereitą 
sekmadienį. Mašina, vairuoja 
ma Karaliūno, buvo nustumta 
kitos mašinos į cementnnį tilto 
stulpą, suspaudžiant ją į kaimo 
armonikos pavidalą. Tik po 
dviejų valandų gaisrininkų ir 
policijos darbo, jie buvo iš ma 
šinos išimti ir nuvežti į ligoni 
nę. Pr. Lesevičius sąmonę at 
gavo tik kitą dieną ir nepilnai 
patvirtintomis žiniomis, jis tu 
rėš sulaužytas kojas, rankas . 
krūtinę. Vairuotojas Karalių 
nas sužeistas lengviau.

ŠIEMET BAIGUSIEJI 
augštuosius mokslus, prašomi 
pranešti K. Baronui telef. LI 
5-0979, kadangi nuotraukos it 
žinios yra pageidaujamos Ka 
nados Lietuvių Dienos proga 
leidžiamam Metraščiui.

SKAUTIŠKOS VEDYBOS
Liepos 1 d. Aušros Vartų pa 

rapijos bažnyčioj, ilgamečiai 
Hamiltono skautų šeimos na 
riai: Z. Stanaitis ir p-lė Meš 
kauskaitė sukūrė gražią lietu 
višką šeimą. Garbė Jums! T. 
kimės, kad ir sukūrę savo šei 
mą, nepamiršite ir toliau lietu 
viškos - skautiškos bendruome 
nes ir paliksit su mumis ir to 
liau. Hamiltono L. S. R. D-jos 
V-ba, kaip buvusiems pavyz

kas (A) 12’7”; IV v. Ignatavi 
Čius (V) 11’8,5”; į augštį — I 
v. R. Petrauskas (A) 4’4”; II 
v. A. Kryžanauskas (A) 4’3”;
III v. Ignatavičius (V) 3’? ;
IV v. Akelaitis (V) 3’2’”.

Mergaičių A klasė: 75 y. — 
I v. Pacevičiūtė (V) 7:00; II 
v. A. Sapijonytė (A) 7 :1 ; III 
v. Šapelytė (S) 7.3; IV v. Ž. 
Šlekytė (A) 7:5; šuolis į tolį
— Iv. Pacevičiūtė (V) 
14’1,5”; II v. Šiapelyte (S) 
12’10”; III v. Staskevičiūtė 
(S) 9’9”; d>skas — I v. Ren 
kauskaitė (V) 83’5”; II v A. 
Sapijonytė (A) 75’8”; III v. 
Pacevičiūtė (V) 69’2”; jietis—
I v. D. Klimaitė (A) 71’8”; II 
v. D. Kudirkaitė (A) 53’b”;
III v. R. Bilkytė (A) 53,?”;
IV v. R. Narušytė (A) 21’11”; 
rutulys (8 sv.) — Iv. Bilkytė 
(A) 25’00; II v. D. Klimaitė 
(A) 24’9”; III v. Pacevičiūtė 
(V) 24’6; IV v. A. Sapijony 
tė (A) 22’10”; 50 y kliūtinis
— I v. T. Supionaitė (V) 8:8
II v. I Romanovaitė (A) 8:9;
III v. Červinskaite (V) 9.00;
IV v. R. Bilkytė (A) 9:8.

Mergaičių B klasė: 50 ; • I v. 
Romanovaitė (A) 6:8; II v. 
T. Supronaitė (V) 6:9; III v. 
Jonynaitė (V) 7:00; IV v. R. 
Bilkytė (A) 7:2; šuolis į toli— 
I v. R. Bilkytė (A) 14’1”; II 
v. T- Supronaitė (V) 13’11 ”, 
III v. Jonynaitė (V) 13’9”: 1'7 
v. J. Renkauskaite (V) 
12’6,5”; diskas (jaunių) — I 
v. D. Klimaitė (A; 70’2”; II 
v. Renkauskaite (V) 63’00;
III v. R. Bilkytė (A) 55’4”;
IV v. D. Kudirkaitė (A) 
52’1”; beisbalo sviedinukas —
I v. D. Klimaitė (A) 155’d’;
II v. Ž. Greičiūnaitė (A) 122’ 
00; III v. R. Bilkytė (A) 116’ 
10’”; IV v. I. Romanovaitė 
(A) 113’8,5”.

Mergaičių C klasė: 50 y. —
I v. M. Romanovaitė (A) 7 :3;
II v. Kybartaitė (V) 8:2; III 
v. Balsytė (V) 8:2; IV v. Kra 
šauskaitė (V) 8:5; į augštį —- 
I v. M. Romanovaitė (A) 
3’7”; II v. Kybaitaitė (V) 3’ 
1”; į tolį — I v. M. Romano 
vaite (A) 12’8”; II v. Kybar 
taitė (V) 11’6”; III v. Balsytė 
(V) 9’7,5”; IV v. Krašauskai 
tė (V) 8’11”; beisbolo svedinu 
kas — M. Romanovaitė 93’1”.

Dalis rungčių nebuvo praves 
ta dėl laiko ir dalyvių stokos. 
Vyrų klasės šuolis į tolį, kliūti 
nis bėgimas ir diskas, taip pat 
mergaičių A ir B klasių šoki 
mai į augštį ir jaunių C beisba 
lo sviedinuko metimas bus pra 
vestas šį ketvirtadienį, 7:30 v. 
v.

NAUJAS SPORTAS
Jau išėjo iš spaudos naujas 

žurnalo ,,Sporto“ m., kuria 
me daugiausiai rašoma apie S. 
Amerikos Lietuvių Žaidynes 
Toronte. Žurnalas yra puikiai 
leidžiamas FASK’o ir red. K. 
Čerkeliūno, gausiai iliustruotas.

SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE

Klubams pasisakius dėl 1961 
m. ŠALFASS suvažiavimo vie 
tovės, FASK’as skelbia tokius 
davinius: 1) už Torontą 200

dingiems skautams ir susipratu 
siems lietuviams, sukūrus lietu 
višką šeimą, nuoširdžiausiai 
Jus sveikina ii link laimingos 
ateities. Tebūna Jūsų gražus pa 
vyzdys, visam lietuviškam jau 
nimui. Tikime, kad Jums bend 
raujant skautiškam darbe, suar 
tino Jus iki tiek, kad nutarėt šį 
svarbų gyvenime žingsnį, neiš

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos ik; 50% turto vertės. 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ! vai. p. p. 
Antiadieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575...........”*”*w*«..............

kelti iš lietuviško tarpo. Iš gy 
venimo yra patirta, kad bend.i 
darbai, bendri vargai suartina 
visus, įgalina viens kitą dau 
giau pažinti ir viens kilu pasiti 
keti. Tad ir kviečiame visą lie 
tuviškąjį jaunimą, priklausyti 
lietuviškom grupėm, kas Jums 
leis arčiau susipažinti, tuo pa 
čiu ir lietuviškų šeimų kūrimas 
padaugės. Į tai turėtų ir tėvai 
daugiau kreipti dėmesio, leisda 
mi vaikus į lietuviškas organi 
zacijas. V. P.

sportininkai, taip ir Clcvelando 
Žaibo nariai. Tokiu būdu, ja 
me turėjo būti suvažiavimas 
(Clevelandas surinko per 200 
balsų). Tačiau Žaibo sportiniu 
kų balsai neužskaityti, nes FAS 
K’as negavo nė vieno jų 1961 
m. nario mokesčio. Suvažiavi 
mas bus lapkričio 11—12 dd.
KŪNO KULTŪROS RŪMAI 
įsteigti 1932 m. liepos 12 d. sa 
vo pagrindiniu uždaviniu pasi 
statė fizinio auklėjimo plėtimą 
visoje Lietuvos teritorijoje, ne 
išskiriant ir mokyklų. KKR ad 
ministravo sporto aikštes, sa 
les, plaukimo baseinus, globo 
jo sporto organizacijas, tvirtin 
davo jų įstatus ir tt. Sportinė 
veikla dar labjau pagyvėjo, ka 
da 1934 m. buvo pastatyti mo 
dėmūs Kūno Kultūros Rūmai, 
įrengiant šalia jų dvi futbolo 
aikštes ir 1939 m. pr>eš E aro 
pos krepšinio pirmenybes pa 
statyta didelė krepšinio salė.

Šiais N. Lietuvos sportiniais 
laimėjimais stengiasi pasinaudo 
ti dabartinis okupantas, pa 
skelbdamas vilniškiam ,,Spor 
te“ birželio 17 d. straipsnį ,,Jū 
sų laukia Kauno ‘Kūno Kultu 
ros Institutas”. Straipsnis labai 
tendencingas, pailiustruotas 
trim nuotraukom, kurių pagrin 
dinė ir yra dar nepriklausomy 
bės laikų gražūs rūmai Ąžuoly 
ne! Tačiau apie jų statybą ne 
ko neužsimenama, (okupanto 
akimis žiūrint, Lietuva spoi.e 
buvo atsilikus! K. B.), lygiai 
kaip neminima jau nepriklauso 
mybės laikais paruoštus kursus, 
išleidžiant 3 laidas kūno kultu 
ros mokytojų! Ne. Visi nuopel 
nai priskiriami komunistų parti 
jai, kuri 1945 m. įkūrė Kūno 
Kultūros Institutą, šiemet išlei 
dusį šešioliktą laidą. Tuo tar 
pu, kaip minėjau, N. Lietuva 
jau buvo išleidus 3 laidas, viso 
104 mokytojus, perkeliant 
1938 m. kūno kultūros mokyto 
jų paruošimą prie Vytauto Di 
džiojo U-to humanitarinių mo 
kslų fakulteto! Bet, kaip ir vi 
sur, taip ir mokytojų paruoši 
me, okupantas nori būti pirmes 
nis... Be fizinio auklėjimo teo 
rijos, sporto šakų teorijos, insti 
tute dar dėstoma TSKP ision 
ja, politekonomija, dialektinis 
ir istorinis materializmas, ateiz 
mas. KKI partinės organizaci 
jos sekretorium yra Stasys Sto 
nkus, gerai pažįstamas Australi 
jos lietuviams i ši956 m. olim 
pinių žaidimų Melburne, kur 
jis atstovavo Sov. Sąjungą krep 
šinio žaidimuose. Kaip Jūsų ko 
respondentui iš Australijos tuo 
laiku vienas lietuvis rašė, Si. 
Stonkus buvo labai išdidus, ne 
kalbus, vengdavo Australijos 
lietuvių, vengdavo bet kokio 
pasimatymo su jais.

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Vilniaus ir Kauno sporti 

ninkai susitiko 18-koje sporto 
šakų varžybose. Bendrai laimė 
jo Vilnius 31 :29. Įdomu, kad 
dabartinis Europos bokso mels 
teris R. Tamulis dalyvavo pas 
sunkiame sv. ir nugalėjo vilnie 
tį Pozmaką, tuo tarpu buv. pa 
šaulio jieties metimo meisterė 
B. Zalagaitytė įrankį numetė 
tik 45,73 ir net 3 m pralaimėjo 
jaunai Stančiūtei.

— Vilnietis A. Vaupšas Var 
šuvoj nušoko į tolį 7,54 m lai 
mėdamas pirmą vietą Kuzocins 
kio atminčiai surengtoje 'eng 
vosios atletikos varžybose.

— Prasidėjo antras ratas Sov. 
S-gos futbolo pirmenybių. Vii 
niaus Spartakas sostinėje Daige 
rungtynes lygiomis su Baku. 
Jie dabar turi septynis taškus, 
tiek pat kaip ir latviai su gu 
dais.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Vokietijos futbolo meiste 

rio vardą iškovojo FC Nuern 
berg, įveikdamas finale Borus 
šią Dortmund 3:0(2:0). Rung 
tynęs Hannoverio stadione ste 
bėjo 82 tūkst. žiūrovų.

— Tarpvalstybinių futbolo 
rungtynių pasekmės: S. S. Tvr 
kija 1 :0, Jugoslavija — Maro 
ko 3:2, Švedija — Danija 2.1,

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, if 
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.

Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
STATANT. Atsiminimai..................................................... $5.00

A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės....................................$3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai. ................................... 25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ......................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS................................. 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai.............................4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS........................5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA............................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS............................. 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS......................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas............................................3.50
Selected Lithuanian. SHORT STORIES..................................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS.......................................3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS............................................2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS.................................................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA................1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS. ..............................................6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po ............................. $3.00
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS . • . .$6.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI............ 3.50
Dr. A. šešplaukis. PRAT1M1NĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .......................................................................... 1.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS..................................... 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................ 1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................... $ t.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas.......................$3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS .................$ 4.0J
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............ $3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas....................................... $ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas.........................$ 5.0J
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................. $3.09
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$110
A. Giedrius. PASAKĖČIOS......................................................$ 2.0 j
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. ..$3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.....................................................$4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ..............5.00
M-’kolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI................................................................. $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................... 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ............................2.00
Levinskas - Banišauskas, Z.NGL1AKASIŲ ATSIMI

NIMAI ...........................4.......................................................... 3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

.Sibiro romanas .................................................................... 1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .......................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ................................................................... 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................... l.jė
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE............................................................ 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ...........................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ..........................................................  2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS............................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.......... 2.50
L. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .............................. 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ........................................1,50
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ..............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...................................  LOO
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.......................... ... 2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ...........................$ 2 —
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .................................................................$ 1.50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................. $ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ............................... $ 0 75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS..............................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............ $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0 25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

Argentina — Italija 1 .4, Ar 
gentina — Čekija 3 :3.

— Lenkų laikraštis T rybu 
na Liudu rašo, kad Vaišuvos 
lengvosios atletikos rungtynė 
se iš šuolininkų geriausiai pati 
ko lietuvis A. Vaupšas, pade 
monstruodamas gražų stilių ir 
dinamiką.

— Tarptautinio Olimpinio 
Komiteto pasėdyje Atėnuose, 
rusų pasiūlymas įvesti lygiate: 
siais nariais atskirų sporto są 
jungų pirmininkus, buvo daugu 
mos balsų atmestas. Atmesti ru 
sų pasiūlymai įvesti į olir įpi 
nius žaidimus dar daugiau spot 
to šakų. Atrodo, kad olimpinė 
ugnis iš Graikijos nebus neša 
ma per Sov. S-gos teritoriją, 
nors pirm. Bruntage buvo įirau 
kęs ją į savo planą. Vien<» nau 
jenybė: 1964 m. bus pagerbti 
pirmi 6-šių vietų laimėtojai (iki 
tol tik trys), įteikiant jiems me 
dalius, tačiau tautinis himnas 
bus griežiamas tik pirmos vie 
tos laimėtojui.

— Paskiri Kanados futbolo 
klubai jau pradėjo freniruote.

Netrukus bus pradėtos ir drau 
giškos rungtynes, po kurių seks 
pirmenybės rytų ir vakarų gru 
pėje. Meisteriai susitiks rudenį 
dėl Grey taurės laimėjimo.

LIETUVIAI VEIKIA VIS . .

Atkelta iš 6 psl. 
ogybes,“ buvo pagrindinės kai 
bėtojo mintys.

Pabaltiečiams užuojautą pa 
reiškė lenkų atstovė P- Pauer 
ir vengrų p. Bidis. Jie abu pa 
brėžė, kad vakariečių žodžiai 
neatstos darbų, o taip pat kad 
nuo komunizmo pabėgę žmo 
nės turėtų būti daugiau veiklūs, 
užuot paskendus į savo tsrne 
niškumus. Užuojautos žodį tai 
pogi tarė N. Z. Raudono Kry
žiaus pirm. p. Watson. Raštu 
ir telegramomis eilė kabineto 
ministerių, parliamentarų, Auck 
lando burmistras ir diplomat! 
nio karpuso nariai.

Minėjime buvo platinamas 
specialus „Mūsų Pastogės“ iš 
leistas leidinys „Voice of Fre 

Nukelta į 2-rą psl, ,
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MOWT1REAL
STOVYKLAUTOJŲ 
TĖVŲ DĖMESIUI

Jau pats laikas užregistruoti 
savo vakus šių metų skautų-čių 
vasaros stovyklon, kuri prasi 
dės liepos 15 d. Nelaukit ryt 
dienos — padarykit tai šian 
dieni Atidėliojimais jūs apsun 
kinate stovyklos paruošiamuo 
sius darbus.

Dėka Mont. ilet .banko „Li 
tas” $500.— paramos, stovyk 
los mokestis yra sumažinamas 
iki minimumo $1.00 j dieną. 
Stovyklos vieta parinkta lietu 
viškoj aplinkoj, tarp kvepian 
čių pušaičių ir smėlingų „Pa 
langos” vasarvietės maudynių, 
vos 30 mylų už Montrealio. 
Stovyklon priimami visi 7 me
tus amžiaus suėję berniukai ii 
mergaitės. Tad nenuskriauski 
te savo vaikų palikdami jut,s vi 
sai vasarai dulkiname mieste 
tarp gatvės draugų ir T. V. apa 
ratų. Pagalvokite apie savo vai 
kų ateitį, sveikatą, tautiškumą 
ir kalbą. Viena ar dvi savaitės 
daugiau padarys negu jūsų vi 
sus metu monotoniškai kartoja 
mas „vaikeli, kalbėk lietnviš 
kai!”

Užsiregistruoti galima iki lie 
pos 8 d. pas visus vienetų vado 
vus ar stovyklų komendantus: 
S. Pakulytę — PO 9-1857, V. 
Piečaitj — RA 2-4449.

tėvų dėmesiui
Liepos 10 d., pirmadieni, 7. 

30 vai. vakaro posėdžių salėje 
po A V klebonija Įvyks pasikal 
bėj imas vaikų auklėjimo temo 
mis. Dalyvaus iš Čikagos atvy 
kusi montesorinio auklėjimo ži 
novė p. Petrutytė. Siūloma šia 
tfeta prosą, pasinaudotu nes 

vaikų auklėjimas yra šių d enų 
didžioji problema. Kviečiami 
visi, kas tkitai šiuo klausimu 
domisi.
9 Palangoje šį sekmadenį įvy 
ks lietuviškų plokštelių koncei 
tas, po pietų. Visi kviečiami da 
lyvauti.

PADĖKA
Per kavutę pas p; Akstiaie 

nę ir p. Sideravičiūtė, Vasano 
16 Gimnazijai buvo surinkta $ 
5,00. Aukojo: Genė Urbonaitė, 
Ona Bieliūnaitė, Nijolė Akstį 
nienė, Ilona Gražytė ir Felicija 
Sideravičiūtė.

Nuoširdžiai dėkoja K. L. B. 
Montrealio Šalpos Fondas.
• L. S. Prezid. vicep. Juozas 
Lukoševičius išvažiuoja atos 
toių.

KANADA ARTINASI PRIE 
ŠIMTMEČIO

Šeštadienį ji iškilmingai pa 
minėjo 94 sukaktuves Kanados 
nepriklausomybės ir daro žings 
nius iškilmingai paminėti 100 
metų sukaktuves, kurios įvyks 
1967 metais. Jungtinių Valsty 
bių sukaktuvės — liepos 4 d.

JAV IR KANADOS 
DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE 
pasisekė labai gerai. Nors šie 
met chorų dalyvavo maž'au, 
bet chorai buvo pasiruošę ge 
riau, — todėl dainos nuskambę 
jo visu nuoširdumu ir galingu 
mu. Dainų šventė — buvo di 
dėlė šventė.

Ne tiktai chorais šventėje da 
lyvavo Kanada, bet ir oficialiu 
KLB Krašto valdybos pirmi 
ninko, Stp. Kęsgailos, dalyvavi 
mu ir jo gyvu žodžiu iškilmėse.

Plačiau apie Dainų Šventę se 
kančiame NL nr.

BANKO „LITAS”
Šv. Kazimieio parapijos sky 
rius veikia sekmadieniais nuo 9 
v. 30 min. iki 11 vai., tai yra, 
po 9 vai. pamaldų iki sumos. 
Po sumos vasaros metu banko 
operacijos neatliekamos. Jeigu 
kam nepatogios paminėtos dai 
bo valandos, tie prašomi pa 
skambinti inkasentui Jonui Va 
liūliui dienos metu tel. DA 2- 
4977, vakarais tel. RA 2-3986 
ir jis nuvyks pinigų paimti j na 
mus sutartu laiku bet kurią sa 
vaitės dieną.

Kaip jau buvo paskelbta 
anksčiau, Šv. Kazimiero para 
pijos skyriuje galima Įmokėti 
paskolas, palūkanas, įdėti inde 
liūs, įstoti naujais nariais, pa 
duoti pareiškimus paskoloms, 
bet nedaromi pinigų išmokėji 
mai ir nerašomi čekiai.

ŠIRDINGAI DĖKOJU
metinio koncerto proga mus 
sveikinusius su puikiomis gėlė 
mis KLB Seimelio Prezidiumo 
vardu vicep. Juozą Lukoševi 
čių ir Kultūros Fondo Įgalint. 
J. Rimkevičienę; mokinių tėvų 
vardu — A. Blauzdžiūną ir p. 
Gingoux; pp. Paulius ir visus, 
kas apdovanojo gėlėmis ir gan 
siomis dovanomis; visiems at 
silankiusiems į koncertą ir pa 
rėmusiems mūsų jaunimo muzi 
kinį entuziazmą, ir patalkinu 
siems parengime.

E. Kardelienė.

Dr. V. PAVILANIS

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos choras jau prade 
jo vasaros atostogas, kurios 
baigsis rugpjūčio mėnesį. Ma 
estro Aleksui Ambrozai.čiui, 
choro seniūnui A. Urbonui ir 
visiems choristams linkime pui 
kiai pilsėti, kad naująjį metų se 
zoną pradėtumėm nauja bei 
kūrybine energija.

Aušros Vartų parapijos raš 
tinė liepos ir rugpjūčio mėne 
siais atidaryta rytais 9—11 vai. 
ir vakarais 7—9 vai.

Liepos ir rugpjūčio mėne 
siais šiokiadieniais šv. mišios 
bus tik 8 vai. rytas ir sekmadie 
niais kaip visuomet.

Nuoširdžiai užjaučiame Mu 
rauskų ir Gentemann ’cimąs 
motinos bei uošvienės Marijos 
Paužiemenės mil ties pioga. 
Amžinos atminties volionė pa 
laįdota praeitą ketvirtadiei

Birutės ir Adomo Jocų šei 
ma pakrikštijo dukrelę Birutės, 
Kristinos ir Marijos vardais. 
Krikšto tėvais buvo Anelė Gu 
džiūnienė ir Vladas Jocas iš 
Toronto. Šiai progai buvo atsi 
lankę ir giminės iš Bostono

Suaukota birž. 25 d. sekma 
dieni parapijos reikalams 174, 
12 dol. ir neturtingoms provin

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pikniką parapiia •'□ošia lie 
pos 23 d., sekmadienį, pp. Mo 
zūraičių ūkyje, ties St. Line. 
Po 9 vai. pamaldų prie bažny 
čios bus autobusas neturintiems 
savo mašinų, kelionė į abu ga 
lu $1.50. Užsirašyti pas kuli, 
dr. F. Jucevičių, p. Griučkūnie 
nę ir p. Astrauskienę.

Palaidota per Šv. Kazimiero 
bažnyčią Marija Paužėnienė, 
birželio 29 d. Užuojauta arti 
miesiems.

Rinkliava sekmadienį davė 
192.25.

DLK VYTAUTO KLUBO 
KLUBO ŽINIOS

Šiuo metu serga gana daug 
klubo narių: Kostas Ivaškevi 
Čius, operuotas Victoria ligoni 
nėję; Juozas Adakauskas, ope 
ruotas; Jonas Maskoliūnas; Juo 
zas Makaravičius; Marija Pet 
rauskienė, operuota Victoria Ii 
goninėje; Edvardas Strėlis; Jo 
sefina Serulienė, operuota Not 
re Dome ligoninėje; Mečislo 
vas Paragis ; Ona Kirkuvienė ; 
Stasys Virbalas, po auto katas 
trofos; Jurgis Rutelionis; Izabe 
lė Paulauskaitė.
PLATSBURGAS PAGERBĖ

TORONTO
PASVEIKINO KLEBONĄ

Šv. Jono vasarvietėje cho 
ras ir organizacijų atstovai Spr 
inghurste iškilmingai pasvciki 
no kleboną kun. Petrą Ažubalį 
ir Įteikė dovanų.

GYDYTOJŲ IŠVYKA
Aną šeštadienį ir sekmadie 

nį gydytojai Dr. M. Arštikaity 
tė ir Dr. A. Valadka lankėsi 
JAV ir Kanados gydytojų ir 
dantų gydytojų suvažiavime 
New Yorke. Jie savo kelione ir 
lankymus! patenkinti.
9 Austras Juozas, 95 metų, pa 
laidotas lietuvių kapinėse.
• Ekonominiai klausimai aiški 
narni Liet. Namuose kiekvieną 
penktadienį nuo 8 vai. vakaro.

GERAS PALIKIMAS
Mirė inžinierius William 

Whitaker King, kuris statė To 
ronto - Hamiltono autostradą, 
ir palikimą taip padalino. Que 
en’s universitetas Kingstone 
gauna % mil., Sick Children Ii 
goninė 150 mil., General ligoni 
nė Toronte 50 mil., Appleby 
Collegiate Oakvillėje 100,000,

JAUNIMO STOVYKLA.
kurią ruošia Toronto ateitinin 
kai, bus nuo liepos mėn. 8 iki 
23 d. IT. Pranciškonų vas ar 
vietėje, New Wasaga. Į šią 
stovyklą priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 9 iki 18 melų 
amžiaus. Stovyklavimo mokės 
lis už 8 savaites — $25. Jei iš 
vienos šeimos vyksta 2 ar 3 
vaikai, mokestis proporcingai 
mažinamas. Neturtingi bet ge 
ro elgesio vaikąi nuo mokės 
čio bus dalinai ar visiškai at 
leisti. Registracja į at-kų sto 
vykią jau pradėta. Užsrašyti 
galima: Toronte — Prisikėli 
mo p-jos klebonijoje, 32 Rus 
holme Park Cres., tel. LE 3- 
0621, Hamiltone—pas J. Plė
nį, 118 Fairleigh Ave., tel. LI 
7-3028, Ottawoje — pas S. 
Balsevičienę, 178 Russell A>f 
tel. CE 5-7462, Niagaros n» 
jone — pas T. Barnabą Miką 
lauską, 75 Rolls Ave. Knur 
gyvenantieji gali rašyti T. Ra 
faeliui, Box. 10, Toronti 3.
Ont.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

mnnnnnnmnn:n»mmuni»wttn>
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir i 2—4 p. m. 
ketvirtadienį | 7—9 p. m. 
antradienį ir |■ x ,. 2—4 p. m.penktadienį |
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

3439 Beaconsfield.
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L 1 S K A 

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

cijos parapijoms šelpti 34 82 
dol.

Penktadienis yra piimasis 
mėnesio penktadienis, skirtas 
Kristaus Dieviškosios Širdies 
garbei. Šia proga bus šv. mišios 
ir vakare 8 vai.

Lankėsi mūstį parapijoje tė 
vai jėzuitai iš Vakarų Berlyno: 
Tėv. G. Wedig, SJ. r Tėv. L. 
Grieger, SJ. Tėv. G. Wedig lai 
ke šv. mišias 9 vai.

Nuoširdžiai 'sveikiname Pel 
rus ir Petres, Povilus ir Pauli 
nas vardinių proga. Linkime 
visoms ir visiems ilgiausių me 
tų ir gausios Viešpates palai 
mos.

Bažnyčios dažymo bei re 
monto reikalams aukojo: Mari 
ja Lindsay — 10 dol., M. L eng 
tienė 10 dol., Klimavičiai 10 
dol., Ona Milerienė 10 dol., 
Vincas Mileros 20 dol. (AV).

DR. J. MALIŠKOS
kabinetas 5441 Bannantyne, 

Verdun, jau nuo gegužės 1 d. 
nebeveikia. Pacientai priimami

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja

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

I
 ADVOKATAS

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

Suit- 901 :
UN 1-8933

:|i ADVOKATAS
:|; JOSEPH P. MILLER,

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

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

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6 1570

tik 1396 St. Catharine St. W., 
Suite 419, kaip yra nurodyta 

nuolatiniame skelbime 
(paskutiniame puslapyje).

• A. Paškevičienė Sir George 
William college baigė preky 
bos mokyklą ir gavo buhalte 
rėš diplomą.
9 Požeminį traukinį — metro 
— Montrealis pradės kasti spa 
lio mėnesį.

ARCH Realties R d.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957 

2415 Paik Row East N. D. G.
Cote St. Paul, Angers St., nau 
jas dupleksas po penkis kamba

LIETUVIŲ ŠEIMĄ
Aną savaitgalį Vaclovu- Ži 

žiui su šeima nuvykus iš Mont 
realio į Platsburgą savatgalio 
poilsio, suruošta ypatinga sta-'g 
mena, kuri ten vadinama „Vi 
sitig family of the Week“. Po 
nų Žižių šeimą iškilmngai pasi 
tiko Platsburgo miesto majoras 
su svita, iškilmingai priėmė, na 
skyrė pirmos rūšies viešbutį ap 
sistojimui, davė maistą pirmos 
rūšies restorane, pakvietė pasi 
kalbėjimo per radiją ir telcvizi 
ją (tai matė daugelis Montrea 
lio TV stebėtojų), davė eilę 
lengvatų lankomų vietų bei ki 
tų pramogų ir priedo 25 dole 
rius „smulkioms išlaidoms“. Žo 
džiu, pp. Žižių šeima tą savait 
galį buvo Platsburgo mieste- sa 
vivaldybės garbės svečiai, tele 
vizijos pažymėti kaip lietuvai. 
® Lietuvos okupacijos ir kolo 
nizmo garbintojai savo organu-, 
„Liaudies Balsui“, sudėjo 567 
dolerius, susirinkę į gegužinę, 
nepasakomoje vietoje.
9 P. Palubinskienė negaluoja 
bet gydosi namie.
9Joneliūnui, augštesniosios 
mokyklos mokytojui, artimieji 
suruošė priešvedybinę staigme 
ną, kurioje dalyvavo nemažas 
būrys žmonių, linkėjusių jauna 
vedžiui laimingo gyvenimo.
9 Gervickas Vincas su V. Ra 
dzevičium. lydimi St. Morkū 
no, lankėsi NL redakcijoje. P. 
Gervickas yra „Darbo“ žurna
10 administratorius New Yorke.

J. ADOMONIENĖ
liepos 8—30 d. d. 

atostogauja 
ir tuo laiku siuntinių 

nepriiminės.

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

Meprial ligoninei Oakville 50, 
000 ir kitiems reikalams dar 
apie 100,000 dol.

• Dantų gydytoja J. M. Matu 
lionytė atidaro savo kabinetą 
Dr. J. Urbaičio namuose.

NAUJIENOS IŠ PASAULI...
Atkelta iš 

kas pažymėjo, kad šaiadien 
laisvės priešai yra ypatingai 
agresyvūs, tuo tarpu laisvaja 
me pasaulyje „kai kas tikisi 
laisvę išlaikyti ir laiką nusipirk 
ti naujomis nuolaidomis. Kai 
kas Vakaruose taip toli eina, 
kad sutinka savo vadinamą 
„taiką“ pirkti laisvės kaina“. 
Bet sovietų pavergtos Centro ir 
Rytų Europos tautos liudija, 
kad be laisvės nėra taikos. V 
Sidzikauskas ypač pabrėžė, kad 
laisvosios valstybės turinčios su 
prasti, jog nebėra skirtumo tarp 
tautų, vienoj ar antroj geleži 
nes uždangos pusėje esančių, 
nes abejose pusėse besą arba 
tie, kurie laisve tiki, arba tie, 
kurie siekią ją sunaikinti, ir kad 
paties laisvojo pasaulio laisvei 
apginti vien defenzyvos nepa
kanka. Po Pavergtųjų Euro 
pos Tautų Seimo pirmininko V. 
Sidzikausko kalbos, kurioje bu 
vo nebe tuščių pasitarimų su 
sovietais, bet aktyvios veiklos, 
nes sovietams niekuomet ir nie

9 Atostogas „Nepriklausoma 
Lietuva“ paskyrė pirmąją rug 
pjūčio mėnesio savaitę — nuo 
liepos 29 d. iki rugpjūčio 6 die 
nos. Kas turėtų redakcijoje ar 
administracijoje tame laikolar 
pyje reikalų (skelbimų i rkl.j, 
prašomi tai padalyti prieš aton 
togas.
9 Petronis Povilas su dukrom 
išvyko į Rochesterį paviešėti. 
9 P. Žukienė su vaikučiais, iš 
JAV, lankėsi Montrealyje.

1-mo psl.
ko nebus gana, ką jie gaus ir 
ką jie užims, Richaidsonas pa 
linkėjo, kad Sidzikausko kai 
ba būtų išgirsta ne tik čia, bet 
ir Vašingtone.

Būdinga, kad, Laisvės diei 
trumpai minėdamas, New 
York Times žodį „captivite“ 
Rytų Europos tautoms jau ra 
šo kabutėse. Ar tai nėra maža 
užuomina JV politikos sovietų 
pavergtos Europos atžvilgiu di 
delio kitimo? Būdinga taip pat, 
kad šiemet Laisvės dienos iš 
kilmėse nebuvo Valstybės De 
partamento atstovo. Quo va 
dis, Kennedy? Kr.

GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Birželio 24—25 New Yorke 
yko Kanados ir JAV medici 
ios ir dantų gydytojų suvažia

rius. Morgičiai $ 12,000, kaina 
$ 19,500.

Ville LaSalle, 1-st Ave, dup 
leksas, labai gerame stovyje 
po 4 kambarius. Kaina 17,500 
dolerių.

DAINAVOJE
parduodamas gerai įrengtas 
vasarnamis ir žemės sklypas 

prie vandens.
Skambinti vakarais Mr. E. M 

Townsend. ME 7-7237.

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

9 D. Petrutytė, su D. Stankai 
tytė - Kucinienė, atvyksta iš 
Čikagos ir viešės pas p. Slankai 
tienę bei vasaros pp. Ralavičių 
šeimoje, jų vasarvietėje.
9 N. Ralienė . Kličiūtė vieši 
pas tėvus Montrealyje.
9 O. Skardžiuvienė serga ir gy 
dosi Daktarų ligoninėje.
9 S. Levickienė, pianistė, šie 
met atvyksta iš New Yoiko 
atostogų į Kanadą ir vasarą pra 
leis Laurynijos kalnų Vietovėje 
prie St. Donat, pp. Gaurių va 
sarvietėje prie Uoareau ežero.
9 Jurėnas Julius savaitgalį pi a 
leido viešėdamas sesers seimo
J e.

vimas. Kaip paprastai, tai šia 
me suvažiavime lietuviai gydy 
tojai nesiribojo vien savo pro 
fesinių reikalų ir savo srities 
moksliniais darbais, — jie pla 
čiai palietė ir bendruosius lietu 
viškuosius reikalus. Ir dr. A. 
Starkus atidaromoje kalboje ir 
dr. A. Montvidas savo kalboje 
iškėlė tradicinį lietuvio gydvto 
jo vaidmenį lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės gyvenime.

Suvažiavimui pirmininkavo 
di. prof. V. Kanauka, sekreto 
riavo dr. V. Tercijonas ir dr. 
Tauras.

V. Sidzikauskas suvažiavi 
mui davė tarptautinės politikos 
škicą, konsulas A. Simutis 
statė pirmąjį lietuvį gydytoją į 
JV atvykusį pries 300 metų, 
dr. A. Aleksandrą Kuršių. Lr. 
B. Matulionis giliai pažvelgė Į 
gydytojo visuomenininko vaid 
meni, dr. B. Paprockienė pasi 
dalino įspūdžiais iš savo apsi 
lankymo Vilniuje I960 metais,

t- ■H------- Bįfi---------------- įf-r.-------

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis............RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-97u3
M. Roth . .;.............. RE 7-9
E. Kandt ................ WE 5-58,9

taisau ir dažau 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
, 889 — 56 Avenue
Lachine. Tel. ME 1-0882.

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL. Tž, 

Star, LaPress.

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
■ Parduoda gatavus, siuva 
: 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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