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Welland, Ont.............. $30.00
Jancevičius Vincas, 

Montreal ...............20.00
Prielgauskas Klemensas, 

Montreal ........... $10.25
P. Dragunevičius, 

Mt. Brydges, Ont. $20.00

M. Fonde buvo ..$ 9,131.7a 
Gauta naujų įnašų $ 91.25
Maš. F. dabar yra $ 9,222.00 
M. F. užplanuota $15,000.00 
M. F. dar trūksta $ 5,778.00

Mečys Andrius,.........................
London, Ont.............$11.00

Maloniai prašome Fondą 
papildyti iki užplanuotos su 
mos.

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

DE GAULLE SU ADENAU ERIŲ KURIA EUROPOS 
VIENYBĖS PAGRINDĄ, DĖL KURIO JAUDINASI 

KAM TAS NEPATINKA
Gavęs laisvę ir nepriklausom ybę, Alžyras jau pradeda tav 
pusaves kovas, kokios vyasta gavusiame laisvę ir nepriklau 

somybę Konge.
Jungtinės Amerikos Valstybės keičia Rusijos atžvilgiu politi 

ką ir tuo tikslu pakeitė atstovą Maskvoje.

Naujienos iš pasaulio sostinės
AR JUNGTINĖSE TAUTOSE BUS IŠKELTAS LIETU 

VOS KOLONIZMO PANAI KINIMO KLAUSIMAS

Ši byla perduodama 17-kos kraštų JTO komitetui.
Jungtinių Tautų Organize

SVARBIAUSIS praėjusios sa 
vaitės politinis įvykis visoje 
žmonijoje yra neabejotinai

ADENAUERIO SUSU IKI 
MAS SU DE GAULLE KU 
RIANT EUROPOS VIENY 

BĖS PAGRINDUS.
Į šį susitikimą atkreiptas visų 
diužiausis dėmesys. 
ADENAUERIS Prancūzijoje 
sutiktas triumfališkai ka u dr, . 
gas, kaimyninės valstybės gal 
va, kuris nepaprastai pasitar 
navo Vokietijos ir Prancūzi 
jos susiartinimui europine p(ot 
me.
DE GAULLE, pasitikęs Vo 
kietijos kanclerį, taip ir paie.5 
kė, kad praeityje kovojusios 
dvi didelės valstybės, sudarau 
Čios Europos branduolį, dėka 
Adanauerio politikos, lado ta; 
kaus sugyvenimo būdus ir da 
bar pasiryžusios sukurti vienin 
gą Europą.

ŠI PRANCŪZIJOS IK VO 
KIETUOS POLITIKOS

KRYTIS SUJAUDINO EU 
ROPOS VIENYBĖS 

PRIEŠUS
Vieningos Europos daug 

kas bijo. V.sų pirma jos bijo 
Maskvos diktatūra.
CHRUŠClOV todėl šoku pulti 
pirmiausia Bendrąją Europos 
rinkos organizaciją, kuri fakti 
nai pradėjo vienyti visą Euro 
pą. Maskvai visai nepakeliui 
ir Prancūzijos sugyvenimas 
su Vokietija, todėl jis bando 
ėjimus, kurie keltų nesantai 
kas ir neleistų šiom dviem Eu 
ropos kontinento valstybėm 
kurti Europos vienybės brai 
duolį.
KENNEDY pritaria Euiopos 
Bendrąjai rinkai ir

EUROIPĄ NORI MATYTI 
AMERIKOS PARTNERE, 

NE KONKURENTE, 

kaip jis pareiškė spaudai, bet 
ši naujoviška politika daug ką 
supainiojo, ypač kad JAV Ru 
sijos atžvilgiu taip pat keičiu 
savo politiką.

JAV ATSISAKO KOVOS, 
KOKIA LIGŠ1OL VYKO 

ŠALTOJO KARO 
PAVIDALU

ir pasiryžusi sušvelninti it ro 
pą, kaip kalbama oficialiai. O 
ras reiškia, kad America pra 
deda eiti pavėjui Rusijos p • 
'Įtikai, kurios tikslas

/ĮSITVIRTINTI UŽGROBI 
MŲ SRITYSE.

Be to, kadangi niekas jos ne 
kontroliuoja, o pagalbininkų j u 
nestinga, kurie veikia Indokt 
nijoje, Korėjoje, Afrikos kur. 
tinente ir dabar jau palaips 
niui keliasi i Amerikos konti 
nentą, tai tas reiškia, kad

SOVIETIJA GAUNA GERAS 
SĄLYGAS PLĖSTIS BE

* PASIPRIEŠINIMO.
Todėl ši JAV politikos Kiyp 
tis kelia susirūpinimą.

Tuo tarpu, JAV, keičiant 
savo politiką, pakeitė net ir sa 
vo atstovą Maskvoje, vietije 
L. Thompsono paskyrė F. D. 
Kohler, kuris turės vesti „ap 
raminimo“ politiką, o ta „ap 
raminimo" politika, kaip žino 

ma, galima tiktai nuolaidomis 
sovietijai.
BERLYNAS tebelaikomas kii 
sinti Europai ir drauge Ameri 
kai ir šioje srityje kol kas ne 
matytį jokio „apraminimo“, 
Chruščiovas, JAV šventės me 
tu netikėtai atsiradęs JAV at- 
tovybėje, taip ir pasakė, Met 
susilaikė dėl aiškios naujos j. 
A. V. krypties, lygindamas sa 
ve su burtais užsiimančia či 
gonka. . .

Verta dėmesio, kad

NAUJOSE VALSTYBĖSE 
VOS GAVUSIOSE 

NEPRIKLASOMYBĖ,
kas vyksta Konge. Dabar tas 
piasideda ir Alžyre.
BEN CHEDDA, laikinosios A< 
žyro vyriausybės min. pinui 
mokas, su kabinetu iš Tuniso 
persikėlė į Alžyrą ir jau pose 
džiavo, bet karinome- ė, kuri 
iš Tuniso persikėlė į Alžyrą, 
šūkauja už kitą „vadą“, Ben 
Bella. Šie du vadai jau nešilta 
ria dėl Alžyro santvarkos u 
ateities.

KAI BEN CHEDDA UŽ 
ALŽYRA PRANCŪZIJOS 

BENDRUOMENĖJE,
Ben Bella už visišką santykių 
nuptraukimą su Prancūzija. 
Kažkurioje vietoje jau jvy --.u 
šių šalių susidūrimų...
NASSER čia bus prikišęs S3 
vo nagus, nes jam svarbu ga i 
ti subyrėjusiais arabų vieny 
bei Alžyrą, kai to neįvyks, jei 
gu Alžyras pasiliks Praneliu' 
jos bendruomenėje.

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ 
BRAZILIJOJE.

Prezidentas Goulard buvo pa 
skyręs naują premjerą, bet pai 
lamentas atmetė. Brazilijoje 
krizė tuo nemaloni, kad pats 
prezidentas yra toks, kurio tei 
sės apvaržytos, nes juo nepa 
sitikima.
J. AMERIKOS V. atšventė 
186 sukaktuves. Prezidentas 
tai iškilmei nuvyko į Philaudp 
hia ir pasakė kalbą toje sale.e 
kurioje buvo paskelbta JAV 
nepriklausomybė.

PREZIDENTO KENNEDY 
KALBA BUVO AUGŠTO 

MINTIES LYGIO IR tGRA 
ŽIOS FORMOS.

Kalba humaniška, iškelianti 
laisvės svarbumą. Greta tu, 
prezidentas pasisakė prieš ko 
lonizmą, kuris eina į galą. Sv 
arbiausia gi, kad

AMERIKA TINKA ATSISA 
KYTI DALIES TEISIŲ VIE 

NINGOS ŽMONIJOS 
LABUI.

. .Tai yra svarbus pareiški 
mas, kuris žymės naujuosius 
laikus.

— Norvegija ptašosi priima 
ma į Bendrąją Europo>- tinką.

— Grupė studentų ryliiua 
me Berlyne nuteista už bandy 
mą pereiti į vakarinj Berlyną.

— Aplink Berlyną komunis 
tai tiesia vielų tvoras ir kasa ap 
kasus.

— New Yorko parke pra 
dėjo veikti nemokamas Šekopy 
io vardo teatras po atviiu dau 
gum.

— Prancūzijos par lamer

KAS NAUJA KANADOJE
GYDYTOJŲ STREIKAS SA SKATČEVANE IŠSIVYSTO 

Į LABAI NEMALONŲ ĮVYKĮ,

Kuris pradeda jaudinti plates nius Kanados gyventojų 
sluogsnius.

Sreike dalyvauja apie 900 
gydytojų nestreikuoja liktai ar 
ti 100, o iš 124 ligoninių ne 
streikuoja tiktai 21 ligoninė, k. 
tos nustojo veikusios, nes netu 
ri gydytojų.

Visuomenės, kaip ir pačiu 
gydytojų, nuomonės pasidaT 
no: vieni streikuoja, kiti ne; 
vieni palaiko streikuojančius 
gydytojus, kiti streiką smer 
kia. Daugelis gi publikos nco. 
oientuoja padėtyje.

Saskatčevano vyriausybė 
įvedė naują sveikatos įstatymą, 
kuris įsigaliojo liepos 1 dienų. 
Šis įstatymas taikomas via.c 
ms provincijos gyventoj, eis 
ta prasme, kad visi provincij ’a 
gyventojai g«una nemokamą 
gydymą, už kurį gydytojams 
apmoka valdžia, pagal nusta 
tylus tarifus.

Dėl to streiko, Saskatčeva 
no vyriausybė atsidūrė surma 
rnuose. Gelbėdama padėtį, ji 
gydytojų pasikvietė iš kitų pro 
vincijų ir iš Anglijos, iš kuv 
kasdien atvyksta po 4. Iš On 
tario provincijos taip pat vyks 
ta į Saskatčevaną.

Montrealio universitetų pm 
fesoriai ir kt. žymūs zraoseo 
pasisakė prieš streiką, kaip ir 
Saskatoono universiteto iek 
torius.

Bet visuotinio ligoje diau 
diino klausimas bręsta visoje 
Kanadoje, ir ilgai nelaukus jis 
visai subręs. Jeigu debar u 
Saskatčevano gydytojai gali 
persikelti į kitas provincijas, 
tai įvedus visoje Kanadoje vi 
suotinį draudimą ligoje, neous 
kur ir keltis. Todėl ar ne gc 
riau būtų Saskatčevano gydy 
tojams kovoti dėl atlyginin ų 
lygio, bet ne prieš įstatymą, 
kuris yra labai svarbus ir įves 
tas tuo tiks'u, kad visi prov'n 
cijos gyventojai ligoje gautų 
pagalbą.

SOCIALINIO KREDITO 
VIDUJE DUALIZMAS
Cuebeco Sockredilo parb' 

jos lyderis R. Caouette, laimė 
jęs 26 vietas, nepaprastai jsi 
vaizduoja ir nesiskaito su pan 
jos lyderiu R. Thompsonu. 
Kai šis pritarė Diefenoakeiti. 
naujai finansinei politikai, R. 
Caoutte jai pasipriešino ir pa 
reikalavo naujų federalinių rin 
kimų. Tai yra būdinga šui 
kraštutinei dešiniųjų partijai, 
kuri linkusi į diktatūrą. Caoue 
tte yra vienas tokių.

Sockreditoriai bando laimė 
ti per mažiausiai susiprato ;;us 
jie skelbia bendrus šūkius, be

tas atmetė atstovo teises ku,. 
min. Bidault už tai, kad jis Sa 
laną suėmus, jį pavadavo ir va 
dovavo terorui Alžyre.

— Vietname tebevyksta ’<<» 
vos, nes sovietija veržiasi, gink 
ius teikia Maskva ir Peipn 
Ras-

— Pietinės Korėjos dalinu- 
paskandino šiaurinės Korėjoj 
karinį laivą, kuris įsibrovė i 
pietinės Korėjos pakrantes.

— Maskva atmetė Anglijos 
notą, kuria Rusijos valdžia bu 
'vo kaltinama remianti katą 
Vietname.

— Kennedy tėvas pasveiKu 
ir išsirašė iš ligoninės.

— Atostogų išvykus nur- 

nieko konkretaus nepasako, 
ką ir kaip jie darytų, jeigu jie 
valdytų. Šia prasme Caouectc 
pasikalbėjime su žurnalistais 
buvo patekęs į kryžminę ugnį 
ir nesugebėjo žurnalistams at 
sakyti j pastatytus klausimus.

KANADA VIS DAR FEDE 
RALINIŲ RINKIMŲ 

NUOTAIKOSE
Dar nebaigiami rinkimų 

vertinimai. Partgijos bando ap 
čiuopti rinkėjų nuotaikas ir at 
eities galimų rinkimų perspėk 
tyvas. Rinkimai davė nelauk 
tų pasekmių ir sukėlė kontra 
versiškų nuotaikų, dėl KU.ią 
ginčijamasi.

Netikėtai pašokusi Sočia, 
kredito partija Quouece įsi 
vaizduoja nepaprastą laime,: 
mą, jeigu būtų nauji rinkimą'. 
Tuo tarpu likusi be lydeno nau 
joji demokratų partija suka 
galvą., kaip įvesti parlamenta., 
lyderį, Doulasą.

Liberalai nors gerokai iski 
lę, vis dėlto liko mažesni už 
konservatorius. Gerokai pr< lai 
mėjo Quebeco provincijoje, 
kurios valdžioje yra libera.ai, 
jie atsidūrė perspektyvų s u 
kūmuose.

Konservatoriai, nors ir pi a 
laimėję absoliutinę dauguma, 
vis dėlto likę didžiausi, naudo 
tuacija ir laukia geresnio 
jasi susidariusia tarppaitme si 
tuacija ir laukia ger.esnio n u 
jiems rinkimams mom-nij.

PROJEKTAS ĮLYDERINTI 
DOUGLASĄ

Naujųjų demokratų lyderis 
Douglas pralaimėjo rinkimus 
ir liko už jo durų, o partija 
be faktinio lyderio. Lyde.iui 
iš bėdos gelbėti Burnaby - (_c 
quitlam rinkiminės apylinkė- 
NDP rinkikai nubalsavo ir pa 
siūlė jau išrinktam NDP na 
riui Erhard Regier atsisakyti 
mandato ir tuo būdu leist. Do 
uglasui kandidatuoti ir, kaip 
tikimasi, būti išrinktam į Fe 
deralnį parlamentą.

PAKILS IMPORTUOJAMŲ 
GĖRIMŲ KAINOS

Ryšum su vyriausybės prie 
monėmis išlaikyti dolerio ver 
tę 92.5 et. amerikoniško ver 
tės, įvedant muitų varžymas, 
importuojamųjų gėrimą kai 
nos pakeliamos iki 25%, noie 
tai pareis ir nuo provincinių 
patvarkymų, nes kai Britų Ko 
lumbijoje tiems gėrimams kai 
nos pakeliamos 25%, Queue 
co provincijoje jos pakc'-a 
mos tiktai iki 8%.

pirm. Die(enbakeriui, pirmi 
ninko pareigas eina užs. r. mi 
nisteris Green.

— Diefenbaker paieiškė, 
kad parlamentas bus sušauk 
tas spalio mėnesį ir kad koali 
cinio kabineto jis nesiruošia su 
daryti, ypač su sockredito 
riais.

< SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
„Nepriklausoma Lietuva“ 

po šio numerio išleidimo turi 
savaitę atostogų, todėl sekan 
čią savaitę neišeis, — išeis sr 
vaitę praleidus.

cija kolonizmo klausimams 
svarstyti turi sudariusi 17-kos 
kraštų komisiją, kuri turi tei 
sę studijuoti kolomzmo klaupi 
mus ir aptartais klausiniais 
JTO plenumui siūlyti savo ic 
komendacijas.

Šiam komitetui, kiuriam pir 
mininkauja Chandra S Jha, 
Tarptautinė žmogaus teisių Ly 
ga, kuriai pirmininkauja Ro 
ger N. Baldwin, pasiuntė ras 
tą. kuriuo aptariamas 1 ubą ii 
jo Valstybių kolonizmas, iei 
kalaujant sį klausimą iškelti 
Jungtinių Tautų Orgamzaci 
jos pilnatyje.

Žmogaus teisių Lygos rašte 
aptariamas kolonizmas, pasiju 
koma dėt Rusijos kolonizmo ,r 
Pabaltijo valstybėse, aptaria 
mi ir atmetami sovietiniai Pa 
baltijo valstybių kolonizmi .-.r 
gumentai ir tvirtinimai, kad 
Pabaltijo valstybės laisvu no 
ru įsijungė į sovetijos impe 
riją ir galų gale reikalaujama.

„Pabaltijo kraštai iauKia, 
kad Jungtinės Tautos panau 
dos bent tokį pat spaudimo lai 
psnį pries Pabaltijo koloniali 
nį prispaudėją, kokį panaudo 
jo prieš Belgiją, Portugaliją, 
/Prancūziją. Pabaltijo kraštai 
Dievo duotais ir žmonių pa 
skelbtais įstatymais turi teisę 
susilaukti bent tokio Tarptau 
tinės Organizacijos susirūpini 
mo, kokio susilaukė Afrikos 
tautos ir gentys, niekad nepri 
klausomybės neturėjusios“.

B&ndrai, Tarptautinė žmo 
gaus teisių lyga pasisako prie., 
bet kokį kolonizmą, drauge ir

naujienos iš Europos
LIETUVIŲ ŽINIOS Iš VOKIETIJOS

BALF’o pirmininkas, kun. 
kan. prof. dr. Juozas Končius 
apsilankymo Enropoje tikslas 
sveikatos sustiprinimas ir .an 
kymas lietuvių, studijuojant 
jų problemas. Jau aplankė P: 
nnebergo, Hamburgo, LuRc 
ko, Neustadto lietuvius ir iš 
vyko į kurortą Bad Kissingen, 
kur turės būti griežtoje gydy 
tojo priežiūroje.

BALFas atsiuntė tautiečia 
ms didesnį kiekį vartotų drabu 
žiu.

Geesthacht'e lietuviai, lat 
viai ir estai paminėjo bolševiką 
persekiojimus — išvežtus p« 
baltiečius.

Lluebeck’e trys komitetai 
suorganizavo šaunų minėjimą, 
kur kiekvienas paskiros grupės 
tautinis atstovas pasakė kalbą 
vokiškai ir savo kalba, o paa 
kui latvių solistė padama»o ke 
lėtą atatinkamų giesmių ir dai 
nų. Sekmadienį visų trijų gru 
pių atstovai su vainikais, pa 
puoštais tautybių spalvinga s 
kaspinais, žygiavo vienoje ei 
senoje į vietos kapines prie pa 
minklinių kryžių, kur maluoje 
ir susikaupime pagerbė žuvu 
sius Lietuvoje ir tremtyje tau 
tiečius.

Jaunimo apsilankymą JAV, 
Kanadoje ir kt. pasiūlė pirm, 
dr. Končius.

Tragiškai žuvo birželio u 
d. Antanas Černiauskas, gimęs 
1931. VIII. 23 d. Kelmėje, ne
seniai atvykęs su šeima iš Lie 
tuvos, spėjęs gražiai įsikurti 
bei įsijungti į vietos lietuvių 

prieš sovietinį, kuris yra žiau 
riausis iš kolonializmo formų.

AUTOMATINĖS KONTRO 
LĖS KONFERENCIJOJE 

PASIREIŠKĖ IR 
LIETUVIAI

Birželio 27 — 29 dienomis 
New Yorko Universiteto pa 
talpose Bronxe vyko trečioji 
automatinės kontrolės konfe 
rencija, kurioje dalyvavo apie 
700 dalyvių, jų tarpe du tiem 
viai.

Automatinė įvairių lechni 
kos krocesų kontrolė yra vic 
na aktualiausių inžinierinių iri 
čių, nes su jos tolimesniu is» 
vystymu yra glaudžai suuiju 
si ekonominė šalies pažanga ir 
jos saugumas.

Konferencijoje buvo skaity 
tos 64 paskaitos, vaizduojan 
čios vėliausius atsiekimus au 
tomatinės kontrolės teorijoje 
ir jos pritaikyme.

Malonu pastebėti, kad vie 
nas paskaitininkų buvo lietu 
vis Z. V. Rekašius, jaunas, bet 
daug žadantis mokslininkas, 
gimęs Lietuvoje 1928 metais, 
augštuosius inžinerijos mokslus 
baigė jau šiame krašte, Dak 
taro laipsnį įgijęs I960 metais 
ir šiuo metu yra žinomo Pur 
due Universiteto, Indijanoje, 
jaunesnysis (assistent) profe 
sorius.

Konferencijoje dalyvavo t 
Leonas Kačinskas, šiuo melu 
dirbąs mokslinės informacijos 
srityje Washingtose, kuns st 
kė konferenciją Kongieso Biu 
liotekos pavedimu.

gyvenimą;
Heincas - Jonas Jagelavi 

čius, gimęs 1939. X. 16, spėjo 
savarankiškai įžengti į moder 
nų gyvenimą, pasižymėjęs bok 
se, pekyboj, muzikoje. Žu 
vo autokatastrofoje 1962. VI. 
27 dieną.

Lebenstedt‘e birž. išvežimai 
1962. VI. 10. buvo paminėti 
pamaldomis ir sol. Marijos Si 
maniūtės - Pause koncertu. So 
listei akomponavo muz. Da 
rius Lapinskas iš Stuttgarto.

Baltikos rinktinę sudaro. 
Arvydas Lingė, Heincas Ki 
kulis, Leonas Narkevičiui, 
Heincas Šiušelis, Arturas C; 
pulis, Jonas Lauer, Pet.as N.e 
dra, K. V. Čarka.

Lietuviai, latviai, estai su 
rengė išvežtųjų paminėjimą pa 
čiame Hamburgo miesto cent 
re. 'Pontifikalines šv. mišias 
atlaikė ir labai gražų pamoks 
lą vokiškai pasakė vysk. J. von 
Rudloff. Po pamaldų už išvež 
tuosius buvo didingas religi 
nės muzikos koncertas, kurio 
metu buvo pagiedota 13 gies 
mių. Giedojo: Marija Simaniū 
kštytė - Panse (sopranas), v;r 
gonuojant Dariui Lapinskui Bu 
ris Piekalnitis (bosas), vargu 
nams pritariant G. Boger ir V. 
Brinkmann . Poldoja (sapra 
nas, akomponuojant Silvijai 
Lemke.

— Montrealyje laikraštis 
Star paskelbė ir įdėjo foto lie 
tuvaitės Šimkus (rašo Shim 
kus), kuri eina tūloje firmoje 
modelistės pareigas.

t
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Prašau paskelbti savo laik 

raštyje šį mano patikslinimą. 
Birželio 27 „Nepriklausomos 
Lietuvos** straipsnyje „Ar «e: 
kia steigti naują laisvinimo ii 
lybą“ be kita ko rašoma, kad 
„Lietuvos Laisvės Komitatos 
(LLK) yra amerikiečių šukei 
tos ir jų išlaikomos oigamza

cijos dalis**. Tai yra tiesos ne 
atatinkantis ir skaitytojus klai 
dinantis tvirtinimas. įietuv s 
Laisvės Komitetas niekad ne 
buvo ir nėra jokios amerikiė 
čių orgasizacijos dalis.

Su pagarba

V. Sidzikauskas
LLK Pirmininkas.

St. CATHARINES, Ont.
ŠVIESI PROŠVAISTĖ

Kaimynystėje
KANADOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
Gera kaimynystė. Kana Jos 

ir Jungtinių Amerikos Valsty 
bių, Nevisada. Dažnokai Dead 
rus kelius „perbėga juoda *.a 
tė". O norėtųsi, kad tit keuai 
būtų laisvi, kloti geru asia.tu 
ir važiuojami be kliuvinrų.

Žinoma, tam tikras lenkty 
niavimas neišvengiamas. Jiu n 
naudingas, nes jis skatina gy 
venimo pažangą. Gal pasaky 
ti lenktyniavimas būtų per 
daug, nes Amerika dvigubai 
vyresnė — vyresnė ir amž um 
ir visokeriopu išaugimu.

Vis dėlto Kanada yia dide 
lė valstybė, turtinga valstybe, 
didelės ateities valstybe, ypač
— jeigu ji sugebės gerai tvar 
kytis, jeigu jautriai apčiuos sa 
v o ateities perspektyvas jeigu 
mokės panaudoti kūiyb'ngįj; 
daibo žmogaus pajėgumu.

KANADA dominijos dieną 
paminėjo liepos 1 dieną lai 95 
savarankaus vieišpatingumo die 
na. Kanada — didžiulis, lepa 
prastai Įvairus, nepaprastai tux 
tingas, nepaprastai gi eit au 
gantis kraštas, sparčiais žings 
niais einantis progreso Keliai.-.

Bet Kanada galėtų dar spai 
čiau eiti pirmyn, jeigu jaut 
nau apčiuoptų ateities perspu: 
tyvas, jeigu daugiau orientuo 
tusi į eilinį darbo žmogų, visų 
gėrybių kūrėją, ir mažiau Ju
tų valios niekad nepasotina 
moms pelnų graibstymo biznio 
organizacijoms.

Jaunai velstybei, kokia Ka 
nada ir yra, pravartu būtų ei 
ti modernesniais keliais. »Tę 
sa, tai yra problema, rimta pro 
blema, kuriai spręsti Kanado* 
įe vis dar neatsiranda veiklcs 
nių ir gerai galvojančių vyrų
— politikų. Bet atsiras, jeigu 
Jdarbo žmonės Jaugiau suti 
pras.

J. AMERIKOS Valstybes. 
186 sukaktuves atšventė lie 
pos 4 d. Tai iškilmei JAx? jįįc 
zidentas J. Kennedy ’uto fiu 
vykęs į Philadelphią, ir to,e 
salėje, kurioje prieš 180 mc 
tus buvo paskelbta JAV ne 
priklausomybė, pasakė šv.?n 
tei skirtą kalbą.

JAV prezidento kalba pe. 
dėm puiki: gražių ir teisingų 
minčių, humaniška ir demokn 
tiška, o kas svarbiausia, kuc ji 
ypatingai onginali ir moderni, 
— tai pasisakymu, kad Amen 
ka skelbia atsisakymą nuo ua 
iies teisių ir dalies sava’, ankri 
kūmo vardan visos žmonijos 
gerovės.

Tam, deja, tautos dar ne 
pribrendusios. Kaikunu.- jų 
pačios dar laukinės, kitos gi 
turi laukines valdžias, kurios 
dar labai tolimos nuo sugebe 
jimo įsijungti į žmonijos ocnd 
ruomenę. Bet prezidentas Ken 
nedy šių metų kalba neaDujo 
tinai bus istorinė savo nauju 
mu.

Reikia pabrėžti, kad visa? 
JAV prezidento Kennedy kai 
bos pastatymas buvo atremtas 
į šiuos tarptautinių siekiu prin 
cipus ir ta presme prezidento 
pasisakyms ir detalėse buvo 
bazuotas didžiaisiais idealais, 
didžiaisiais siekiais, suminint 
ir kolonizmo bei tautų paver 
gimo galą.

LIETUVIAMS malonu pa 
minėti, kad liek Jungtinių Ame 
rikos Valstybių, tiek ir Kana 
dos valstybės vyrai neužmuš 
ta pavergtųjų tautų, šių tarpe 
ir lietuvių tautos ir kiekviena 
proga primena visam pašau 
liui, kad pavergimas! ir kolo 
nizmas, koks jis ir kur jis be 
būtų, turi būti baigtas.

Buvęs st. catharinietis J. Na 
vasaitis atostoagvo pas sūnų 
Jurgį ir ta proga aplanke sa 
vo pažįstamus prietelius. Na 
vasaičių šeima daug yia prisi 
dėjusi prie visuomenišk >s veik 
los St. Catharinėje. Ponia Na 
vasaitienė per eilę metų moky 
tojavo šeštadieninėje mokyk 
loję, o J. N. būdamas B nės 
pirmininku, pasižymėjo uiueliu 
darbštumu ir pasiuntė stam 
bias sumas pinigų Vasario 1G 
tos gimnazijai bei šalpai. Bū 
damas pažangus domėjosi ac 
tik vietos lietuvių veikla, uct 
ir visos Kanados. Svečias bu 
vo supažindintas ir su H. L. 
N. statyba. Šį projektą uzgyrė 
ir ,,N. L.“ bendradaioiui pa 
reiškė, kai bus galimybė ti"> 
prisidėsiąs pirkdamas Šerų.

Norėdamas arčiau susipazm 
ti su Kanados lietuvių veikla, 
užsisakė „Nepriklausomą Li- 
tuvą“.

J. Navasailis apsidžiaugė, 
kad jaunasis sūnus Saulius, gi 
mnazijos konkursiniuese eg 
žambiuose išėjo pirmuoju n 
gavo stipendiją studijuoti uni 
versitete, kas tėveliams būtų 
kaštavę daug tūkstančių. Pa 
geidauja, kad Saulius Navasai 
tis studijuotų matematiką, bet 
Saulius yra linkęs studijuoti 
istoriją.

Ši žinia džiugina ne tik Na 
vasaičių šeimą, bet džiugu yra 
ir lietuviams, kad mūsų tau tie 
lis pasižymi mokslo gabumais 
ir prisidės prie Lietuvos išga> 
sinimo. Sėkmės, Sauliau!

J. Š.

WELLAND, Ont.
PADĖKA.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
IX KANADOS LIETUVIŲ DIENOS RENGIMO KOMI 

TETO ATSIŠAUKIMAS
Lietuvių Dienos rengimas 

pasidarė Kanados lietuvių tra 
dicine organizuotumo bei t. u 
tinio pasirodymo švente. Kiek 
vienas lietuvis, gyvenantis 
me kontinente, turėtų jaust, 
tautinę pareigą šioje šventėje 
dalyvauti.

IX-os Kanados Lietuvių 
Dienos rengimas atiteko Wine* 
sorui. Šis miestas yra nepap 
rastai geroje geografineje pa 
(dėtyje, turi modernias su va 
žiavimams patalpas ir yra gai 
sus kaip suvažiavimų miestas.

Šventei ruošti komitetas

kviečia visus lietuviškus sa:'- 
būrius daryti suvažiavimą; 
Windsore rugsėjo mėn. 1- -3 
dienomis ir taip pat padienius 
^lietuvius (kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Visi atvykusieji bus 
nuoširdžiai priimti. Bus Siur 
ganizuoti augšto meninio 'y 
gio parengimai bei pasirešy 
mai.

Informacijos reikalais prašo 
me kreiptis, 1249 Elsmere Avc. 
Tel. CL 68-598 — CL 33-4-ri 
Windsor, Ont.
Šventei Ruošti K-to Pirrnin 

M. Kizis.
---- 'H H M1 1 lt '■----M ' " M

NIAGARA FALLS, Ont.
NIAGAROS PUSIASALYJE ŠIAIS METAIS

Su visa Kanada pasveikina 
me Kanados laisvę, jos ger 
būvį ir žmogaus joje teises

Sveikiname šias valstybes 
ir linkime, kad didžiosios ir 
gražiosios jų idėjos būtų gy 
vendinamos ir veiksmais.

J. Kardelis.

KLT S-gos Wellando sk. 
rengtos Joninės birželio 23 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Graži programa sutraukė k j 
ne visus Wellando, St. Caiha 
rines ir Niagara Falls lietu 
vius. Daug buvo iš Ilamiito 
no, Toronto, Buffalo n kt. *o 
limesnių vietovių. Nemaža at 
silankė ir kitų tautų svečių.

Joninių rengėjai dėkoja vlc 
velando vyitj chorui ii jų va 
dovui R. Babickui; Detroito 
toutinių šokių grupei ir vado 
vei G. Gobienei už tokią }do 
mią programą, kuri šioms J i 
mnėms suteikė nepaprasto iš 
kilmingumo.

Taipgi dėkoja visiems Iria 
garos Pusiasalio lietuviams ir 
tolimesnių vietovių svečiams, 
atsilankiusiems į šias Jonines. 
Mėli Tautiečiai ir Tautietę“! 
Jūsų gausus dalyvavimas dar 
kartą įrodė, kad Joninių š^en 
tė Wellande yra pageidauja 
ma.

Dėkojame visiems tiems, kti 
rie sutiko duoti nakvynes mu 
sų menininkams: iš Port Coi 
borne pp. Radvilams r pp. 
Staškevičiams: iš Niagara Fal 
Is pp. Janušoniams ir pp. £>al 
sams, iš Wellando: pp. ouei 
kiams, pp. Adomynams, pp. 
Preikšaičiains, pp. Kazlaus 
kams, pp. Šurkams, pp. Biu 
žams.

Dėkoja visiemąi aukojusie 
ms loterijai fantus ar pinigus 
fantams pirkti.

Ypatinga padėka tenka as 
menims, kurie atliko vieno 
kias ar kitokias pareigas parcn 
gimo metu: pp. JonaičLms, p. 
A. Pranaičiui su dukrele, p.

M------=-'M —

V. Jasiulioniui, St. cathauaie 
čiams p. J. Šarapnickui, p. M. 
Saukai su sūnum, p. Bogušiui, 
p. Švažui; pp. Bisinauskams, 
p. Čeporienei ir kitoms ponio 
ms, padėjusioms virtuvėje, p.
A. Staskevičienei ir p. Simo 
naitienei talkininkavusioms aię 
nininkų vakarienės metu, P.
B. Simonaičiui suorgamzavu 
šiam skautus — tarnybą lote 
rijai, P. D. Dauginienei už pu 
ruošimą loterijai staliuko, p- 
lėms Čeporytėms, p-lei Valei 
ir Jonui LakaviČiams, dirbu 
siems prie loterijos, visiems ki 
tiems, kurie kuo nors mums 
talkininkavo, bet kurių pavar 
dės čia nesuminėtos, nes Sun 
ku beatsiminti, nuoširdžiai dė 
ko j ame.

Dėkojame LB Wellando 
apyl. pirm. p. A. Čepukui už 
tai'.ą žodį, taipgi Mr J. Vva 
ter.nan už pasakytą padėką 
an ,lų kalba.

Dėkojame p. J. Paužuoliui 
už gražią korespondenciją 
„N. L.“ savaitraštyje, pp. J. 
Sii-ionavičiui ir P. Puidokui už 
pa kelbimą per radio.

Šis didelis Joninių pasisėtu 
mas ir darnus visų bendra 
d biavimas įrodo, jog Joni 
n i tradicija Wellande yra 
Į ityta į senas vėžes.

St. Stephen’s salė kitų *ne 
tų Joninėms yra paiima bi /•- 
lio 22 dienai. Reikia tikins 
ka i LB Wellando apyi. v ba 
paseks savo pirmataku, J-ni 
nių įsteigėjų Wellande — LO 
K, pėdomis ir perims Joninių 
ruošimą.

KLT S-gos Wellando sk.
... M M--------M . i

nepaprastai didelis parengimų 
susidūrimas atsirado birželio 
antroje pusėje palei vilnles.ų 
rengiamas Jonines, nors visi 
kiti mėnesiai neturėjo ne vie 
no parengimo. Rengėjai aiš 
kinasi, girdi, tai sutapimas. T ik 
tai keistas toks sutapimas vie 
ną savaitę prieš vilniejių ren 
giamas Jonines, tą pačią die 
ną ir vieną savaitę po Joninių. 
Pirmučiausiai vieną savaitę 
prieš Josines, šeštadienį, buvo 
Maironio minėjimas, o tą pa 
čią dieną Wellande surengtos 
antrosios Joninės. Į pirmąjį 
parengimą buvo iškviestas net 
iš Čikagos solistas St. Batas, 
bet žmonių susirinko tik ap' 
šimtą, biletų parduota 69. lai 
tokioje salėje (tūkstantines 
talpos) solistas dainavo be 
maž tik sienoms. Kiek geriau 
turėjo antrosios Joninės. Ten 
tusidarė per šimtas ir biletų 
parduota apie 90. Pločiosios 
visuomenės vilniečių pastan 
gos ir dabar buvo geriau įvei 
tintos ir į vilniečiu Jonines su 
sirinko apie 500, biletų buvo 
parduota opie 400.

Kanados liet, vaikų Kongre 
sas įvyko Niagara Faile, Uni. 
Žinoma, mums brangi klekvie 
na, kad ir mažesnės apimties, 
lietuviška demonstracija ar kl 
tas viešas pasirodymas sveti 
mųjų tarpe. Tą mes kiekDe 
nas visur ir visada turime iš 
naudoti. Bet šiame Kongrese 
permažai buvo žmonių eiseno 
je, trūko gerais užrašais plaka 
tų. Daug turistų ir vietinių gy 
ventojų susidarė įspūdį, jog 
tai tik kažkokios religinės sek 
tos eisena. O tokių eisenų čia 
pasitaikoi dažnokai.

Gerai tas, kas padaryta ir 
keliais atvejais — bažnyčioje, 
prie paminklo ir dar pora Kai 
tų — buvo minimas Lietuvos 
vardas ir jos kančios.

Jeigu skaitomės rimtais l.c 
tuviais ir siekiame vicnyote, 
turime susidrausmnti, atsisaky 
ti „parapijinių“užgeidų ir dirūti 
visu lietuvišku mastu, kad vi 
si lietuviai, nežiūrint bet kur.ų 
pažiūrų skirtingumo, galėtų 
dalyvauti bendrame lietuviška 
me darbe.

■ Vilnietis.

HA M I L T O N A S 
Atkelta iš 7 psl.

sumą iki $73,300. Pesimis 
tams, kurie nė pirštu liepi, 
dėję didžiausiu balsu šaukia, 
jog Liet. Namų Hamiltone ne 
pastatysime, realiausias užtik 
rinimas, kad Tautos Namai 
Hamiltone atsistos!

MIESTUI SUMOKĖTA
Už gautus iš miestu v-uos 

reikalaujamus leidimus sumo 
keta:

1) Leidimas salei (.Licence 
for public hall), kurio termi 
nas baigiasi 1963 m. kovo 31 
d. — $20.80.

2) Leidimas kėglių alėjoms 
(Bowling alleys permit) gaao 
jimo laikas baigiasi 1963 m. 
kovo 31 d. — $90.00.

3) Leidimas statybai (Euil 
ding permit), kuris baig'asi 
1963 m. kovo 3d. — $7 6O.'J'J.

4) Leidimas šildymo įreng.

mams (Healing permit) galio 
jas iki 1963 m. kovo 3 d. — 
$90.00.

5) Vandens nubėgimo lala 
kams leidimas (Wiping lite 
permit) — $3.00.

Viso $ 963.80. Sk. S*.
JONAS IR AUGUSTINAS 

AUKŠTIKALNIAI 
esant svarbiam reikalui, malo 
niai prašomi atsiliepti patys ar 
ba kas žino jų dabartinį adr 
są prašomi apie tai pranešti 
„N. Lietuvos“ administracijai, 
7722 Georg/e £tr.. LaSalle, 
P. Q.

Kas „Nepriklausomą 
Lietuvą** skaito 

Labai gerai daro, 
Tas bolševikus ant mažojo 

piršto raito 
Ir į ožio ragą varo.

VIEŠA PADĖKA
JUOKDARIAI...

WINDSOR, Ont» - S'a*.. r

GEGUŽINĖ
„Lithuanian Voice** Radio 

Klubas, liepos 15 d. (sekma 
dienį) prie Chamung eže<-o, 
esančio tuojau už Erigion 
miestelio, rengia įdomią ir i.n 
ksmą gegužinę. Tai ta pat: 
vieta, kur praėjusią vakarą šis 
radio klubas buvo rengęs. 1 uc 
met kiekvienas gegužinėje Ja 
lyvavęs pareiškė, kad tai pui 
kiausia vieta norint smagiai pra 
leisti sekmadienio popietę. 
Greta turtingo bufeto ir .r n a 
gios muzikos čia švariame eže 
re galima pasimaudyti. Kadan 
gi Radio Klubas yra v.cų mė 
giamas, ir jo rdhgiamas gegtt 
žines ar kitus pobūvius vietos 
ir plačiųjų apylinkių lietuviai 
gausiai lanko tuomi paremua 
mi klubą, kartu turi galimvi ės 
pasimatyti su plačiąją lietuvių 
visuomene. Gegužinės pradžia 
nuo 12 vai. ir tęsis iki nakties. 
Tikrai verta dalyvauti.

RADIO KLUBO 
PROGRAMOS 

yra girdimos kiekvieną

dienį iš WQRS radio stoties 
FM banga 105,1 nuo 8.30 iki 
9 vai. ryto. Ši radio stotis nak 
ties metu neveikia, transliaci 
jas pradedo lietuviškuoju pus 
valandžiu — Br. Jonušo mur 
šu. Tai grynai patriotinė radi 
jo programa, paruošta sekma 
dienio nuotaikos sudarymą* 
ir lietuviško žodžio, muzikos 
ir dainų prisiminimui. Prog.a 
ma yra girdima maždaug iui) 
mylių nuo Detroito radiusu. 
Pasiklausykite. P. J.

PAPARČIŲ KILIMAS
Pietų Rodezijoje esantis Ka 

ribos ežeras apsidengęs tokiu 
storu paparčių sluogsniu, kad 
jį galima pereiti be ve.K nesu 
šiapus kojų. Šis paparčių kili 
mas pastoviai auga ir yra vie 
tomis iki 15 cm storio. Žalia 
sis kilimas labai greitai plečia 
si. Jo įsiveržimo' priežastys ne 
išaiškintos. Dedamos pastan 
gos šio gyvo kilimo augimą su 
stabdyti.

Nuoširdžiai dėkojame už 
mums suruoštas išleistuves, i.n 
ktjimus ir labai vertingas dova 
nas, kurios primins jus kiek 
vieną dieną. Ypatingai dėkoja 
me A. V. parapijos J k uom’ 
kun. Tėvui J. Borevičiui bj. 
už ledimą naudotis patuip.i 
mis išleistuvių metu ir nuošir 
džią dvasinę globą mums gy 
venant Montrealyje. T aipgi 
dėkojame Juozui Piečaičiui už 
puikų pobūvio vedimą: poniai 
E. Kardelienei už nuoširdžius

linkėjimus, teisinnkui Gražiu’. 
Stasiui Barauskui, J. Piešai 
čiui ir Juozui Lukoševič’ui uz 
atsisveikinimo žodį, rengėjoms 
Stasei Baršauskienei Zinai Pie 
čaitienei už organizavimą ir 
suruošimą puikaus pokilio ū 
visiems dalyvavusiems mūsų 
nuoširdi padėka. Tad prašo 
me ir toliau mūsų nepemuša 
ir būtinai mus aplank’. n nau 
joje gyvenvietėje, kuri yra F. 
R. I, Ottersville, Ont.

Ratavičių Šeima.

,^V. L.” SPAUSTUVĖ
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, aiba tele 
fonu : DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽE Ml AU 
S1A KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

DISERTACIJA ZtPiE
Ir Mandrapypkis susidomė 

jo „Lietuvos prezidentu“ kil 
me, kiek ji iškelta spaudoje— 
laikraščiuose ir Lietuvių Enci 
ktopedijoje. Juk tai daug svar 
besnis reikalas, negu astronau 
tų kelionės aplink Žem? ir nu 
matomos aplink Mėnulį.

Svarbiausia — grynu veiolė 
ir ypač — mėlynas kraujas, 
kuriuo, kaip pasirodo, labai do 
misi bolševikai - komunistai.

Kaip gaila, kad jau yra mi 
ręs kunigaikštis Gediminas-Ber 
žanskis - Klausutis heibo Po 
mian. Jis buvo didelis bajort’ 
žinovas. Jis autoritetingai bū 
tų išaiškinęs, ar Justas Palec 
kis grynakraujis Polocko ba 
joras, ar bravorininko Gold 
bergo pavainikis sūnus. Klau 
simas rimtas.

Mandrapypkis todėl, renada 
masis autoritetingu kunigaikš 
čio Gedimino - BeržansKio - 
- Klausučio dokumentu, jo lei 
diniu apie bajorus, ir kt., ypač 
astronautų augštosiose erdve 
sc sugaudytomis žiniomis, nu 
Siatė. kad kunigaikščio leidi 
nyje apie bajorus Justo Pa 
leckio nei pavardės, nej jo ua 
joriškos generacijos kilmių'□ 
medžio nebuvo išpaišyto. At

PALECKIO KILMĘ
seit, — Justas Paleckis nėra 
bajoriškos kilmės. Ir Jonas 
Šimkus, apie tai rašydamas, 
naujų įrodymų nepatiekė, — 
todėl bajoriška Paleckio kilme 
laikoma neįrodyta.

Jonui Šimkui, jeigu jis no 
ri įrodyti, kad J. Paleckis yra 
bajoras, reikia rimtesnių argu 
mentų, ne tuščiažodimo pas. 
kymo. Pavėjui pagauto žodžio 
neužtenka.

Beliktų antroji prielaida 
kad Paleckis bravorininko sū 
nūs arba teisėtas Paleckio tė 
vo — Paleckio sūnus.

Bet kyla klausimas, koaėl 
tuo susirūpino - komunistinė 
valdžia ir sovietinė san’varkar' 
Juk argi svarbu, kieno Palec 
kis vaikas? Juk už savo ginu 
mą Justas neatsakingas. Jis at 
sakingas tik už save patį. At 
sakingas tiek, kiek jis tikrai v C 
da lietuvišką politiką, Kiek ta 
politika žmoniška, Kiek jis 
pats žmogus. Kodėl ouvietijul 
parūpo įrodyti, kad Talecku 
mėlyno kraujo bajoras?

Antrąjai disertacijos aahai 
Mandrapypkis lauks naujų įro 
dymų.

Mandrapypkis.
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Netikras Paleckis
RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA

Š. m. gegužės 24 d. chicagi 
nės „Vilnies“ nr. 103 J. Šim 
kus, pakartojęs brooklynynės 
„Laisvės“ birželio 5 d. nr. 4 5, 
pamėgino neigti Justą Paleckį 
nuo priekaišto, jog šis nesąs 
Paleckis, tik Telšių fabiikan 
to Goldbergo sūnus. Kad bū 
tų sunkiau susekti, iš kur kilu 
si tokia, žinia, J. Šimkus pu 
dengia ja paprastu bolševiki 
mu būdu — pavardžių nulyiė 
jimu, abejonių sukėlimu ir pa 
prastu prasimanymu.

1. J. Š. nutyli pirmąjį M y 
kolo Biržiškos tuo klausimu 
„Amerikos Lietuvyje“ dar 
1948 m. gruodžio 4 dieną nr. 
49 straipsnį „Ne Paleckis, bet 
Goldbergas“. Tame straipsny 
je kartojama latvių proicsoriti 
(vėliau mirusių A. Gmbio i 
E. Šturmo, čia nurodytų, bet 
neminėtų) pasikalbėjimas su 
Paleckio motina.

2. Letuvių Enciklopedija 
XXI tome 1960 m. p. 399, kur 
rodomas buvęs Telšių fabri 
kantas Goldbergas — j. Palec 
kio tėvas. Pirmasis straipsnis 
lyg nebuvęs, o enciklopedinis 
paverstas mano straipsniu, 
nors jau nuo 1955 m. esu nu 
stojęs mūsų Enciklopedijoje 
dirbti ir su anuo straipsniu nie 
ko bendro neturėjau.

3) Truputis papildymų ir 
pataisų, mano laisvai kaip 
Lietuvių Enciklopedijos skai 
tytojo, pateiktų, kurių „Nepr. 
klausomoje Lietuvoje“ 19ti. 
XI. 29 nr. 47(765) dėl ano en 
ciklopedmio straipsnio XXI i. 
apie Justą Paleckį, kur del „i.c 
patikrintos žinios“, jog P. c-sąr 
netekėjusios motinos ir 1 elšių 
įmonininko (žydo Goldber 
go) sūnus: apie tai bene pir 
mi patyrė Pabaltijo universile 
to profesoriai lietuviai iš atvv 
kusių iš Rygos profesorių lai 
vių (Gulbio, Šturmo ir kitų), 
latviams tai Rygoje sakiusi pa 
ti Paleckio motina, dtjuoda 
ma, jog dėl jos, „grieko“ iš 
augęs toks lietuvių tamos ,,X 
davikas *. To mano straipsnio 
J. Šimkus nemini, tik berdrai 
keikiasi dėl „dipukiškus enu 
klopedįjos“ straipsnio, veng 
damas ką aiškiau iš ten nuro 
dyti. ,

Taigi dabar: M. Biržišk i 
kartoja žinią apie Paleckio tė 
va iš rimtų latvių profesorių, 
kurie ją sakė net Paleckiencs 
nuoširdžiais žodžiais. Lietuvių 
i-latvių pasikalbėjime dalyva 
vo keletas ar net keliolika as 
menų, kurių vienas Vaclovas 
Biržiška, čia pat pastebėjo bro 
liui Mykolui: „Taigi seniai ja 
kė, kad Justas P. yra pusžj 
dis“. Čia, be abejo, jis turėjo 
uojautos turėjome! 

galvoje ne vien žydiškus ano 
veido bruožus bet ir būdą, Xy 
goję gal kiek aplatvėjusį. Čia 
nei būdo, nei bruožų žydišku 
mo netektų laikyti kažkuo nei 
giama, nes broliai Biržiškos, 
Viekšnių gydytojo Antaną Bu 
žiškos sūnūs, ten ne tik žemai 
Čių, bet ir žydų tarpe aug i 
kaip tik bičiuliškai žydų atž/'l 
giu įkvėpti. Juk jeigu 1G0 pro 
centinis žydas Vilniaus „lic 
sos“ redaktorius Zimanas, su 
vo vardą net enriku suknkščio 
ninęs, gali būti bolševikams 
„patriotu", kodėl 50-procenti 
ms žydas „Paleckis“ negali 
būti taip pat mūsų „patriotu“ 
ir J. Šimkaus prietelium! Di 
ja, su „patriotizmu“ nekaip 
čia išeina.

Nors kitus faktus iš Justo 
biografijos J. Šimkus kaip ir 
priima — noriai ar nenoriai, 
bet ir suklumpa, čia man ne 
svarbu, ar Paleckis buvęs ba 
j oras ar ne, tik, kad jis Justo 
motiną buvo vedęs 60 metų am 
žiuje, iš pirmos žmonos per 
37 metus vaikų nesulaukęs, < 
senatvėje vedęs 24-metę Oną 
Petrauskaitę (taigi Justo mo 
tiną), tuojau susilaukė vaikų, 
išskyrus Justą, gan greit pasi 
mirusių. Netrukus po Jus 
krikštynų Paleckiai persikėlė 
iš Telšių į Rygą, kur Justas ir 
užaugęs. Mat, Telšiuose, ma 
no žiniomis, jis buvęs vietos 
vaikų pravardžiuojamas „gold 
bergiuku“. J. Š. paverčia ma 
no žodžius apie telšiškių už 
gauidinėjimus Justo bioliaib, 
ko aš nesu sakęs. Tad dabar 
katram turime tikėti. 1) J Šim 
kui, kuriam Justas gimęs po 2 
metų tėvų vedybų, ar 2) Ju« 
to motinai, kuri sakė apie a š 
kų savo „grieką“ — ir katras 
mums bus čia garbingesii'S, 
ar pamaldi kapitalisto nu 
skriausta darbininkė ar pigiu 
būdu į „bajorus“ kilęs sūne*. s, 
savo egzotinį kelią visaip pri 
dengiąs. Jau tuomet, Kai su 
latviais apie P. kalbėjome, vie 
nas, kitas mūsiškių ėmė ir pri 
siminė Upton Sinclairio „The 
Jungles“, kuriomis mes žavė 
jomės, o „sugriešijusiai“ moti 
nai ne paniekos, tik gilios už

Pereikime prie bajoriško su 
nelio. Sakote, na dabar — ju 
esąs patriotas. Hm, kaip čia 
pasakius? Kompanijoje mėg 
davo išgerti, išgėrus patriuKŠ 
mauti — štai ir viskas. O vis 
dėl to buvęs ir Justui nuoty 
kis, kurį žmonės buvo linkę 
aiškinti, kad ir egzotišku, bet 
„počcyvo“ jaunuolio išsišoki 
mu, kai patyręs iš Maskvos, 
jog Lietuva priversta bus „įsi 
jungti“ į Maskoliją. Justas nai. 
tį be „gočių“ desperatiškai bu

Šį Lietuvos laisvės paminklą iš Lietuvos kultūros muzejaus 
Lietuvos okupantas, Justo r a leckio ir jo padėjėjų pagalba, 
išmetė ir vieton jo pastatė žmogžudžio Dzeržynskio 

biustą.
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vo išsiveržęs iš prezidentūros 
ir paskiau porą savaičių buvo 
sulaikomas nuo visuomenės. 
Justas liko jau ištikimas Stali 
no pastumdėlis ir tarnybos at 
Deja, tas nebepasikartojo ir 
žvilgiu gerokai įsitarnavęs Ni 
kitos tarnelis. J. Š. to. atrodo, 
neatsimenąs. Tačiau kažko pai 
n.oja, gaudo ir nesusigaudo 
dėl primenamų Justui dar 
prieš tai gaunamų per Brauno 
banką svetimų pašalpų, žinias 
iš Lenkijos atstovybės Kaune 
ir pan. Galiu paaiškinti: tai bu 
vusieji tos atstovybės tarnai, 
tojai, atsidūrę Amerikoje, pa 
šakojo ir tebepasakoja apie 
Justo ir Liudo Giros imtus iš 
atstovybės per tą banką sveti 
mus pinigus. Dabar aišku? 
Tai, pasak J. Š. tebūdavę iš 
perkami patekę į Brauno ban 
ką vekseliai, taip darę ir kiti 
inteligentai, jų tarpe ir Biržiš 
kų trijulė“. Na, jau ne — jo 
kių skolų mes, Biržiškos, netu 
rėjome, tad ir jokių vekselių 
iš Brauno išpirkinėti. Į J. Š. 
grubijonystes neatsakinčsiu, 
kas nežino jo „nekuitūnngu 
mo“? Prireikus atsakysiu, ka. 
jis parengs savo žadamą prie 

telišką J. P. biografiją.1)
M. Biržiška.

’) Beje, Jonas Mašiotas Ji., 
Prano Mašioto sūnus, rygietis. 
Amerikoje man rašė, jog Jus 
to Paleckio telšiškis tėvas bv. 
vęs Goldmanas (ne Goldou 
gas).

* Diplominiais spektakliais Vii 
niaus dramos teatre pasirodė 
devyni valst. konservatorijos 
teatrinio fakulteto diploman 
tai. Šalia kitų veikalų, buvo 
inscenizuotos J. Baltušio 
„Parduotos vasaros“.
0 Lietuvos Radijo ir teievizi 
jos komitetas bei Rašytojų s- 
ga paskelbė uždarą radijo pje 
šių konkursą. Skiriamos premi 
jos 500, 350 rublių ir mazes 
nės. Nurodyta, kad konkurse 
gali dalyvauti Lietuve 
čiai, rašantys lietuvių i 
kalba.

— E. Mieželaičiui 
birželio 9 d. įteikiant 
premiją, jį pagerbti atvyko Le 
ninoį literatūros ir meno pre 
mijų komiteto pirm. Pichono 
vas, įvairūs pareigūnai, rašyt. 
Surkovas ir kt.

>s pilie 
u rusų

Vilniuje 
lenininę

ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

1962 METŲ VASAROS ŽAIDYNĖS

didžioji pereinamo 
Bendruomces įau 
surinkusiam

didžiausią
visose 
taškų

Šiaurės Amerikos lietuvių 
1962 metų lengvosios atleti 
kos žaidynės įvyks 7 — 8 lie 
pos, Toronte. Varžybos vyku 
suaugusių vyrų ir moterų, i- 
jaunių bei merginų, A ir B. 
klasėse.

Futbolo ir teniso žadyiaes 
įvyks per Labor Day savaitoa 
lį, Windsore, Kanadoje, vyks 
tončios lietuvių dienos proga 
Windsore bus paskutinės 19c2 
metų sporto žaidynės ir ten 
bus įteikta 
ji JAV L. 
rė klubui, 
žaidynėse 
skaičių.

1938 metais Kaune įvyko 
pirmoji lietuvių pasaulinė oli 
mpijada. 1958 m. mes įskilmin 
gai atšventėme 20 metų sukak 
tuves čia Amerikoje. Nepri 
klausomoje Lietuvoje buvo nu 
matyta kas keturi metai aarv 
ti lietuviškas olmpijadas. P.i 
simndamas keturių metų lietu 
viską olimpinę tradiciją, FAo 
KAS ypatingai pažvmi kas 
ketvirtus metus, taigi 1962 me 
tus. Visi šių metų žaidynių lai 
mėtojai yra apdovanojami oii 
mpiniais medaliais.

FASKAS tikisi, kad būsi 
moms sportinėms varžyboms 
susidomės tiek sportininkai 
tiek mūsų lietuviška visuomc 
nė ir kviečia visus sportima 
kus kuo skaitlingiausia, daly 
vauti, bei mūsų visuomenę ap 
silankyti visose žaidynėse.

Lietuviškas sportinis gyve 
nimas yra energingas ir gyvam 
Didžiausias akstinas 
sportinį gyvenimą 
toliau jį plėsti yra 
mūsų visuomenės 
mas visais mūsų 
kiais.

musų 
palaikyti ir 
atatinkamas 

susidomeji 
sporto įvv

F AS Kas.
JAV — SS-GA

Lengvosios atletikos rung 
tynės tarp JAV ir Sox S-gos 
įvyks š. m. liepos mėn. 21— 
22 d. Californijos mieste Pa’o 
-Alto. Sunku šiandien pasaky 
ti, ar rusų komandoj dalyvaus 
ir lietuvių, tačiau daug vilties 
patekti turi A. Vaupšac, A. Va 
ranauskas ir gal J. Pipyne 
Sporto mėgėjai pietinėj Ontu 
rio (Hamilton, Toronto ir kt. 
miestai) galės stebėti dalį rung 
tynių televizijoj, rodomoj per 
Amerikos ABC tinklą ir ma 
tomu toje Kanados dalyje aep 
tintuoju kanalu. La’kas bus nu 
rodytas televizijos programoj.

VILNIUS NUGALĖJO 
KAUNĄ

Na, ir staigmeną iškrėtė ma 
sų senelis Vilnius! Ir ne bet 

kur — o dar krepšinvje, nu 
galėdamas dideliam turnyre. 
Kauno rinktinė: moterys 57 ■ 
54 ir vyrai 55:51. Tai pirmos 
Vilniaus rinktinės pei galės 
prieš Lietuvos krepšiniu tvir 
tovę, atsiektos po labai di -ilua 
tiškos kovos, svyruojant pa 
sekmeii tai vienos, tai vėl kt 
tos komandos naudai. Ii kas 
svarbiausia, kad Kaunas žaidi 
savo geriausioj sudėty j, (La k 
taraitė, Milerytė, Kirtiklytė, 
Lauritėnas, Giedraitis ir kt.) 
todėl ir laimėjimas yra dar sva 
resnis. Negali būti kalbos, kad 
Kaunui nėra ko nusiminti, 
pralaimėjus mūsų sostinei, nes 
atsirado sveika konkurencija, 
kuri duos t’k Lietuvos krepšį 
niui gražių vaisių. Mat, i m 
šiol, Kauna.- grojo pirmuoju 
smuiku, tad būdamas tikras s.: 
vo laimėjimais prieš kitus Lie 
tuvos miestus, gal kiek ir už 
snūdo ant laurų. O šie pralai 
mėjimai, paskatins daugiau 
treniruotis, daugiau „skaitj 
tis” su kitom komandom, vie 
nu žodžiu — pasitempti į prie 
kį, nes ir kiti Lietuvos rnies 
tai pamatys, kad Kauno tvir 
tovė yra „paimama“.

ŽALGIRIS PRALAIMI
Jeigu Kaunas vadovavę 

krepšiniui, Vilnius nenusiiei 
džia futbole, atstovaudama^ 
mūsų tėvynę augštoje Sov. S- 
gos futbolo lygoje. Deja, ki 
mandą treniruoja rusas Glaz 
kov, labai nesėkmingai, nes 
vilniečiai tebėra augštosios !y 
gos uodegėlėje ir .pralaimi m 
ngtynes labai augštom pa.,ek 
mėm. Štai, neseniai, Žalgiris 
patyrė eilinę nesėkmę — Le 
ningrade pralaimėjo net 0.7’ 
Po savaitės, jis kiek rcabiTta 
vo savo pralaimėjimą, suzau 
damaa Vilniuje su Moldavas 
vienuolike 1:1. Po devynerių 
rungtynių, Žalgiris turi tik pen 
kis taškus i. skandalingą įvar 
čių santykį 5:23! Latvijos 
Daugava stovi viena pakopa 
augščiau (su tokiu pačiu task:; 
skaičiumi), kadangi jos įvar 
čių santykis yra 7:10. Lietu 
viai pralaimi nedovanotinai 
augštai, blogindami savo pade 
tį lentelėje.

TIMOFIEJAI ATSTOVAI! 
JA LIETUVĄ

Rašydamas apie Pabaltijo 
dviračių lenktynes, minėjau T 
mofiejų Zlotnikov‘ą, nerasda 
mas to Lietuvos kolonisto pi 
vardės Lietuvos komandoj. 
Galvojau, kad jis išvyko j ki

Nukelta į 7-tą p»l

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Voratinkliai nesidraiko be vėjo
22.
Barvainis tuo tarpu gyveno 

viengungio gyvenimą. Nors ir 
jausdamas nepatogumų, bei 
vis dėlto jis lankėsi pas buleti 
ninkę.

Nei Rodeno kurinių nuo 
traukų, nei kalnais sukrautų 
pagalvių, nei tvarkingai išdes 
tytų ir dailiai išsiuvinėtų atra 
mos pagalvėlių čia nebuvo, 
kaip pas Konstanciją Boreikai 
tę. Bufetininkė šia prasme Bar 
Vainiui atrodė asketiška, jeigu 
nepasakyti—visiška beturtė, tik 
ra proletarė, proletarinės impe 
rijos pilietė. „Plikas, kaip til 
vikas“ — Barvainiui pilsiminc 
patarlė.

— Betgi visai nieko neturi? 
— lyg ir teiraudamasi? sumi 
nėjo Barvainis. — Gal -uoš.e 
si į vienuoles?..

— O iš kur aš galiu ką tu 
rėti, daktare? Gaunu 280 *ub 
lių per mėnesį, tai ką už tokį 
atlyginimą galima įsigyti? Esu 
tikra proletarė proletariškos 
santvarkos ir proletariškos va 
Istybės „graždanka“ — pike 
tė. Laimei, kad dirbu vilgyklc 
je, tai, kaip patarlė sako: ,,c’t 
lė aruode badu nedvesia“...

— Ir nieko negali susiKoin 
binuiti?

— Ne ką. Jei kokj main.o 
žį ir sukombinuoju, ta. visua? 
išeina apsirengimui. Žinote g:, 
kokios aprangos kainos. Vien 

už batelius neužtenka viso rnė 
nėšio algos. . . Aš tiesiog np . 
prantu, kaip darbininkai gal' 
išsiversti. Ypač — su seimu 
mis.

— Kombinuoja. . .
— Bet ne kiekvienas gi ga 

Ii kombinuoti ir ne kieKvie 
nam yra kas kombinuoti. . .

— Tas tiesa. Na, tie ir bail 
miriauja... O kas tiktai ką gali, 
lai ir kombinuoja. . .

— Tokios sąlygos, toT.a vai 
dymo sistema. . .

— Kombinuoti?
— „Kaip kas išmano, taip 

save gano“...
— Kombinuoja.. .
Barvainis galvojo, kad n 

jis kombinuoja, kad ir tiuo at 
veju. Ir kažin, ar jis neskriau 
džia moters, kad ir bufetmm 
kės.

Barvainiui prablaivėj.mo 
prošvaistės ateidavo, bet jas 
kažkaip užtemdydavo įpročiai 
ir fiziologiniai instinktai. Sun 
ku jam buvo su jais kovo... 
Nors protas ir nemelavo. Jis 
žinojo, kad .ai neetiška, bet ne 
žiūrint to, jis vis dėlto ėjo u.s 
tinktų keliu. Ir bufetinuikę jie 
aplankydavo. Tai būdavo vis 
vėlai, kai ji baigdavo buiete 
darbą. Barvainis galvojo, kad 
ir bufetininkė kombinuoja, 
kaip ir visas sovietinis svietas.

Ir taip prabėgo beve k visi 
metai. Barvainis kelis kartus 

buvo nuvykęs Palangon ir su 
sitikęs su vaikais. Palikdavo 
jiems pinigų, bet Viktorijos ne 
matydavo, nes ji dirbdavo. Bet 
su vaikais jis pasikalbėaavo ir 
vis daugiau įsitikindavo, Kad 
juos reikia globoti. Jie tėvą my 
Įėjo, prie jo glaudėsi, su juo 
žaidė ir tas juos artino ir glau 
dino. Kiekvienas išsiskyrimas 
buvo skaudesnis.

Vaikai, sugrįžus Barvainie 
nei iš darbo, šokdavo prie jos 
ir džiaugdavosi, kad matėsi su 
tėčiu, kad jis geras, kad būtų 
dar geriau, jeigu visi drauge 
galėtų gyventi... Motiną tie vai 
kų įtaigojimai daugiau ii dau 
giau jaudino, ir ji ėmė galvoti, 
o gal reikia taisyti praeities 
klaidas, gal sugrąžinti šeimai 
visumą. . .

Barvainienė nė kiek dabar 
jau neabejojo, kad tiktai šet 
moję galimas visiškas bei pilnu 
tinis gyvenimas. Kad prigim 
tis čia turi savo tvirtus įstaty 
mus, kurių pažeidimas išeau 
kia katastrofą. Katas’iolą ii 
zinę ir katastrofą moralinę

Barvainienė, skaitydama so 
vietinę spaudą, sužinojo, kad 
ir sovietinė santvarka del šei 
mų pakrikimo krinka, todcl 
valdžia griebėsi varžyti anks 
čiau lengvą šeimų pažeidinij 
ir griebėsi sulaikyti tą procesą. 
(Pradėtas varžyti ir abortų da 
rymas, nes buvo rasta, aaci ‘ ai 
drauge su šeimų ardymu nepa 
sitarnauja sovietinės aantvar 
kos stiprinimui.

Barvainienė daugiau ir dau 

giau suprato, kad ir jai pačiai 
ir vaikams būtų geriau atsta 
čius šeimos darną.

Vaikų auklėjimo ir moksli 
nimo reikalas ir pačių vaikų 
išsiilgimas normalių šeimos są 
lygų bei pastovus priminimas 
motinai tėvo, o paskutiniu lai 
ku ir Nijolės tolmesnio mokslo 
ir prieš tai darbo stažo alliki 
mo reikalai pavertė Ba#vai 
menę imtis rimtesnių žygių, ir 
ji nutarė vieną laisvadienį s„ 
vaikais nuvažiuoti į Klaipėdą. 
Gal ne tiek skaičiavimai kiek 
motiniška širdis, kuri visok'u 
atveju, nežiūrint nieko, auko 
jasi, ir šį kartą privedė prie 
rimto žygio.

Barvainienei nelengva buvo 
ryžtis. Ji, ne jis, ją pametė, i e 
gul ir susipykusi, tegul juo u 
nepatenkinta, bet vis dėlto, kL 
dabai ji šalčiau galvojo ap.e 
išsiskyrimą, ji negalėjo nepri 
sipažinti, kad jos žygis bu v 
nepakankamai pergaivotas; 
Perdaug pasikarščiuota ir pei 
daug vėjavaikiškai pasielgta. 
Jos kaltės, jeigu apie tai kai 
bėti nešališkai, buvo daugiau, 
negu Barvainio.

Nėra ko perdaug kaitinti ir 
aplinkybės, nes, galų gale, ir 
aplinkybes juk kuria pats žmc 
gus, bent dalinai. Ar Viktorija 
Barvainienė bandė tas sąlygas 
kurti? Ne. Ji pati pasidavė 
joms ir nieku nepasipriešino. 
Ir tas visą laiką spaudė jos są 
žinę. Net ir tada, kai ji buvo 
Adomėno glėby, kai jis jai 
kalbėjo ją mylįs.

„Nuo liesos, nuo sąžinės 
balso niekur negalima pasislėp 
ti“. — galvojo Barvainienė. 
— „Ji, kaip kirminas, graužia 
sąžinę”. . .

Ir Barvainienė neatlaikė 
prieš sąžinės graužimą, iš vie 
nos ir vaikų įtaigoj imu, iš i.i 
tos pusės.

Nuvykusi su vaikais į Klai 
pėdą, Barvainienė apgriautu 
me uostamiestyje sunkiai bcai 
orientavo. Barvainio kambaiio 
adreso ji neturėjo, todėl teito 
įiekoti ligoninės, kurioje jk» 
dirba. Tiktai ten ji sužinojo 
gyvenvietę.

Neramia, šokiįnėjanČia šir 
dim Barvainienė pasibeldė į 
Zobovų butą, kur Barvainis 
turėjo kambarį.

Ją įleido Zobovienė ir papra 
šė palaukti svečių kambaryje.

Barvainis buvo nustenintas. 
sujaudintas ir tiesiog pritrenk 
tas šeimos atsilankymu.

— Tai čia jūs?... — kiūra 
pančiu liežuviu jis prabilo. •

Vaikai šoko tėvą sveikinti, 
jį apsikabin i. Gedukus nei pia 
virko. Barvainis nežinojo kas 
sakyti, kaip pasielgti su Vik 
torija. Jis ištiesė jai ranką, Kai 
rodos reikėjo pulti vienas ki 
tam į glėbį ir baigti su nema 
lonia praeitimi. Deja, oerdaug 
pakeliui susikaupė kliuvinių. 
Vienas jų ir dabar tysojo, kaip 
išvirtęs skersai kelio, medis. 
Viktorija tą jau žinojo ii tas 
ją ypač sulaikė nuo didesni*, 
ryžto.

O atsitiko taip, kad but;' 

ninkė susilaukė kūdikio. Ji pa 
skaičiavo, kad geriausius al> 
mentus ji gali gauti žinoma, iš 
gydytojo, ir padavė teitman, 
nurodžiusi kūdikio tėvu. . Bar 
vainį. . . Barvainis išsigynė, 
bet to buvo maža, — reiiceio 
teisme įrodyti, kad ne jis tė 
vas.

Nemaloni buvo ta byla, 
ypač jam, ligoninės oidinato 
riui, jaunų gydytojų auklėto 
jui- • •

Barvainienė kaip tiktai at 
vyko Klaipčdon tuo metu, ka 
da byla dar nebuvo baigta. Ne 
dug kas apie ją ir žinojo. Pa 
kampiais tačiau su pašaipa 
kalbėjo: Koks gi tas vyr. gy 
dytojas, kad taip nuskriaudė 
moterį. . . Barvainis turėjo ne 
malonumų ir ligoninėje, ypač, 
kad ryšium su ta byla iš V u 
niaus atėjo žinios apie jo ly 
šius su Borcikaite, apie jos nuo 
dijimąsi. Kaip paprastai to 
kiais atvejais esti, viskas buvo 
perdėta, pagražinta.

Barvainienė Jšdėstė Tomui 
visą reikalą, kuris pr“.reneto 
Njolei baigus vidurinį mokslą.

Barvainis, jau iš tikslo gal 
vojęs apie šį reikalą, nebuvo 
reikalingas įtikinimų. Jis auti 
ko, kad Nijolė pas jį apsigy 
vens ir kur nors Klaipėdos tab 
rike atliks darbo stažą. Tuo 
reikalas buvo išspręstas. Giįž 
dama į Palangą, Barvainienc 
jam įdavė stamboką sąsiuvinp

— Čia tavo dienoraštis, ku 
rį aš radau besirausdama savo 
daiktuose, — ji pasakė ir iš 
važiavo. (D. b.).
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DU SUKAKTUVININKAI
Dr. A. T rimakui — bO m.
Birželio 19 d. VLIKo piimi 

ninkui dr. Antanui Trimakui 
sukako 60 m. amžiaus. Jis via 
gimęs 1902 m. birželio 19 d 
Taupriuose.

Nuo 1925 iki 1930 m studi 
javo teisės, politikos ir ūkio 
mokslus Lille ir Grenoblio uni 
tvqssi teituose Prancūzijoje h‘ 
Kaune, o tarptautinę teiaę Ha 
agoje, Olandijoje ir Ženevoje, 
Šveicarijoje. Filosofijos dr. 
laipsnį gavo 1930 m. Lille uni 
versitete. Dr. Trimakas nuo 
1930 m. pradėjo diplc matinę 
veiklą — nuo 1930 iki 1930 
m. buvo Lietuvos pasiuntiny 
bės sekr. Stockholme, Švedi 
joje, o 1935 — 1939 m. bu 
vo Europos sk. vedėju Lie 
tuvos Užsienių reikalų ministe 
rijoje Kaune. 1938-39 m. buvo 
Lietuvos pasiuntinybės Var 

šuvoje patarėju, o 1939 m. bu 
vo paskirtas Lietuvos g ..n. kon 
šulu Vilniuje.

Politinėje veikloje aktyviai 
reiškėsi Lietuvai netekus ne 
priklausomybės. Dalyvavo Vy 
iriausiojo Lietuvos Išlaisvint 
mo Komiteto darbuose — bu 
vo kolitinės komisijos narys r 
prezidiumo bendradarois, at 
stovavo L. Ūkininkų S-gai. 
Tremtyje dr. Trimakas V..1 
Ko nariu buvo nuo 1955 m., 
gi nuo 1957 m. — jo pirmi 
ninkas. Nuo 1951 m. dr. Iii 
makas aktyviai reiškiasi ir ki 
tose organizacijose — Lietu 
vos Laisvės Komiteto oekrelo 
rius, Pavergtųjų Europos T au 
tų Seimo narys ir dabar polit. 
komisijos pirm. Seimui yra pa 
tiekęs eilę studijinių praneši 
mų. Gyvendamas JAV-se dr 
Trimakas veikė ir Vid. Euro 
pos kr. demokratų unijos vyk. 
komitete (buvo jo vicepirrn.), 
yra aplankęs visą eilę Pietų 
Amerikos miestų bei lietuvių 
kolonijų. Atvykęs į JAV su 
kaktuvininkas įsittaukė ' moks 
lo darbą ir nuo 1947 m. Se 
ton Hali universitete dėsto po 
litinius ir ekonominius moks 
lūs. Jam artimas ir spaudos 
darbas. Pastaruoju metu di 
Trimakas daugiausia dėmesio 
ir nergijos skiria politiniam 
darbui, daug sielodamasis L.ie 
tuvos išlaisvinimo klausimais.

Dr. P. Karveliui — 65 metai
VLIKo Vykd. Tarybos na 

nui, Užsienio reikalų tarnybos 
valdytojui Dr. Petrui Karve 
liui birželio 29 d. suėjo 65 m.

KULTO R W E KR OĄ/IK A
LIETUVOJE IŠLEISTI BŪGOS RAŠTAI 

mokslo darbai; kalbos dai / 
kai, apima 1907 - 10 metus; 
medžiaga lietuvių, latvių ir prū 
su mitologijai; K. Jauniaus m 
kslo darbas; apie lietuvių as 
mens vardus; mūsų rašybą; 
kalbos mažmožiai ir kt.

K. Būga — Rinktiniai raš 
tai II tomas, 734 pusi. Turiny: 
Kalba ir senovė; priesagos ; 
žodyno red. pranešima'’; apie 
knygas ir kt.

K. Būga — Rinktiniai raš 
tai — 1008 pusi. Tunny . Lie 
tuvių kalbos žodynas; lietuvių 
tauta, kalba bei artinieji ginu 
naičiai — latviai, prūsai, kur 
šiai, žiemgaliai, sėlia’; vietų, 
vardai — istorijos šaltinis; nt 
tuvių įsikūrimas šių dienų Lie 
tuvoje; iš lietuvių ir indoeu 
ropiečių senovės j smuiku? 
straipsniai, recenzijos; aisčių 
praeitis; laiškai ir kt.

K. Būga rinktiniai raštai— 
Rodyklės, 398 pusi. Turinyje: 
Dalykinė rodyklė; žodžių ro 
dyklė — lietuvių kalba, latvių 
kalba, kitos kalbos — graikų, 
keltų, sen. indų, ugrų - linų, 
kitos kalbos.

Taigi K. Būgai paskirti 4 
tomai, sudaryti iš beve;k 200t- 
puslapių, kietais viršeliais. Su 
darė Z. Zinkevičius. Išleido 
valstybinė leidykla (kitokios 
Lietuvije dabar nėra). Tai im 
pozantiškas ir vertingas le.ui 
nys.

K. Būgos mes jau pasigedo 
me, nes jo raštai jau seniai uu 
vo išsibaigę knygų rinkoje. 
Kas norės galės šiuo leidiniu 
pasinaudoti. Visi ketur. tomai 
sudaro vienetą.

LOS ANGELES DAiLIŲJU 
MENŲ KLUBE

kompozitorė Giedra Gudais 
kienė, birželio 23 d. kalbėjusi 
muzikos temomis, pasidžiaugė 
lietuvių kompozitorių sugebe 
jimu tarsi Įšokti į greitai ne 
dantį XX a. traukinj ir jame 
saugiai išsilaikyti. Pusti ečioy 
valandos paskaita paįvairinta 
muzikos gaisais, operų, džar.o 
ištraukomis, lietuvių kompozi 
torių gabalėliais.

Susirinkimui pirmimmca o 
poetė E. Tumienė.

Gegužės mėnesį Dailiųjų 
Menų Klubas pradėjo »eptm 
tus metus. Maždaug tuo laiku 
DMK nariai renka savo met 
raštininką. Juo perrinktas Ai 
girdas Gustaitis. Naujam lai 
kotarpiui DMK pirm, išrinktas 
Bronys, Raila.
9 Daiva Mongirdaitė, sopra 
nas, iš Boston, Mass, vasaros 
atostogų atvyko Į Los Ange 
les, Calif.
9 Chorvedžių choras veikiąs 
Kaune, birželio 11 d. išpildė 
koncertinę programą Kaune ir 
birželio 12 d. Vilniuje. Liepos 
9 d. chorvedžiai išvyksta į kon 
certinę kelionę po Rytų Vokie 

«tiją-

Sovietinis Lietuvos okupan 
tas retkarčiais leidžia išleisti, 
o gal neprižiūri ir prasprūsta 
tokie leidiniai, kaip Juškos dai 
nų rinkinys, vienas kitas ve. 
timas, kaip Faustas, arba kaip 
dabar yra pasirodę didžiojo 
mūsų kalbininko, Kazimiero 
Būgos Rinktiniai raštai, ketu 
ri tomai. Leidinys kapitalinis.

K. Būga — Rinktiniai ras 
tai I tomas, 658 puslapiai. Fu 
riny: K. Būgos gyvenimas,

amž. Jis gimė Jestrakyje, Šilą 
voto vals., Mariampolės ap. 
Dar mokydamasis M, Yčo gi 
mnazijoje Voroneže, aktyvai 
reiškėsi lietuvių gyvenime. Bu 
vo vienas iš steigėų L. KriKŠ 
čionių demokratų partijos Nu 
sijoje. 1918 m. grįžęs į Vilr u, 
reiškėsi astroje V. Tarybos ko 
nferencijoje. Mokslus ‘-ęsė Vo 
keti joje, 
ir baigė 
šių ir ūkio 
gaudamas 
dr. laipsnį.
— Ūkio rtlorma Lietuvoje). 
Grįžęs į Lietuvą 1923 m. d r. 
Karvelis buvo L. Kriksč.onių 
Dem. partijos centro komiteto 
p-kas ir Seimo narys. Buvo v»o 
nas Žemės banko organizavo 
rių. 1925—1927 m. buvo Ii 
nassų ministeriu dr. Bistro n 
A. Voldemaro kabinetuos^. 
Po to vadovavo prekybinių ue 
rybų su svetimais kraštais ru 
šai. Seimo atstovu buvo 19 N
— 1928 m.

Nuo 1940 m. atsidūręs \ n 
karuose, Vokietijoje, Karo me 
tu dr. Karvelio buvo Berly e 
Lietuvių S-gos valdybos na 
rys, o nuo 1944 m. — Lietu 
vių s-gos Vienoje pirmininką. 
Vokietijoje (ligi 1955 m.) ve> 
kus VLIKui, sukaktu" iniskas 
buvo jo narys ir atstovavo 
Ūkininkų s-gą. Eilę metų bn 
vo VLIKo pol. komisijos pir 
mininkas, o nuo 1952 m., tai 
gi prieš dešimtmetį, pradėjo 
eiti VLIKo Vykd. Tarybos 
Užsienio Reikalų Tarybos vai 
dytojo pareigas. Nuo 1955 m. 
di. Karvelis yra liet, delegatas 
prie Fed. Vokietijos vyriausy 
bės Bonnoje. Nuo 1952 m. dr. 
Karvelis su latviais ir estais 
veikėjais tremtyje bendradar 
biauja ir Fed, Vokietijoje ve 
kiančioje Baltų Taryboje.

Berlyno universitete 
Breslau univ. tei 
mokslų fakulh. ą. 
politinių makalų 
(Disertacijos temų

Tautinės, demoki atinės minties mėnesinis lietuviu laik- 
raiti*. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas, 

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBEL1S 
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
34.

, BALSAS
apačioj

A Ei. stabtelėkit! Neskubėkit!
BALSAS

viršuj
Ko jūs tenai, tarpeklyš rėkiat?

BALSAS
apačioj

Gal kas manęs pasigailės?
Aš jau ketvirtą šimtą metų 
Kapstaus iš šitos pragarmės,

I Bet nieks, deja, manęs nemato.
\ ABU CHORAI

Ant šakių sėsk ar ant lazdos, 
Apžerki ožį arba šluotą! 
Kas atsitiks, tas niekados 
Nebepateks į laumių puotą.

PUSRAGANĖ
apačioj

Kiek laiko veltui aš stenu, 
Toje pat vietoj tipenu!
Jau kitos įropštė į viršų, 
Mane pakalnėje pamiršo.

RAGANŲ CHORAS
Pagelbsti laumėm tepalai, 
Bures atstoja skarmalai.
Tad geldon sėskis kaip į valtį, 
Bandyk į orą pasikelti!

ABU CHORAI
Kai kalno ketera dūliuos 

Apačioje, po mūsų kojų, — 
Išnersim visos iš miglos 
Ir žemėn tūpsim ant šilojų.

Leidžiasi
MEFISTOFELIS

Koks negirdėtas bruzdesys!
Šimtai baidyklių kūliais lapatuoja, 
Baksnojas, grumdos, rankom maskatuoja, 
Spiegimas, kauksmas kurtina ausis, 
Ir viskas kibirkščiuoja, čirška dvoKia. . . 
Nesi, tur būt, regėjęs vaizdo tokio! 
Laikykis, nes žemyn nusprūst gali.
Kur tu?

FAUSTAS
Čionai.

MEFISTOFELIS
Jau taip toli?

Palauk, aš veikiai padarysiu tvarką, 
Pasinaudodamas man suteikta valdžia! 
Iš kelio, šunauja! Patsai šėtonas čia! — 
Kabinkis, daktare, į mano švarką, 
Ir sprukime kur nors. Aš pamačiau 
Kažkokią keistą šviesą aname brūzgyne; 
Tad maukime tenoi greičiau!
Ta spūstis net ir man — baisi kankynė.

FAUSTAS
Tu — prieštaravimo dvasia, tikrai! 
Kur dingo visas tavo apsukrumas. 
Ir ko į Brokeną mus nešė aitvaiai, 
Jei tu iš sykio taikstais nert j krūmus?

MEFISTOFELIS
Ten, prie ugniakuro, tuojau svečiai sueis. 
Mes rasime kompaniją gan jaukia.

FAUSTAS
Mane žioruojanti viršūnė traukia.

- .

Dailininkas Račkus, vienas mo dėmiausių šių laikų mūsų da. lininkų, pažadėjęs NL Mas nų 
fondui savo kūrini. Dailinin kas čia matomas prie savo ku rinio.

IŠLEISTAS XXVI LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
TOMAS, 

apimąs žodžius Rothfels 
Nors mes jau ir prioraioine 

prie Lietuv ų Enciklopedijos, 
bet gavę naują tomą vis dėlto 
tinime konstatuoti, kad tai yra 
didelis, nepaprastas reiškinys 
ir reikšmingas faktas. Kick vie 
nas naujas tomas — tai otam 
bi plyta lietuvių kultūros pa 
state, lietuvybės rūme ir lietu 
vių tautos istorijos lietuviška 
me nušvietime, kai ji dabar yra 
žiaunai iškreipiama ir klasto 
jama pačioje Lietuvoje. Lietu 
viškas lietuvių tautos kultūros 
budimas, lietuvišku protu, he 
tuviška širdim, lietuviška dva 
šia, nekeliaklūpščiaujant prieš 
okupantą, — yra didelis oaly 
Kas. Lietuvių Enciklopedija 
bus tas šaltinis, kuris ibjekiy 
v'am ir tiesos jieškančiam tyri 
nėtojui atskleis okupanto prie 
vartautojo klastas, 
skriaudą, kurią jis 
vių tautai.

Naujas Lietuvių 
dijos tomas, kada

smurtą ir 
daro lietu

Enciklone 
_  okupantas 
nelendžia net pagal j u gi kur 
!p. h Redaguojamos 
nėu” < ................
žin omis 
en 
tik 
fal 
nė 
tai

— Saulės kalendorius.
hauskas, Salamiestis. Salantai, 
Sapiegos, Sartai, Sasnauskas, 
Sasnava, Sauerveinas ir kt. 
Čia suminėti tiktai stambesni 
straipsniai, bet yra da.. daug 
smulkesnės medžiagos. Visa 
tai pailiust.uota vaizdais.

Be šių. pakeliui kitiems da 
lykams, taip pat daug lietu 
viškųjų dalykų, kaip senojo 
Vilniaus vaizdai ir kt.

Patartina mokslus išėjusiam 
jaunimui įsigyti Lietuvių Enci 
klopediją. Ją galima gauti išsi 
mokėtinai. Kas būtų tuo inie 
rasuotas, Neprikl. Lietuvos re 
dakcija mielai patarnaus ir su 
tartas tas sąlygas, kurios pre 
įnumeratoriui būtų patogiau1 
sios. Rašykite adresu: NL 
7722 George St., LaSalle, 
Montreal 32, P. Q.

LIETUVIU LITERATŪROS
ISTORIJA

Lietuvoje toliau leidžiama. 
Dabar išleista trečiojo tomo 
pirmoji knyga — „Kapitaliz 
mo epocha (1817—1940) ’. 
Redagavo K. Korsakas. Tomo 
autoriai: K. Doveika, V. Gali 
nis, L. Gineitis, K. Korsakas, 
J. Lankutis, J. Žėkaitė ir nepa 
žymėtasis politrukas. Viskas, 
žinoma, atremta į ,,Didžiąją 
Spalio socialistinę revoliuci 
ją“, kuri pavergė laisvas tau 
tas ir sunaikino jų valstybėj. 
Čia jau viskas pradedama ii 
baigiama koliojimu visko, kas 
yra laisva, kas nepaklusta oku 
panto diktatūrai. Be įžangos, 
čia peržvelgiami Tumas, Krė 
vė, Vienuolis, Gira, Sruoga. 
Binkis, Putinas, Čiurlioniene, 
Vaičiūnas, Ląstas. Kai ki 
tiems paskirti atskyri skyiia,, 
paskutiniai trys sukrauti j »ie 
na skyrelį. Verta bus visų ver 
tinimą peržvelgti.

i „Soviet i 
enciklopedijos (NL red. 

sovietinė lietuvių 
ikloipedija neišeis, beveik 
a), yra didelės reikšmės 
tas. Daugelis skaitiinges 

emigracijos ir gausesnių 
tų, ypač rusų, tautos žmo 

nių stebisi, kaip lietuviai sage 
ba leisti enciklopediją, ir su 
pa ydų žiūri į šį tikrai nuosla 
bą keliantį faktą.

Naujas Lietuvių Enciklopc 
dijos tomas yra redaguotas Pi. 
Č lėno. Ir šiame tome gausy 
bė lituanistikos: Rozalimas, 
Rubikiai, Rucevičius, Rudai 
T Rudamina. Rudava, Rudi 
x.!. kai, Rūdiškės, Rugiapjūte, 
Rugpjūtis, Rugsėjis, Rumbo 
ny ••, Rumšiškės, Rūpir/ojėlis, 
Rusifikacija, Rustemas, Saba

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1 ) D.e 
viskasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dicv o 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žemės šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dio 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laik is 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knyj o 
je aprašo smulkmeniškai apie Antikristus, kas jie do vieni yia, 
kur jie gyvena, kokie jų darbai yra, ir apie Biblijos Antikristą 
plačiai aprašo knyga 358 puslapių, drobės apdarais, kuiną 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
Čių, kurios nušviečia dabartinę 1 iesą taip, kaip Šventas raštas 
nurodo. Aš tikiuos, kad kiekvienas žmogus, kuris tas dvi kny 
gas perskaitys 1 tomą ir 2 tomą studijavimu Švento Rašto bus 

patenkinti, ir savo širdis suramins.
Užsakymus siųskite šiuo adresu L. B. S. A. 212 E. 3rd Str. 

Spring Valley, Ill., USA.

Žiūrėk: jau dūmai verčias kamuoliais, 
Ir demono pagerbti minios plaukia. 
Mįslių tenai nemaža atsiskleis!

MEFISTOFELIS
Bet ir naujų iškils nemaža. Lai sau 
Puotauja į sveikatą ponai dideli! 
Man daug smagiau pabūti nuošaly, 
Aš etiketo juk nepaisau.
Taigi kur nors prisėskime ramiai 
Ir pašnekėkime savybėj intymiai. 
Antai, pažvelki, ragana jauna 
Plika išsirengė: o štai žynė sena 
Nuogybę savo droviai dangsto. 
Tave aš noiiu perspėt" iš anksto: 
Būk mandagus su jom — ir tuo būdu 
Tikrai nebus tau šičia nuobodu. 
Girdžiu orkestrą. Kaip nedarniai groja! 
Tačiau prie jo priprasti reik. 
Žinok, kad atvykai tu ne į rojų! 
Klausyk manęs ir drąsiai priekin cik. 
Akim apmeski visą lauką plyną! 
Ką pasakysi? Argi ne gražu? 
Tarp šokančių porelių knibždėlynu 
Liepsnoja spraga dešimtys laužų. 
Pasmaližiaut. išgert, skaniai užkąsti 
Puikiausia proga šiandie. Ko gi dar?

FAUSTAS
Kaip tu manai prisistatvt dabar? 
Kipšu? O gal žadi raganium apsimesti?

MEFISTOFELIS
Inkognito keliauju paprastai. 
Bet švenlądien turiu būt ordinuotao. 
Teisybė, aš nesu apdovanotas 
Riteriniu raiščiu, bet užtatai 
Kanopą manąją čia vertina augštai. 
Va sraigė atropoja; duodu šodį, 
Jinai mane tuoj pat užuodė

Ir tiesia jau snukutį mūsų link. 
Čionai užsimaokuot nė nemėgink! 
Sustokime pradžioj pas tą ugnelę; 
Mes būsim kaip piišlys su jaunikiu. 
Kreipdamasis į senukus, kurie sėdi prie 

gruzdančių žarijų.
Ko, ponai, sėdite prie plėnių lyg susalę? 
Daugiau energijos linkiu!
Lai snaudulį jums muzika išvaiko! 
'Panobodžiaut namie turėsit laiko.

GENEROLAS
Kaip galima tauta pasitikėti’ 
Tu jai tarnauji, garbę jos gini, 
O ji — nelyginant koketė, 
Kuriai patinka tik jauni!

MINISTRAS
Šiandieną sau kiekvienas viską glemzias. 
Sena dorybė — pamiršta.
Pakol mes reiškiame šį tą, 
Pasauly viešpatavo aukso amžius.

PRALOBĖLIS
Kadais ir mes krulėjom daug žvaliau, 
Perdaug nebuvom skiupulingi 
Ir jautėmės gana galingi, 
Bet gumbą gavom pagaliau. ..

RAŠYTOJAS
Sakykite, ar verta dar iš viso 
Rašyt protingas ir geras knygas? 
Jaunų nemokšų tiek dabar priviso, 
Bet nebeims jų niekas į rankas i 

MEFISTOFELIS 
ūmai pasivertęs nukaršusiu seniu 

Belieka laukti teismo paskutinio. 
Sudie, kalną viršūne, lik sveika! 
Prakiuro mano jau statinė, 
Vadinas, gi eit pasaul o pabaiga.

Bu* daugiau.



1962. VII. Ii. — Nr. 28(79o) NEPRIKLAUSOMA LIETU va ' 3 PSL.

MOMTTOEAL
BANKO „LITO1 REIKALAI

Primename visiems turintiems „morgyčius“,
kad įkeisto turto draudimo po 
lisai turi būti atnaujinti ir pa 
siųsti „Litui“ bent dvi savai 
tęs prieš senojo poliso ternu 
nž. Pagal Įstatymus, laiku i.e 
gavęs atnaujinimų, „Li.as1 
pats gali uždėti draudimą, bet 
kurioje draudimo kompanija 
je turto savininko sąsKiumn. 
Kad draudimas nė vienai .; c 

nebūtų pertrauktas, turi *y 
s.ai rūpėti ir „Litui“ n tint - 
savininkui.

Vasaros metu „Litas“ veikia 
abiejuose skyriuose nepakeist i 
laiku. Aušros Vartų parapijo 
jc sekmadieniais vasaros mene 
siais vietoje trijų inkasealų, 
dirba tik du, kad sudalius są 
lygas tarnautojams bent zasa 
rą turėti laisvų sekmadienių. 
Kadangi vasarą daugelis narių 
savo bankines operacijas atlie 
ka darbo dienomis, tai sekma 
dieninė apyvarta žymiai suma 
žėja ir todėl du inkasentai pd 
nai pajėgūs savo darbą atlikti.

Kol kas nė vienas .Lito“ 
arnautojas atostogų neimi, 

jei neskaityti anksčiau paminė 
to keitimosi sekmadiemaic. 
Jei dėl atostogų kurių nors pu 
sikeitimų darbo valandose du 
tų, jie bus iš anksto paskeltai 
spaudoje.

Didieji bankai, po paskuūmų 
voldžios patavarkynm

doleriui stabilizuoti, suvaržė 
paskolų išdavimą, pakelė palu 
kanas už paskolas ir rantau 
pas. Pakėlimai už paskolas, 
žiūrint jų rūšies, siekia iki 1 
%, o už santaupas paiukar.es 
pakeltos nuo 2.75% iki 3%. 
„Montreal Star“ pažymi, kad 
nors oficialiai už asmemaes 
paskolas bankai skaito tik 
6%, tačiau pridėjus butmą gy 
vybės draudimą ir įvairius mo 
kesčius už patarnavimus, tik 
rumoje palūkanos siekia ne 6 
%, bet apie 9%%• „Litas1 u> 
asm. paskolas ima tik 8,4%, 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10,000, o už santaupas mo 
ka ne 2,75% ir ne 
% % ir dar duoda 
gyvybės draudimą 
santaupų sumos.

Parlamentas rimtai vertina 
kreuito unijas

Quebeco Parlamentas pu 
ėmė įstatymą, pagal kinį mies 
tų savivaldybės galės laikyti 
savo pinigus Caisse Populatre

(Kredito usijose). Lig 
jos galėjo savo sąskaitas 
ti lik didžiuosiuose bankuos,. 
Kredito unijų svorį pi adei1 a 
jausti net ir nelabai koop.-z 
tiškai nusiteikusios įstaigos.

Kredito Komisijos pirm. J 
Juškevičius iš ligonines jau 
grįžo ir ilsisi namuose.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Pašalpinės draugijos narių 
susirinkimai visą vasaros laika 
bus kiekvieną pirmąjį mėnesiu, 
penktadienį 8 vai. vakaro.

Klubo pašalpinė dr-ja vyk 
do narių vajų ir priima naujus 
narius be įstojamo mokesčio. 
Pagal klubo statutą tik išbu 
vus pusę metų pašalpinės dr- 
jos nariu, įsigyji teisę pirkti šė 
rus. Dividendus už nupirktus 
Šerus klubas moka tik už sekau 
čius prekybinius metus.
SKAUČIŲ-TŲ DĖMESIUI

Vasaros stovykla įvyks lie 
pos 21—29 dd. Mokestis 13 
dol. iiž stovyklavimo iaiką. 
Dviem asmenims iš tos pačios 
šeimos daroma nuolaida. Ne 
turtingieji nuo mokesčio bus 
atleisti. Registruotis pas savo 
vienetų vadovus ir pas j. Ra 
manauską, telef. PO 9 0413.

LAIKRODININKAS 
A. ŽUKAS

įsikūrė Wellingtono gatvėje, 
1855 nr., kur turi ju elyrinę 
krautuvę, parduoda laitcro 
džius, papuošalus ir laikrodžius 
taiso. Verčiasi gerai, les turi 
ir CPR geležinkelių ažsaky 
mus bei tikrina jų laikrodžius 
specialia elektroniška mašina 
ir nustato tikrą laikrodžių eigą. 
A. Žuko juvelyrinė krautuvėj 
yra vis-a-vis Dom polski. 1 au 
tiečiai atsimena šūkį: oavi pas 
savus. Susižinoti galima tele 
fonu: 932:0644.

tuiė

Montrealio lietuvių skautų Tautinių šokių šokėjai, vado vaujami. Juozo Piečamio, La 
Saklle miesto 50-mtmecic sukaktuvėse gražiai pašoko tau tinių šokių ir iš gausios pum. 

kos susilaukė labai gražaus įvertinimo.

Mirtis sovietiniame pragare
Iš H. Tautvaišienės Tautų ka pinynas Sibiro Tundroje, 

skaičiavo. Gyvieji, atvykę 
vietą, nespėjo pasistatyti past., 
gių ir įrengti jurtų.

Kelyje j Janos žiotis žuvo 
apie 70% vežamų vergų.

Štai ką mes sužinojome ap;e 
Janos tragediją.

Greit ėmė trumpėti dienos, 
bet darbo laikas_ netrumpojo. 
Dirbome prie sniego švieses.

Mažon raštinėn neįsileisda 
vo alkanų, stingstančių nuo 
šalčio eilėje stovinčių žmoni i; 
kiuvinai uždirbtus rublius d.-., 
bininkai gaudavo pro mažą lart 
gelį. Po ilgo, sunkaus daioo 
tamsoje ir sniego pūgose dar 
išstovėdavome ištisas valan 
das prie to mažo langelio.

Darbininkai, šeimų tėvai, p.-, 
gal maisto korteles pat. s pirą 
davosi duoną vaikams ar . i 
tiems šeimos nariams, dėl ku 
rių nesveikatos ar aprangos 
stokos neįstengdavo nulipti 
nuo narų. Ant narų vu gausė 
jo gulinčiu ir nepajėgiančių 
vaikščioti žmonių skaičius.

Laikinoji iš lentų pastatyta 
ligoninė 
dė.
buvo

9.
Apie lietuvių ir suomiu, nu 

vežtų į Janos upės žioli.. 
rų likimą štai ką dar papildo 
mai tenka pasakyti. Nuo Le 
nos žiočių, apie 300 km į -y 
tus, į jūrą įteka savo žemupy 
jc išsišakojusi ir išsiplėtusi Ja 
nos upė, kurios žiotyse sovie 
tų valdžia įrengė kitą žvejy 
bos bazę. Jana teka Vcrchoja 
nsko srities teritorija, yia šal 
Čiausia Sibiro vieta, nes čia ii 
gą laiką ir pastoviai la.kcsi di 
deli šalčiai — iki —/01C- ( — 
941F).

3%. bet 4 
nemokamą 
iki $2,009

LANKYDAMIESI ROMOJE,
Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero 
Kolegijos svečių namuose: 
„Vilią Lituania“ Piaz; a Ast- 
25 (Visa Casalmonferraio 33. 
Tel.: 7u.90.33; 78.00.14. Ro 
ma 6 Italia. Rasite jaukią ap 
linką, gerą maistą ir neperdė 
tą kainą.

Pageidaujama, kad del apsi 
stojimo laiko būtu susitarta iš 
anksto.

Kolegijos Vadovybė.

UN 1-6687

PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguine!) 

antras augštas

ESTUVĖS-SUKAKTUVĖS $
PIRMOJI KOMUNIJA f

J
;*******,***;***z-'>*>*,-',************w<s***

M 1:7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

J Janos žiotis
žvejybos Įmonėms statyt, ir 
užsimotam žvejybos pianui 
vykdyti buvo nuvežta nemaž t 
lietuvių ir suomių, taip pat, 
kaip ir mes, neaprūpintų kimi.-, 
tą ir šalčius atitinkama apr^u 
ga, avalyne, ir stipresniu mais 
tu. Nuvestųjų daugumą sacia 
rė moterys (net ir su mažais 
vaikais). Į Arktį juos, kaip -.r 
mus, vežė Ienos upe. Nuo Lt 
nos negalėjo jų nuvežti tom.c. 
pat priemonėmis iki Janos ž.c 
čių — juos turėjo paimti t i 
dėsni jūros laivai. Be te, tu i 
metu jūroje plūduriavo leda1. 
Seklus pakraštys ir ledai ne 
leido jūrų laivui priplaukti ai 
čiau kranto.

Janos žiotims skirtus žmo 
nes iškėlė į tuščią, be jokios 
pastogės ir užuovėjos jūros 
krantą, ir juos nepairuošusiu- 
pasiliko šalčiai ir žvarbūs ve 
jai. Nelaimingieji turėjo lauk 
ti iki buvo surastos prLmonės 
jiems nugabenti į tolokai jūro 
jc stovėjusį laivą. Žmonėms 
su savo manta ir tik savo jego 
mis 
rais 
ėjo 
vą.

reikėjo kartis į laivą siau 
laipteliais. Daug 'aiko pra 
iki žmonės persikėlė. į lai 
Šalčiai buvo baisūs ir spir 

gino be paliovos. Kiek tuo jai 
ku žuvo žmonių, niekas

sausaki.nšai prisipii 
Gydytoja ir abi felčerėm 
jaunos ukrainietės.

Mūsų tarpe
dvi dantų gydytojos, d 

studentai, kelios

jų 5—6 metų amžiaus vaikų 
motina. Padėjėjoms (valdui.n 
ko žmonai ir mokytojai) reike 
jo paruošti iš pakrantės pasta 
ty tas molis (atšildyti r išmm 
(kyti)„ nešioti plytas, pjauti 
malkas, kūrenti geležinę kroo 
nelę ir kt. Ypatingai sunku bu 
vo dideliame šaltyje statyti 
dūmtlraukius, nešioti sunkius 
kibirus ant stogo, kur vejas 
žiauriai švilpdavo, o sušildytas 
molis bematant sušaldavo. Mū 
sų senyvąjį meistrą daioų ve 
dėjai visaip ragindavo pasku 
beti, suteikdami jam tei^ę gan 
ti duonos 100 gr virš normo; 
ir žadėdami išrašyti aprangos 
gabalą. Ir padėjėjų „ncužinn 
šo“: man leido nusipirkti b 
numerio vasarinius kaliošus 
(besigrūsdama prie duonos 
aš juos vėliau pamečiau); ant 
rajai padėjėjai leido nusipirkti 
vata pamuštas kelnes. Jai tai 
buvo didelis laimikis, nes re 
kėjo nuo šalčio gelbėti dveje
tas vaikų.

Mūsų būklė staiga pradėjo 
blogėtu. Vėjas nesustodamas 
pradėjo žarstyti kietai sušąlu 
sį sniegą ir viską be gailesčio 
šluoti. Bet tai dar nebuvo „pur 
ga“. Spalio pabaigoje sutrūni 
pino mums darbo valandas, 
bet tuojau sumažino it du j

no« bei kitų produktų įpirkl 
tno normas.

Apsirūpinti vandeniu pasi 
darė sunkiau: kibiru buvo ma 
ža, eketės toli upėje, sniegas 
prie namų buvo nešvarus. Vė 
liau, naudojant ledą, reikėjo 
jo jieškoti sniego neapneštose 
vietose. Keli nuvargę žmonės, 
eidami iš darbo, sniego dyku 
mose paklydo, girdėjome jų 
pagalbos šauksmus. Mūsų pu 
talpų asla, sienos ir lubos ap 
sitraukė storu šerkšno sluogs 
niu. Žiaurūs ponai neleido pa 
silraukti iš darbo ir apsnupin 
ti kuru. Sielių rąstus it lentas, 
saugojo ginkluoti savybiniai. 
Mūsų kambario gyventojai nu 
tarė kiekvienas paeiliui savo 
dienai parūpinti kuro, ku>p 
šiame krašte dažnai sakydavo, 
— ..kaip kas sugeba“, a iš ry
to bei vakare užkurdavo kros 
nį (barabaną). Kartais mamų 
pristatytojai slaptai už duona 
„išnuomodavo“ roges. Km-n 
davom, kol vanduo užvadavo. 
Židiniui užgęsus, tuojau atsiimt 
davo šaltis. Nusimetę skuduti 
mus dar snieguotus viršutinius 
drabužius, lipdavome ant narų 

kiekvienam skirtą pusmci 
guolio vietą ir apsiklodavo 
tais pačiais drabužiais. Bu 
ir neturėjusių ko pasikloti, 
suguldavo ant plikų narų.

Bus daugiau.

ir 
rio 
me 
vo
Šie

buvo 
medicinos 
gailestingosios sesei ys, oet si. 
specialistai turėjo dirbti ne '.i 
goninėje, o žvejyboje ir prie 
statybos.

Kartą dirbau padėjėja pr ■ 
krosnininko. Buvo statomos 
krosnys iš plytų viršin.nkų t.a 
muose, ligoninėje 
Meistras, 
senyvas lietuvis - 
iš Mariampolės, 
vo gyvenime nestatęs krosnių, 
bet buvo sumanus yrąs, ir u 
dėl gavo tokį ypatingą darbą 
Buvome dvi jo padėjėjos, as 

ne ir kita moteris, dar jauna dvn.

Įvairūs
DRAUDIMAI

ir raštinėje.

ūkininkas J.
niekados sa

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC |
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. A

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis. $

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ J

AUGšTOS
RANKŲ

ANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

MEDŽIAGOS

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

Jstaigns VI 2-1427.
Namų LA 3-1084.

KAUNE SPAUSDINAMI 
LEIDINIAI AFRIKAI

Birželio 5 d. į tarptauūnę 
mugę Poznanėje, Lenkijoje, 
išsiųstas Kauno K. Požėlos 
(buv. Spindulio) spaustuvėje 
spausdintas lenkų kalba lei 
dinys „Mokslas TS-je“. Už po 
ros dienų j mugę Damaske pa 
siųsta tas pats leidinys ir bio 
išiūįra „Švietimas TS-je“, at 
spausdinti anglų kalba. Šio pa 
starojo leidinio 30.000 cgz. iš 
siųsta j Ghanos respubliką. Af 
rikiečiams toje pačioje špatu 
tuvėje rengiama ir kita knyga, 
iliustruota spalvotais paveiks 
lais, „TS-ga — Azijos ir Airi 
kos tautų draugas“. E.

0 Klaipėdoje birželio 10 d. ati 
daryta antroji Žemaitijos me 
no meistrų dirbinių paioda. 
Joje dalyvauja daugiau kaip 
100 autorių, iš penkiolikos Že
maitijos rajonų. Vilniaus iad, 
jo praešimu, patrauklūs esą 
portjerai, stoltiesės, lovatie 
sės, juostos, kilimai. Susnauku 
sios didelio dėmesio keiainikos 
meistro, kuršėniškio Jonu Pau 
lausko, medžio drožybos, Pa 
langos gyventojo A. Kvaso 
darbai ir klaipėdiečio Vyt. Ma 
joro bedžio bareljefai.
Keink „Nepriklausomos Lietu 
vos“ laikraščio Mašinų Fondo 

vajų, nes tai yra svarbu* 
lietuviškas reikalas.

DRUMMOND AUTO
REPAIRS

1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.

Tel.: UN 1-6608
LATVIŠKA ĮMONĖ 

Taisomi visų rūšių automobiliai.

Darbas garantuotas.

Greitas patarnavimas.
Prieinamos kainos.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas 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.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. S 1 A U Č I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

paiukar.es
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Stankūno ir Masiulio

Bud Spencer, Bill Laugstroth ir Elan Stuart traukia iš augs 
tųjjr CBC-TV programoje „Singalong Jubilee“, vasaros 

pirmadieniais.

lietuvių prekybos bendrovė 
jau ketviiti metai pasitarnauja savo tautiečiams siuntimą 
Lietuvą ir kitus kraštus reikalu be priekaištų ir be jokiu ne 
susipratimų.

Tie, kurie per ją siuntė ar siunčia, labai gerai žino, 
kad viskas bus pasiųsta taip, kaip užsakyta, be jokiu pa 
keitimų. Be to, jie žino, kad ši Bendrovė kostiumams rne 
džiagos atkarpas siunčia ne po 3% ir ne po 3 ir trečdalį 
jardų, bet po 3% jardų, kad tikrai išeitų geras drabužis, 
kokius mūsų žmonės iš seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik užsakoma: gerąsias medžią 
gas, kurios pasirenkamos pagal kainoraščius, ir standaiti 
nius siuntinius, viską vyrams, viską moterims, vaikams ir 
visokius namų apyvokos daiktus. O kaip pavyzdį, štai, ga 
lėtumėm nurodyti šitokį savo STANDARTINĮ GRYNOS 
VILNOS MEDŽIAGŲ SIUNTINĮ:
3 atkarpos labai vertingos, geros, gražios ir tvirtos anglis 
kos vilnonės medžiagos vyriškiems ar moteriškiems kos 
tiumams, kiekviena po 31/} jardų, Boston serge, Worsted 
ar Barathea, pilkos, juodos, rudos ar mėlynos spalvos su 

jaustais įrašais ar su fabriko antspaudais 
„Ali Wool Made in England“.

Siuntinio svoris 16 svarų. KAINA $ 76.00, Įskaitant 
visus pasiuntimo mokesčius.

Toks pat siuntinys ir už tą pačią kaina gali būti ii 
kitaip sutvarkytas. Sakysim, ne 3 atkarpos vilnonės me 
džiagos kostiumams, bet 3 atkarpos vilnonės medžiagos 
šiltiems žieminiams paltams, arba 2 atkarpos paltams ir 
1 atkarpa kostiumui, arba 1 atkarpa paltui ir 2 atkarpos 
kostiumams pageidaujamų spalvų.

Arba STANDARTINIS SIUNTINYS, kurio medžią 
gos yra pastiprintos nedideliu procentu medvilninės pne 
maišos. Pavyzdžiui, 10 atkarpų tokios medžiagos kostiu 
mams, po 3% jardų kiekviena, jūs galite pasiųsti už 
$ 126.00, ir tokiame siuntinyje bus dar 20 jardų pamušalo. 
O šitaip juk iš karto galima aprengti pusę kaimo! 1 okios 
medžiagos ypač tinka kasdien nešioti.

Standartinių siuntinių turime net keliasdešimt. I aip 
erosios medžiagos, specialios nailono rūšys, grynas

AR VERTA?
(Dėl antros kredito unijos Toronte)

Jeigu gi kuri nors grupė šiuo 
metu „Paramoje“ per mažai 
atstovaujama, tai greičiausiai 
ji per mažai ja te^Įdomėjo. To 
kiu atveju vietoje steigti nau 
ją uniją, geriau įsijungti ir ak 
tingiau dalyvauti jau egziotuo 
pančioję „Paramoje“ Mano 
nuomone, parapijinės kredito 
unijos įsteigimas gali direti 
neigiamų pasėkų aet ir pačiai 
parapijai, kadangi ne visi ga 
vo religinius ir ekonominius 
reikalus nori sujungti į vieną, 
nekalbant jau apie kitų relig jų 
lietuvius.

Aš neabejoju, kad daugu 
mai ne tik Kanados, bet ir Te 
ronto lietuvių šios antros kre 
dito unijos steigimas atrodo 
nesuprantamas. Laikina siiva 
cija, jei ji yia šio steigimo pr e 
žastis, nėra pagrindas ei. j eko 
nominį susikaldymą. Jeigu gi 
tam steigimui yra kurių nors 
kitų rimtų priežasčių, tai bū 
tų pravartu steigėjams jas p a 
skelbti ir išblaškyti cgzisluo 
jančius abejojimus.

Pr. Rudinskiis.
PRISIKĖLIMO 

PARAPIJOS ŽINIOS
T. Placidas, poros sava.čių 

atostogų išvyksta į K:inaaos 
šiaurę. Parapijos klebono pa 
reigas eis T. Paulius.

Iš Pr. parapijos išvyksta į 
Montrealio pranciškonų vii 
nuolyną T. Tarcizijus. Jis tu 
liau studijucs anglų ir pranuū 
zų kalbas.

Vasaros sezono metu šio 
kiadieniais, išskyrus atskiru^ 
atvejus, kasdien bus laikomos 
tik 2-jos mišios — 7 ir 8 vai., 
o sekmadieniais — 8, 9, 10 ir 
11 vai. Salėje mišios nuirau 
kiamos.

Ateitininkų vadovaujama 
stovykla Pranciškonų itgovyk 
lavietėje, N. Wasagoje. pars! 
dės liepos 7 d. ir tęsis 2 savai 
tęs, iki liepos 22 d.

Liepos 7—8 dd. York Me 
morial stadijoje (Keele & Eg 
linton) įvyks Šiaurės Ameri 
kos lietuvių sportinių žaidy 
nių lengvosios atletikos pirm" 
nybės. Pirmenybėse dalyvaus 
Jungt. Valstybių ir Kanados 
liletuĮviai sportininkai. Pirme 
nybės prasidės šeštadienį, 1 v. 
po pietų. Šeštadienio vakare 
Prisikėlimo salėje bus susipa 
žinimo vokaras. Kviečiame 
gausiai dalyvauti.

Šeimos, galinčios apnakvyn 
dinti svečius, prašomos praneš 
ti J. Bukšaičiui (RO 2 1649), 
J. Bilkiui (LE 6-4914) arb.. 
Prisik. par. raštinėn (LE 3- 
0621 ir LE 3-0977).

Vajaus rinkliavoje, per bn 
želio mėn., bažnyčioje, viso aU 
aukota $2.833,23.

„Aušros“ vadovaujama sto 
vykia jaunesnio amžiaus jau 
nimui (7—13 metų amžiaus) 
bus T. pranciškonų stovykla 
vietėje nuo liepos 28 dienos iki 
rugpjūčio 12 dienos. Tėveliai, 
numatę savo vaikus leisti į šią 
stovyklą, prašome juos užre 
gistruoti tuoj pat. Paskutine 
registracijos diena yra liepos 
15 d. Stovyklos mokestis už 2 
savaites: 1 vaikas — $25, 2 
tos pačios šeimos vaikai — 
$40, 3 ar daugiau — $45.

— Apie Anykščius Liet as o 
je susuktas dokumentinis fil 
mas — jį pagamino kino savi 
veiklininkai ir jis pavadintas 
„Anykščiai — dainų ir poetų 
gimtinė“.

i
„T. Ž.” No. 21 tilpo žinutė 

,,Steigiamas Kooperacmis Ban 
kas“. Joje nurodoma, Kad F ii 
sikėlimo Parapijos Klcbo'nas, 
T. Placidas OFM, tuo reikalu 
padarė platų pranešimą iškcl 
damas gerąsias ir bl -gąs^a^ 
steigimo puses. Po to, esą, vie 
nbalsiai visi pasisakė už tokie 
naujo banko steigimą ir atliko 
formalumus „čarteriui“ gauti.

Kokios tos gerosios ir blu 
gosios pusės .žinutėje nemini 
ma. Kodėl ta nauja antra kre 
dito unija Toronte steigiama 
lig šiol niekas iš steigėjų taip 
ir nepasisakė, o pasisakvti bū 
tų reikalinga. To sumanymo 
reikšmė nėra eilinė ir kelia sv 
srūpinimo visų kooperatine 
veikla besidominčių lietuvių. 
Jei randama reikalingu steigti 
naują kredito uniją, tai būtų 
pravartu nurodyti, ką .as nau 
jas vienetas žada duot, naujo 
ir geresnio už esamąjį, šiuo ai 
veju „Paramą”. Apie jos veik 
lą kokių nors rimtų nusiskun 
dimų lig šiol neteko girdėti. 
Gi turėdama tik 1,5 nul. dol. 
ji tebėra nykštukas didesnių 
kredito unijų tarpe, nekalbant 
jau apie bankus. Naujos kredi 
to unijos įsteigimas greičau 
šiai iššauks konkurenciją ir su 
lėtins jų abiejų augimą.

Neramumo kelia ir i" s žinu 
tėję minimas „vienbalsišku 
mas”, kuriuo nutarimas naują 
ją kredito uniją steigti buvo 
padarytas. Turimomis žiniomis 
naujoji kredito unija žada bū 
ti parapijinė, kaip ir daugelis 
kitų kredito unijų šiame kraš 
te. Bet ar tas motyvas mums 
galioja? Kanadiečių kredito 
unijos steigiasi parapijomis, 
kadangi pagal Kooperatyvų 
Sindikato Aktą jos turi nure 
dyti savo veikimo ribas. Ko 
kią natūralesnę ribą mieste ga 
Ii rasti, kaip parapija? Tačiau 
lietuvių paropijos Toronte ge 
ografinio pasiskirstymo plote 
neturi. Tuo būdu ir naujos kre 
dito unijos veikimo plotas vis 
tiek bus visas Torontas, kaip 
ir „Paramos“. Jeigu kas šaky 
tų, kad veikimo plotas ne 
svarbu, o svarbu tik, kad jos 
nariai bus tos parapijos no 
riais, tai apsilenktų su pagi li 
diniais kooperacijos principais. 
Kooperatyvas yra ekonominė 
savitarpinės pagalbos organi 
zacija. Kadangi visų žmonių 
interesai toje srityje yra vieno 
di, tai geriausiai kai kuopera 
tyvo durys atdaros visiems oe 
religijos ar įsitkinimų skirtu 
mo. Kooperacjoje parapijinis, 
religinis ar srovinis pasiskrislA 
mo pagrindas yra negeistinai.

„Parama“ buvo įsteigta pla 
čiausiais kooperatiniais pagr-n 
dais ir joje galėtų ir turėtų su 
tilpti visi Toronto lietuviai

pat 
šilkas suknelėms, šilkinės ir vilnonės skarelės, nailoninės 
kojinės, batai, lovų užtiesalai, akordeonai, siuvamosios 
mašinos, šveicariški laikrodžiai. Rašykite ir prašykite kai 
noraščių ir informacijų.

Be to, įsidėmėtina, kad siunčiant pagal katalogus pa 
sirinktąsias medžiagas ar kitokius dalykus mūsų Bendro 
vės licenzijos, pokavimo, draudimo ir pasiuntimo mokes 
čiai yra ypač žemi — tik 6 doleriai vienam siuntiniui. Siun 
čiant standartinius siuntinius, visus su pasiuntimu susiju 
sius mokesčius apmoka pati Bendrove. Atsakomybę už 
siuntinių pristatymą gavėjui imasi Bendrovė. Visi siunti 
niai draudžiami.

Dėl to nelaukite rudens — apsirengti ir pavalgyti rei 
kia ir dabar, o žmonės tik kartą gyvena ir nori gyventi 
jau šiandien! Rašykite mums vis tuo pačiu niekad nesi 
keitusiu ir nesikeičiančiu adresu:

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY

108A, WHITECHAPEL HD. LONDON, E. 1. 
GREAT BRITAIN.

k

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

SUDBURY, Ont
BIRŽELIO

išvežimų minėjimas įvyko 
Christe the King bažnyčios 
salėje birželio 17 d. Pamaldas 
laikė ir pamokslą sakė kum 
Antanas Sabas. Pamaldų me 
lu gedulu paženklintą tautinę 
vėliavą laikė Gintautas Kru 
čas ir tautiniais drabužiais ap 
sirengę — stud. Violeta Jasiū 
naitė ir Danguolė Kriaučeliū 
naitė. Šv. mišių laike vargona 
vo ir vedė chorą Aleksas Ku 

sinskis. Pamaldoms pasibai 
gus L. B. V. vicep. Povilas 
Jutelis trumpu žodžiu atidarė 
minėjimą ir pakvietė paskaita ’. 
J. Kručą. Tai pirmas, per eilę 
metų, toks skaitlingas liūdnu 
jų birželii prisiminimų minei 
mas.
• I. J. Kačinskai ant French 
River krantų statosi gražų va 
sarnamį. loję apylinkėje, 
keletas mylių diametre, 
šeši lietuviai turi įsirengę 
sarnatnius.

L'ŪDŲJŲ
labai augštais pažymiais baigė 
aukštesnes mokyklų klases.

Irutė Lapienytė gerai p;.s< 
ž; nėjo moksle, jau autu mC 
t i iŠ eilės, kaip baigė 5 — 
E sę pirmąja mokine, 
a. gštais pažymiais.

Algimantas Kručas gerai 
skyrių, kaip pasižymė 

per metus mokJc, ne 
laikyti egzaminų. Lie 

d., su kitais 23 Suuou 
Branch kadetais, lra.:.c

labai

baigė 9 
j tįsiam 
reikėjo 
pos 14 
ry 200 
portiniu lėktuvu bus nuvežtas 
j RCAF - Clinton, Ont. sto 
vykią 2 savaičių atostogų.

Be šių, dar daugelis Sudtu 
rio lietuvių jaunuolių, šiais me 
tais, džiaugiasi gerais mokslo 
rezultatais.

tik 
jau 
va

Mosklo - Technikos naujienos
PAUKŠČIAI ORIENTUOJASI Į SAULŲ

Kaip orientuojasi paukščiai? 
Kaip jie randa kelią 1 tas ša 
lis, kur žiemoja? Ilgą laiką tai 
buvo mįslė. Bet štai ne taip 
seniai gauti nauji duomenys 
rodo, kai kelrodžiu paukš 
čiam tarnauja saule. Tai įrodė 
anglų zoologo D. Mėtjuzo ir 
vokiečių mokslininko G. Kra 
mero tyrimai.

Buvo atliktas toks bandy 
mas. Paukščius kelioms cue 
noms įleido į laboratorijos sa 
lę, kurioje saulę pakeitė stik 
ri elektros lempa. Iš pradžių j. 
judėjo ta pačia orbita kaip ir 
saulė virš laboratorijos slogo,

R. (golistų partijos) gen. sek 
retoriaus pavaduotojas, pareiš 
kė, kad tavergtosios tautos ne 
privalo būti Vakarų užmirš 
tos ir kad reikia kuo daugiau 
šiai kelti viešumon jų laisvės 
problemą.

Baltijos valstybių vaidu kai 
bėjo min. S. Lozoraitis, kuris 
priminė, jog Baltijos valsty bių 
okupacija sudarė pirmą sovie 
tų puolimo prieš Europą eta 
pą ir estų, latvių ir lietuvių 
tautų reikalavimas, kad būtų 
atstatytos jų nepriklausomos 
valstybės, sutampa su V aka 
rų interesais.

Iš Lietuvos pusės dalyvavo 
pusryčiuose taip put Pasiunti 
nybės Patarėjas prof. J. Balt 
rušaitis, sekretorius A. Liut 
kus ir LB-nės pirm. kun. J. 
Petoošius, o iš Latvijos—mm. 
O- Grosvald, patarėjas K. Be 
rends ir Latvių B-nės pirm. E. 
Lappuke.

Paryžiaus spauda plačiai ap 
rašė Prancūzijos — Baltijos 
Dr-jos pusryčius. „Le Figaro“ 
ir .,Combat“ laikraščiai ap.e 
tą manifestaciją paskelbė la 
oai palankius straipsnius užsie 
nio politikos skyriuje.

paskui gi jos judėjimo tvarka 
— „aušra“ ir „nusileidimas" 
buvo pakeisti.

Po to, kai paukščiai pnpra 
to prie naujos „saulės ’ judėji 
mo tvarkos, juos išvežė toli 
už laboratorijos ribų ir palei 
do. Paukščiai nuskrido atgal, 
bet pasuko tokio geografinio 
punkto kryptimi, kur sames ju 
dėjimo orbita ir laikas atitiko 
laboratorijos „saulės“ papras 
tai judėjimo tvarkai ir laikui.

Suklaidinti paukščiai jie^ko 
jo namų netikru „adresu *, 
kurį mechaniškai užfiksavo jų 
smegenys.

Panašių bandymų buvo at 
likta ir daugiau. Aišku,, tai dar 
nėra galutinis įrodymai?. Pavjz 
džiui, neaišku, kaip į saulę ga 
Ii orientuotis paukščiai, kertą 
ekvatorių. Tačiau reikia tikėti, 
kad tolesni bandymai išspręs 
šią mįslę.

papirosai užsidega 
patys

Italijoje gaminami papiro 
sai, kuriems uždegti nereikia 
nei degtukų, nei žiebluveliu. 
Kiekvieno papiroso gale yra 
specialus degiklis. Norint užsi 
rūkyti, tereikia papiroso galu 
brūkštelėti per juostelę, prikli 
juotą prie papirosų džutes.

TABAKO AUKOS
Kas per dieną surūko vietą 

pokelį cigarečių, tas sutiumpi 
na savo gyvenimą 8 melą s, 
pareiškė savo pranešime To
ronto universitete Nobelio pre 
mijos laureatas Linus Polin 
gas.

Dar liūdniau yra su tais, ku 
rie sunaudoja per dieną po du 
pokeliu rūkalų. Jie nubraukia 
iš savo gyvenimo 18 metų, jo 
nuomone, tabakas pareikalau 
ja penkis kartus daugiau aut;- 
negu auto katastrofos.

A. E. M c K AG U E, Q. C.
i Barrister and Solicitor 

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4 1JQ5. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
looococoooooooocooooocooi

GABOS 
MOKSLEIVIAI
Kusinskis, Baltutis, J-p.

Kasperiūnas ir Dalė Jasiūnaits

pusry 
kuriose 
įvairių 
srovių

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

tautinis ir patriotin's.

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 apdraus,og
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.

Kasos valandos:
dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 

išskyrus šeštadienius ir sekmadienius,
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai penktadieniais ir pirmadieniais.

PARYŽIUS SVARSTĖ PA 
BALTIJOS LAISVĖS 

KLAUSIMĄ
Prancūzijos — Baltijos Dr- 

ja Paryžiuje suruošė 
čius su diskusijomis, 
dalyvavo skaitlingi 
Prancūzijos politnių
atstovai, Parlamentorinės Tau 
tų Apsisprendimo sąjungos na 
riai, Prancūzijos Už. R-lų M- 
jos atstovai, pavergtųjų tautų 
veikėjai ir daug Baltijos Vuis 
tybių draugų.

Buv. 
pradėjo 
Estijos, 
teisę į 
statymą.

Pagrindinę kalbą, tema Bal 
tijos kraštai ir tautų laisvė, pa 
sakė socialistų partijos lydė 
ris, parlamento ir Už. R-lų K 
jos vicep., Vakarų Europos 
Unijos pirm. A. Conte. Jis iš 
kėlė mintį, kad Europa tu.i 
būti suvienyta ir joje pnval.s 
turėti savo vietą nepriklauso 
mos Baltijos valstybės.

Senatorius J. Baumel, U. N.

min. M. Schumann 
diskusijas, iškeldamas 
Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybės at

Miss Barbat a Greene (dešinoje) važinėjo po Kanadą ir iy 
rė moterų nuomonę, licČian.iąmoters vaidmenį šių dienų oc;4 
druomenėje. i$os kelionės re zultatai buvo rodomi CBC__

TV. ____________
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HAMILTON! 
Ruošiantis vasaros stovyk 

lai, galutinai susitarus su i o 
ronto skautais, stovykla numa 
tyta rengti nuo liepos men. 2S 
d. iki rugpjūčio 12 d. Vieta vi 
siems gerai žinoma ir palog 
susisiekimui, p. Augustinas, i 
čių ūkis. Kadangi šiais melą 
‘ 's stovyklaujama net su ke 

is tuntais, tikimasi turėti g r r 
žią stovyklą ir jaunimui pla 
tesnių pažinčių su skautiška - 
- lietuviška šeima. Stovykla vi 
mo mokestis, nors viskas yia 
pabrangę, paliekamas tas pat, 
vienam 20 dol. ir 2 dol. legis 
tracijaai. Iš šeimos vykstant 
dviems, bendras mokestis 32 
dol. ir trims 42 dol. Šiais me 
tais daroma išimtis negaili, 
tiems ištisai stovyklauti. Sa 
vaitgaliais, už mažą atlygini 
mą svečiai galės gauti paiap. 
nes ir maistą. Prašoma, šia ga 
limybe pasinaudoti.

Hamiltone, stovyklai regis 
truojasi mergaitės pas „Širviu 
tos“ t-to t-kę R. Bagdonienę 

99 Fairleigh Av. S., telef. '.T 
9-7641. Berniukai pas „Kėniu 
no“ t-to t-ką P. BreicLmaną, 
233 Locke Str. S., telef. JA 
8-4609.

Susitarus su stovyklos v>e 
tovės savininku p. Augustina 
vičium, bus pastatyti stovyklai 
reikalingi pastatai (virtuve 
sandėlys), kam medžiaga, apy 
linkės gerieji tautiečiai sutiko 
duoti dovanai. Skautams tem 
ti dr-jos tr-bo ir skautai, pi aso 
visus prijaučiančius skautiškai 
įdėjai meistrus, patalkiuinkau 
ti šiai statybai. Atliktas darbas 
bus ne tik šiems metams, bet 
tarnaus ir ateityje.
.Ponams Augustinavičiams ir 
apylinkės tautiečiams, _iz jų re 
domą nuoširdumą ir paiamą 
skautiškiems tikslams ir lietu 
viškojo jaunimo labui, skauta, 
ir jų rėmėjai, reiškia nuošir 
džiausią padėką.

SKAUTAMS REMTI
dr-jos v-bos p-as A. Paukštys, 
nuo liepos mėn. 1 d. Išvyks,., 
dviem savaitėm į USA aim . 
gų. Grįžęs, vyks dviejų savai

SKAUTŲ INFORMACIJA.
čių poilsiui į Wasaga. Vui 
bendradarbiai ir skautiškas^ 
jaunimas, linki jam geiiausios 
sėkmės atostogose ir pasisė 
mus naujos energijos, Stoti 
vėl į darbo barą. V. P.

SOL. V. VERIKAUiS 
šiuo melu dainuoja Stradfoido 
festivalyje, tiktai sekmadie 
niais atvyksta vargonauti Ha 
miltono parapijoj. Jis gavo pa 
kvietimą dainuoti sekančiais 
metais Čikagoj statome,j r’aj 
cų op., tačiau greičiausiai k«,< 
timo nepriims, nes darbas o'i 
choru ir sekmadieninės pamal 
dos, neleidžia išvykti ilgesniam 
laikui repeticijoms į Čikaga. 
SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS

ŽINOTINA
Daugelis tautiečių, norėda 

mi pagelbėti į skurdą pateku 
stems Lietuvoje giminėms, nau 
dojasi įvairiomis siuntinių siu > 
timo įstaigomis. Dėl tu spaudo 
je randame' nemažai tų įstaigų 
giažių gražių skelbimų, rėkia 
muojančių geriausias prekes ir 
pigiausnomis kainomis. Vienas 
hamiltonietis, buvo prašomas 
atsiųsti tam tikrų verslo pan 
kių. Norėdamas patenkinti pia 
šantĮ, pasinaudojo vienos įsiai 
gos tarpininkavimu Europi >e, 
pasiųsdamas geriausios rūšies 
įrankius. Dabar, gavo iš Lietu 
vos laišką, kuriame labai ap 
gailestauja dėl siuntėjo eikvo 
jimo pinigų, nes prekėmis ne 
įmanoma pasinaudoti del jų la 
bai prastos kokybės. Prašo dau 
giau nesiųsti per Europos tat 
pininkus, bet jei yra galimybe, 
supirkti vietoj. Tokiu būda 
yra matoma prekės vertė ir ko 
kybė ir bus apsisaugoma i.uo 
apgavysčių. V. P.

Red. turi pastebėti, kad to 
kius laiškus,
apie prekių blogumą, dar r, 
ketų patikrinti. Žinoma, guli 
būti siuntimo biznių nešąli lain 
gurno, bet gali būti ir kitų to 
kio rašymo priežasčių, todėl 
reikia geriau patikrinei.
Texas gubernatorius P. Ha 
mel pagiria, kad knygos „fak 
tai yra pateikti patraukliu bū 
du“. Senatorius P. A. Hart 
prduria, neabejojąs, kad hero 
jiška lietuvių kova dėl laisvės 
yra įsdėmėtina pamoka laisva 
jam pasauliui“. Senatenus B 
Keating leidinio įvadą ii jave 
gražų įvertinimą įrašė į „Con 
gressional Record“. Kai kurie 
radio komentatoriai leidinio iš 
traukas yra panaudoję sav:> pra 
nešimams. Būdinga, kad leidi 
nys atkreipė ir Amerikos ko 

ji ‘isauiąp rųsjuntu 
Id Review pasirūpino jį įsi 

, ti.

kuriuose rašoma

NOTARAS ...............
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos m. 1 d. 
perkelia į naujas patalpas — 

turner building 
(suite 203)

21 Main Str. East, Hamilton
Telefonai palieka tie palys; 

Įstaigos: JA 7-5575; 
namų — FU 3-892o. . . .

VAJUS TAUTOS 
NAMAMS 

64-toje savaitėje ypatingo aė 
mesio susilaukė iš Rodney apy 
linkės lietupvių. L. N. V-bos 
atstovai J. Šarapnickas ir St. 
Bakšys birž. 30 ir liepos 1 d. 
lankė šios vietovės tabako &u 
gintojus ir buvo priimti su di 
dėlių palankumu Tat*.s Na 
mams Hamiltone! Kazimiera 
ir Povilas Skujai iš Rodney su 
$100, nariu įrašė savo daktet' 
Valę Šarapnickienę ir patys 
įstojo į LN net su $2,200. Ele 
onora ir Vincas Andriulion ai, 
prie turėtų Liet. Namuose jų 
vaikų 
$200, 
darni 
Dalia 
West

tas laimėjo Tadžikijos lauko 
teniso meisterių titulus.

Jaunių 100 m 1. st. rekordą 
atsiekė N. Karia, nuplaukda 
mas šį nuotolį per 1 mm u 
sek.

— Lietuvos vandensvieai 
ninkai pralaimėjo Lenkijos 
meisteriui Bytonio Pclonijai 
3.8.

— Kūno Kultūros Inslilu 
tas jau skelbia 1962-63 m. m. 
naujų studentų priėmimą. Mo 
kslas dieniniame skyriuje tiu;. 
ka 4-ris metus, neak,vaizdf 
niam — penki. Baigę Insliiu 
tą, studentai gauna diploinuo 
to kūno kultūros raikytojo 
laipsnį.

— Sov. Sąjungos B klases 
futbolo pirmenybėse Kauno 

banga nugalėjo pirmaujantį 
Gomelio Lokomotyvą i :0.

— Lietuvos rekordas atsiek 
tas Aleksiūno 3 km kliūtiniam 
bėgime — 8; 47,6 randasi pa 
šaulyje penkioliktoj vietoj.

IŠ VISUR
— Pasaulio dailaus čiuozi 

mo meisteris kanadietis D. Ja 
ekson perėjo į profesionalą sto 
vykią. Kiek anksčiau tą patj 
žingsnį padarė brolis ir sesuo 
iš Oakvilles Jelinekai (čekų 
emigrantai), lairaėj'ę mcisteao 
vardą poriniam čiuožime.

— Kanados gimnastikos 
meisteriui vokiečiui Wcileriui, 
nepatarta vykti pasaulio pume 
nybėms į Fragą. Greičiausiai, 
vokietis dar neturi Kanados 
pilietybės.

— Amerikoniškojo futbolo 
sezonas Kanadoj jau atidaro

Algio ir Dalios vaida i 
pridėjo kitus $2du, įslo 
LN nariais. Jų dukreie 
šiemet pirmąja baigė 
Lome g-jos tryliktąją

klasę ir rudenį Toronto univer 
sitete pradės studijuoti odorlo 
logiją. Su $100 nariais įstojo 
St. Paketura, J. LaumikaJr' 
ir J. Ciparis. P. Gaputiene < 
Bottirvelle LN nariu Įrašų so 
vo Danutę 7 m. su $?00. 1C 
rontietė Elenutė Aukštakalnie 
nė, atvykusi į Brant Inn Tau 
tos Fondo ruoštą gegužinę, 
įstojo LN neriu taipgi su $1'JC. 
o hamiltonietis X atėjo i pagal 
bą Liet. Namams su $20l>. P., 
imkite visi LN v-bos gražiau 
šią padėką!

Ši savaitė iš visų praėjusių 
64 buvo rekordinė, duodama 
intensyviai tęsiamam vajui net 
$3200 ir pakėlė bendrą vapu..

Nukelta į 2-rą psl.

Be knygos nėra kultūros

I
 TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., T 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės. 'i

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. Į
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 va] vakaro. $21, MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511 {

umut»»unn»nnu»ntn:ttn:n:uwmr:nn:»inmnnn»mnrnnntmmnn»i
SPORTAS

Atkelta iš 3-čio psl.
tą „respubliką". Pasirodo, kau 
Lietuvos duonelė yra skaniau 
šia, nes Timofiejus atstovauja 
Lietuvai daugiadienių dviračių 
lenktynėse Ukrainoj. Tiesa, mu 
sų komandoj yra ir kili dvira 
tininkai iš Lietuvos, tačiau kol 
kas jie pasirodo vidutiniškai, 
užimdami penkiolikos šonan 
dų tarpe, aštuntą vielą. Gide 
lė staigmena yra estai, kure 
per kelis etapus turėjo net lenk 
tynių lyderj, o pati komanda 
randasi trečioj vietoj.

Gaila, bet A. Vaupšo aUt-k 
ta pasekmė šuolyje į coli 7,69 
m nebus užskaityta L,elv.v<>;; 
rekordu, nes rungtynių metu 
pūtė 5 m į sek. vėjas.
(JAUNIMAS TEBEIŠVEzA 

MAS IŠ LIETUVOS
Vilniškis tjrisavaitinis Spm 

tas dejuoja, kad Kremlius ap 
dovanojo raudonom vėliavom 
ir įvairiais garbės raštais Esi. 
jos, Gruzijos, Gudijos, U-kjai

nos ir kt. pavergtus kraštus už 
didelius nuopelnus kūm kuliū 
ros vystyme, tačiau ne vieno 
raštelio neteko Lietuvai. 7rum 
pas atsakymas — nedidelė >ai 
mė gauti gabalą beverčio popiv 
riaus. Geriau tegul grąž.na mu 
sų išvežtą jaunimą, prie ko Jis 
pats prisipažįsta tam pačiam 
Nr. birželio 26 d. rašydamas, 
„treneris S. Arbušauskas,, is 
auginęs tiek daug gabių jau 
nių, stokoja gerų moterų ir vy 
rų įgulų. Jauniai, baigę viduri 
nę mokyklą, dažniausiai išva 
žiuoja į kitus miestus. ' Nesi 
stebėkime, jeigu Gudijos štai > 
teniso komandoj rasdamė ■ c 
tuvius žaidėjus, jeigu Kazak: 
joj ar Ukrainoj dalyvauja Kug 
vaatlečiai, boksininkai iš Lietu 
vos. Ne savo noru jie ten atsi 
rado, bet kaip vilniškis Spor 
tas prisipažįsta, jie „išvyKo“ 
tik mokytis į kitus miestus.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— M. Sližytė ir R. L i ubu r

mas šią savaitę draugiškom, 
tarpklubinėm, rungtynėm. R v 
tinėj ir vakarinėj Kanadoj pir 
menybės prasidės rugpjūčio 
mėnesį, o Grey taurės rungty 
nės šiemet bus Vancouveryjc 
gruodžio 1 d.

— Estijos lengvaatlečiai pra 
laimėjo Suomijai 95:128, tuo 
tarpu moterys laimėjo 60:57

— Naują pasaulio rekordu 
3 km bėgime atsiekė Pram ū 
zijos lenkas M. Jasis, nubėgęs 
tą nuotolį per 7; 49,2 min. 
Pirmas rekordas buvo atsiek 
tas 1912 m. suomio H. Kote 
mano ir jis buvo 8 min. 36,8 
sek. Po 50-ties metų, jis paiai 
sytas beveik 47 sek.

ŽALGIRIS FILADELFIJO 
JE LAIMĖJO

Liepos 4 d. JAV, Phiiadel 
phjoje, Amerikos metinėje ne 
priklausomybės šventėje, Soil 
uylkill upėje, įvyko regata. Vi 
sus tris susitikimus su Amen 
ka laimėjo Rusijos ekipa.

Rusijos ekipą sudarė Ro 
mos olimpiados vicečempio 
nai: Antanas Bagdonavičius ir 
Zigmas Jukna, Dimitrij Šėmio 
nov, Petras Karia, Vytautas 
Briedis, Viačeslav Čiorstv, Juo 
zas Jegelavičius ii Jurijus La 
nnsonas. Komandos kapito 
nas, jos treseris ir irklininkas 
— Ričardas Vaitkevičius.

Laimėjo individuales, dvie 
jų ir aštųonių grupės varžy 
bas. Ekipos daugumą sudarė 
„Žalgirio“ vyrai, bet jie va» 
žybose ėjo Rusijos vardu, 
Lietuvos vaido nebuvo.

Mt. Bridges, Ontario
LIETUVOS VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimo laikas: 1932 

m. liepos 14 ir 15 dd. Pradžia 
šeštadienį, liepos 14 d., 2 v. 
pp., pabaiga VII. 15 — 1-2 
vai., pp.

Vieta: Juozo Berseno ūkis
— R. R. I, Mt. Bridges, Ont., 
Canada, kuris yra 125 mylios 
nuo Detroito, 120 mylių nuo 
Toronto ir 15 mylių nuo Lon 
dino, Ont., kuriame yra aero 
dromas.

Vykstant nuo Toronto, pra 
važiuoti London, Lambeth, 
Delaware ir iš kelio Nr. 2 suk 
ti dešinėn į kelią Nr. 81. Priva 
žiavus pirmą žvyriuotą Kelią 
sukti dešinėn ir pakalnėje prie 
pašto dėžutės sukti vėl dcG 
nėn ir čia netoliese yra j. Bev 
seno ūkis.

Vykstant nuo Detroito, v ė.

esančios pakalnėje, sukti deši 
nėn ir čai pat J. Berseno ūk s.

Nakvynė: J. Berseno ūkio 
šienas arba moteliai.

Maistas: per abi dienas vie 
nam asmeniui $ 6, dviems — 
$ 10.
/ Darbotvarkė: suvažiavimo 
atidarymas r ūkio šeimininko 
J. Berseno pristatymas, LVLS 
C. K-to pirm, žodis, ekon. Jur 
gio Strazdo paskaita „Mūsų 
ekonominis kelias ir perspėk 
tyvos ateičiai“. LVLS C. li
to gen. sekr. Zigmo Daiiid 
kos pranešimas ir dabartinės 
politinės būklės apžvalga, sava 
žiavimo uždarymas. Suvaziavi 
mui paįvairinti kviečiamas -m r 
nalistas Jer. Cicėnas.

Detroito kuopos iniciatyva 
suvažiavimą šaukia Liet. Vai

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

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems,
vaikams ir jaunimui.

St. Kairys. LIETUVA BUDO. Apie tautinį sąmonėjimą. $5.50 
K.Bielinis. DIENOJANT. Apie spaudos draudimo laikus. $6.00 
K. Bielinis. PENKTIEJI METAI. Apie 1905 metų

revoliuciją................................................................................ $G 00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖ.........................$4.00
S. Gira. BUENOS AIRES..................................................$2.00
J. Švaistas. GYVENIMO MAGIJA..................................$1.50
J. Švaistas. JO SUŽADĖTINĖ. Romanas........................ $3.00
J. Švaistas. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS. Romanas. $1.50
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ....................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI........................ $ 4.0U
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.................... $3.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.....................5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS. $5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA...................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SIL1JA. Romanas...................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S’iORIES............................. 5.00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS...................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ........ $1.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po.........................$2.50
A. Radžius. PAUKŠČIŲ TAKAS..................................... $1.50
Dr. A. šešplaukis. PRAT1MINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ....................... .-...................................... 4.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............1.50
8-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ........................... $ i.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...................$3.00
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ...............$ 4.0J
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
Grimų PASAKOS. Iliustruota................................................ $3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.............................. $ 1 Vj
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................................$ 2.0u
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS............................................ $3.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruota............................................................................... $2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu............................................................................................ $2.00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI......................................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .............................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................2.00
Levinskas ■ Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ............................................................................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ........................................................... 0,50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................... $ 2 00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.50
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE..................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) ................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$3.00
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE .......................... 0.50

ziuoti nuo Windsoro keliu Kr. 
401, kuris po 36 mylių Įeina į
kelią Nr. 2, kuriuo pasiekia 
mas kelias Nr. 81 ir reikia 
sukti kairėn. Pirmas žvynuo 
tas kelias iš 81 kelio y, a deši 
nėję pusėje, kurin reikia pasul- 
ti ir važiuoti iki pašto dėžutės,

stiečių Liaudininkų S-gos C. 
K-tas ir komisija, kurion įe .ia
Juozas Bersenas, Petrai. Dra 
gunevičius, Petras Januška, 
Dr. Kazys Karvelis.

Kviečiame atvykti į rajom 
nį suvažiavimą kartu su sav 
šeima. Rengėjai.

GP 2-5

°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . .. .1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • ...........1.00
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

Dr. J. Balys. LIETUVIŠKOS PASAKOS......................$2.50
B. Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS........................................ $5.00
J. Gliaudą. ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS...................$2.50
Ig. Šeinius. KUPRELIS ................................................$3.00
Ig. Šeinius. Vyskupas ir velnias..................................... $ 3.00
A. Baronas. LAIPTAI IR BEDUGNĖS..........................$3.00
J. Vadis. ©KULTINIAI PATYRIMAI..........................$2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS..................... $ 3.00
B. Daubaras. NERAMU BUVO L. ALĖJOJ............... $ 2.00
A. Baranauskas. KLONIAI IR KALVOS......................$2.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................. $2.00
J. Eretas. ST. ŠALKAUSKIS. ....................................... $ 5.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS.......................................$3.00
A. Koestler. NULIS IR BEGALYBĖ..............................$2.00
P. Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARĖLĖS....................... $5.00
J. Švaistas. TRYS ŽODŽIAI............................................ $ 2.00
B. Sruoga. KAS BUS, KAS NEBUS.............................. $ 2.00
J. Gliaudą. NAMAI ANT SMĖLIO.................................$2.00
J. Gliaudą. ORA PRO NOBIS..........................................$4.00

APATINIAI-KOJINĖS-T-MARŠKINIAI Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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WELLAND, Ont.
ŠAUKIAMAS VISUOTINIS BENDRUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS

BANKO „LITO“ 
REIKALAI

Ryšium su „Lito“ tarnautoji# 
atostogomis 

nustatyta sekanti, operacijų 
tvarka:

1) Aušros Vartų paiapijeę 
patalpose operacijos vyks vi 
są vasarą be pertraukos įpras 
tu laiku.

2) Verdune, 1451 Grawtord 
Bridge Ave. patalpose opera 
cijų nebus dvi savaites nuo be 
pos mėn. 23 d. iki rugpjūčio 
mėn. 5 d.

3) Rosemounte, 390/ Rose 
mount Blvd, patalpose opera 
cijų nebus dvi savaites nuo rug 
pjūčio mėn. 6 d. iki ruipjūčio 
mėn. 19 d.

„Lito“ nariai prašomi at 
kreipti dėmesį į šias datas i; 
savo bankines operacijas atlik 
ti anksčiau arba pasinaudoti 
sekmadieniais Aušros Vartų, o 
šiokiadieniais — tuo melu ve." 
kiančio skyriaus (Verduno ar 
ba Rosemounto) patarimai,'. 
„Lito“ apyvarta per pirmąjį

šių metų pusmetį 
pasiekė $852,000 (pernai > 
542,000) ir beveik prilygo vi 
sų praeitų metų aęyvaiiai (i> 
1,017,000).

Liepos mėn. 1 d. „Litas“ tu 
rėjo $590,000 (pernai $446, 
000), ir išduotų paskolų $ 
504,000). Pusmetinis balanse 
šiemet $610,000 ($462,00 P, 
narių 690 (607) ir skolininku 
176(150).

Taigi, praktiškai „Litas“ nu 
matytą šių metų sąmalą jau 
bcvik 100% įvykdė. Visi, ku 
rie dar „Litui“ nepriklauso, 
kviečiami dėtis nariais ir uai 
didesniu tempu ugdyti savo 
lietuvišką banką.

SKAUTŲ STOVYKLA 
ŠIEMET BUS

netoli nuo Dainavos vasarvie 
tės, su kuria bus lengva susi 
siekti. Visi skaudai kviečiami 
stovyklauti gamtoie.

KANADIEČIAI J JAV, O 
IŠ JAV J KANADĄ

Daugumas kanadiečių atos 
togų išvyksta į JAV, kur lan 
ko savo gimines, pažįstamus, 
draugus ir ta proga pavažinėja 
po JAV norėdami geriau ją pa 
žinti.

Tuo tarpu JAV piliečiai 
atostogų vyksta į šaltesnį kraš 
tą — Kanadą. Rytinių sričių 
amerikiečiai dabar užpildo v; 
sus kelius, vedančius pro Moli 
trealį į Laurynuos kalnus, aur 
jie telkiasi vasarvietėse, o ry 
tinių sričių amerikiečiai ypač 
gausia vyksta į Aibei tos va 
sa)rvetes, esančias Kordiljerų 
papėdėse. Kanada tam tikslui 
net ir specialius kelius iš vena

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

ŽYMŪS SVEČIAI IŠ
AMERIKOS

atostogų mstu aplarrfcė M ant 
realį, Nepr. Lietuvos redaivci 
ją ir viešėjo pas pp. Nork-? 
liūnus, tai Domininko Norkc 
liūnoi brolis, Petras Noiiteliū 
nas su Ponia ir jų abiejų sesuo 
Ona Avižienienė, iš Rocneste 
rio, USA. Ši visuomeniška ii 
labai sociali giminė palaiko 
glaudžius ryšius ir pastoviui 
bendrauja. Petras Norkeiiūuas 
yra maždaug toks visucme-nes 
veikėjas, kaip ir Damimka’a 
Norkeliūnas Montrealyje: ke 
tūrių, penkių organizacijų Ro 
chesteryje pirmininkas. Alsi 
lankymo proga su Petru Nur 
keliūnu red. turėjo platesią p?, 
sikalbėjimą, kuris bus įdėta„ į 
sekantį NL numerį.

Svečiai, pastovūs lietu/tu 
kosios spaudos rėmėjai, ir šie 
atsilankymo proga Nepuriau 
somai Lietuvai paremti paau 
kojo kiekvienas po 10 dol. L'i 
delis ačiū. š
IŠSIKĖLĖ KALIFORNiJON

Stasės ir Kazio Gricių šci 
mai išsikeliant į Jungtinas Ame 
rikos Valstybes. Kaliforniją 
gyventi, sesutės Basės ii švog. 
rio Alfonso Šimonėlių iniciaty 
va, birželio 21 d. Šv. Kazimi? 
ro svetainėje buvo surUovioi 
labai gražios išleistuvės.

Dalyvavo apie 80 žmonių 
ir kas svarbiausia Danutei su 
Rimvydu piisiminti, daiyva.u 
gana gražus būrelis Mcnt/ea 
lio studentiško jaunimo, net vi 
sas stalas, tas tikrai buvo !a 
bai gražu. »

Ir ta pačia proga buvo .u 
vykę iš Amerikos Brocktono. 
Mass., geri jaunų dienų paž/s 
tami ir draugai pp. Baužiai su 
šeima.

Pasakyta daug atsisveikini 
mo kalbų, palinkėta laimingos 
kelionės ir ilgiausių metų sau 
lėtoj šaly. Dalyviai.
O St. Levickas, grįždamas į 
New Yorką, iš atostogų pra 
kištų pp. Gaurių vasarvietė 
je prie St. Donat, lankėsi NL 
redakcijoje.

* P. Č. Januškevičiaus šeima 
atostogas pradeda taip pat šį 
savaitgalį.

• AV bažnyčioje šeštadienį 
įvyko B. Geležiūno sutuoktu 
ves su Rozalija Anužyte. Ves 
tuvės buvo gražios.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGELIENt

Dantų Gydytoja
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb

Liepos mėn. 15 d., 12 vai 
30 min., tuojau po pamaldų, 
Columbus Ttell, Keliems 
Ave., Welland, šaukiamas Wel 
lando apylinkės bendruome 
nės visuotinis narių susirinki 
mas.

Dienotvaikė: 1 Susirinkimo 
atidarymas, 2.. Dienos pirmi 
muko ir sekr. rinkimas, 3. Pra 
eito visuotinio narių ausin r ki 
mo protokolo skatymsu, 4. V- 
bos pranešimas, Revizijos ko 
misijos pranešimas, 6. Vaidy

bos rinkimai, 7. Revizijos ko 
misijos rinkimai, 8. T auloj 
Fondo atstovybės rinkimai, 9. 
Klausimai ir sumanymai ir i'J- 
Susirinkmo uždarymas.

Nesusirinkus reikiamam na 
rių skaičiui, po valandos, tai 
vra 1 vai. 30 min., toje pačio 
je vietoje saukiamas ai tras vi 
suotinis narių susirinkimas, ku 
ris bus skaitomas teisėtu, susi 
rinkus bet kokiam narių skai 
čiui.

Aylinkės Valdyba.

PABALTIJO TAUTŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS

jau įėjusios tradicijon, šiemet 
bus Udora, Ont., apie a0 my 
lių nuo Toronto, kur pastaty
tas Olimpisio pobūdžio štamo 
nas. Kaikurios tačiau žaidy 
nės vyks Toronto mieste.

Pabaltijo žaidynės prasiue 
da liepos 14 dieną ir baigiamos 
liepos 15 dieną. Žaidynės yra 
gavusios Kanados sporto ergą 
nizacijos piipažinimą.

TORONTO GYDYTOJŲ 
PARAMA GIMNAZIJOMS

1957 melais dr. E. boivai 
šienės iniciatyva buvo įsleig 
tas Toronto mieste gyvenančių 
gydytojų būrelis V asario 
16 gimn. remti. Pasiųsta kuku 
Vasario 16 gimnazijai:

1957 melais — $ 136.—

1958 metais — $ 168.—

1959 metais — $ 241.—

Pirmadienį ir I 
ketvirtadienį | 2—4; 7—9 p. m 
antradienį ir I 
penktadienį | 1 p' m'
trečiadienį 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
I Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235
Namų tel.: MU 1-2051.

t rJTldi

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 
Dr. R. CHARLAND 
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

WE 2-6662; namų PO 8-8096

AUŠROS VARTŲ
PARAPIJOS ŽINIOS

Sutuoktuvės Šeštadienį 11 
vai. S. Pakulytės su V. P.cčai 
čiu, dalyvaujant op. sol. E 
Kardelienei ir AV parapijos 
chorui. Šhūbą duoda Kieto 
nas T. J. Borevičius SJ.

Lankėsi AV parap. „Tėv. 
Žiburią“ red. kun. di. Gaida 
ir T. Dr. J. Kubilius, SJ.

T. St. Kulbis, kapelionavęs 
neokanadiečių jaunimo stovy k 
loję, šeštadienį išvyksta į C.e 
velandą pavaduoti Šv. Jurgiu 
parapijos kleboną kun. Iv a 
nauską, išvykstantį atostogų.

J. Dalmantas pradėjo taisy
ti A V bažnyčios langus, kurie 
per 5 metus apiro.

ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS ŽINIOS

Atostogos jau prasidėjo: da 
bar atostogauja administravo 
rius Kun. Dr. F. Jucevičius, o 
sekantį mėnesį išvyksta atosto 
gų Kun. J. Bobinas.

Pakrikštytas Romos Juko 
nytės ir Zenono Valinskų pu 
magimis sūnus Robertas - Ze 
nonas.

Krikšto tėvai, Sna Kličienė 
ir Jutozas Piečaitis.

• Pp. Nagiai ir pp. Jonynai 
pp. Nagių mašina išvyko .uos 
togų pp. Tamošaičių palaury 
mo vasarvietėn.

• Pp. M. ir J. Adomaičiai iš 
vyksto šį savaitgalį, dvejų sa 
vaičių atostigų į Bostoną.

• Pp. J. ir V. Kačergiai praei 
tą savaitgali išvyko atostogų I 
Cape Cide.

• Pp. L. Giriniai, važiuodami 
paatlančiais, jau pasiekė JAV 
sostinę Washington’ą, kur lar 
ko įdomesnes vietas ir savo pa 
žįsstamus.

• ------ M ........M1 11 M 1 1

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
Verdune 16 butų, daugumoje 
po 4 atskirus kambarius, nau 
jas pastatas, šildymą apmoka 
nuomininkai. Pajamų $14,000.

Kaina $96,000.
{mokėti $30,000.

Pastatai — Žemė
Draudimas — Paskolos

Sąskaitos „Lite.“ Nr. 752.

TRADICINĖ ŠAULIŲ
GEGUŽINĖ ARTĖJA

Ji įvyks rugpjūčio mėn. 5 d. 
gražiame p. Skruibio ūkyje, 
Ponte Fortune vietovėje.

Programoje bus prizinis sau 
dymas. Pirmųjų trijų viepti Lai 
mėtojams yra paskirti veitnif,- 
prizai.

Taip pat bus premijuujan.vs 
ir geriausiai sušaudžiusios mo 
terys.

Veiks pagerintas bufetas. 
Šokiams įvairi plokštelių mu/> 
ka.

Žaidynių varžybose, be į 
tradiciją įėjusios virvės tra. <ci 
mo bus ir kitokių naujų įvairu 
mų. Įžanga, kaip ir praėju 
siais melais, tik suaugusiems

Gegužinės vieta pasiekiamu 
be jokių sunkumų važmoj nl 
Ottawos keliu nr. 2.

Esant blogam orui, geguži 
ne nukeliama į sekantį sekma 
dienį.

Gautasis pelnas skinamas 
kuopos vėliavos įsigijimui.

Visi Montrealio lietuviai ir 
svečiai maloniai kviečiam, ne 
praleisti puikios progos atvv k 
ti į geriausią lietuviškų trach 
cijų gegužinę, pabuvoti gra 
žiam gamtos prieglobstyje ir 
prisiminti anas šaunas levy nė 
je rengtas gegužines.

L. K. Mindaugo Šaulį Į 
Kuopos Valdyba.

atostogų įkarštyje
Kanadoje ir JAV dabai pats 

atostogų įkarštis. Kai ku;i..-z 
įmonės net darbus sumažina 
ir laikinai, atostogų metui, už 
da o dirbtuves.

Pp. Leipų šeima Šią savaitę 
išnyksta atostogų į JAV, svar 
bi: usia į Čikagą, Cleveland? 
ir kt.

Siemaška Algimantas iš N. 
Y< rko lankėsi Kanadoje, Mo 
ntrealy aplankė pp. Žizius ir 
viešėjo uošvijoje Coinvally, 
O’.t., kur uošvis, M. Meškaus 
I .3, turi tarnybą elektrinėje 
v ės įmonėje.

Kun. Dr. P. Gaida, „Tevis 
I 3 Žiburių“ redaktorius, atos 
lygaudamas lankėsi Montrea 
ly je.

Pp, Blauzdžiūnų, jurgio, 
šeima išvyko atostogų į JAV, 
Cape Cod ir kt.

|Pp. Smilgevičių šeima šią 
savaitę išvyksta atotostogų į 
JAV, ir paatlančius.

P. Ona Ilevičienė, kaip Kas 
vasarą, ir šiemet vasaros karš

Žaidynėse dalyvaus apie 
3*00 sportininkų iš įvairių s.-i 
čių: plaukymo, šaudymo, te 
mso, basketbolo ir kt.

Oficialus žaidynių atidary 
mas liepos 14 d. 11 vai. die 
są ir tuo metu įvyks sporti 
ninku paradas.

Visi lietuviai kviečiami žai 
dynėse apsilankyti.

mi, yra atvykusi į Montrealį, 
kur paprastai vieši kelias savai 
tęs, dažniausia iki rudens.

Pp. J. Adomoniai išvykę 
pas [j Adomonienės brolį Di. 
Vienažinskj, ties Čikaga.

Pp. H. Adomoniai taip pa; 
atostogauja ir lankosi Arneii 
koje.

1960 melais — $ 200.—
1961 metais — $ 196.— 
T. salaziečių gimnaz.jai: 
1958 metais — $ 50.— 
Iš viso $ 991.—.

Nuo š. m. birželio men. V p. 
sario 16 gimn. remti būieįis 
perduotas gydytojų draug. 
kultūros fondui — pirminiu 
kui dr.. J. Yčui.

Aukojo gydytojai: M. ArŠ 
tikaitytė, A. Užupienė, E. No 
rvaišienė, K. Žymantienė, M. 
Karkienė, R. Ciplijauskienė, 
Kšivickienė, V. Sadauskienė, 
A. Pacevičius, S. Paeevičius. 
J. Yčas, A. Valadka, A. Bar 
kauskas, J. Vingilis, J. Sun 
gaila, A. Didžpinigaitis, J. išr 
lertas. J. Urbaitis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
NUOLAT IŠVEŽAMAS LIETUVIŲ JAUNIMAS

Vilniaus radijo žiniomis, gv 
gūžės 9 d. Iš Vilniaus į Sarata 
vą, tariamai savanoriškam dar 
bui, išvyko jaunuolių grupė. 
Esą, komjaunuoliai „noriai* 
vyksta į plačiąsias komunizme 
siaubas ir jos, kiek žinoma, 
vyksta plačiose Sibiro, Kaza 
chstano, Užopliarės ir kt. srity 
sc. Jaunimas ten reikalingas i 
jis, gird, „nedvejodamas" su 
tinka būti gabenamas į tolimą 
sias sritis. Ryšium su siu nau 
ja jaunuolių - vilniškių grupe, 
radio bendradarbio paklaustos 
dvi išvežtos lietuvaitės — Ujo 
lė Duobaitė ir Ona V davičiu 
tė pareiškė, kad jos „norui 
čios visas jėgas atiduoti 4 au 
dies reikalui, įsigyti naujų dtau 
gų, išmokti specialybės... ’. 
Abi draugės ligšiol diibo Vii 
niaus klinikinėje ligoninėje ir 
dabąfr jos „džiaugiasi“ gale 
siančios dirbti Saratovo srities 
kolchozuose ir pan... Kiti jau 
nuoliai dirbo fabrikuose, b’ivo 
baigę mokyklas ir dabar jien s 
teks „laimė“ išmokti kito ama 
to. Pieš Jaunuolių išgabennn.; 
į Saratovą, neseniai didoka jau 
nimo grupė išgabenta į Alma 
•Atą (Kazachstane), kita giu 
ką. Anot Vilnaus radijo, visi 
pė išvyko į Karelijos respubh 
jie vyksta ten, kur labjausiai 
reikalingi (o tkrovėje — kur 
vykti reikalauja partija..., E.

— Birželio 4 d. Viln.auj 
valst. konservatorijos salėje 
įvyko jos rektoriaus doc. Jur

REIKALINGA VEDUS!

I
Dr.E.Andrukaitis I

956 SHERBROOKE E. i 

Tel.: LA 2-7236

Notaras

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L..

168 Notre Dame East, 
Suite 206 

Tel.: UN 6-2065 
Tel.: 671-7494, 7—9 v. v.

P. Adamonis, RA 2-2472.
“ " ■ H

Arch Realties R'd.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957. 

2415 Park Row East, N. D. G.
Sklypai, namai, prekybas Ir 

pramonės įmonės. Premijos už 
naujų klijentų nurodymą.

čius praleisti iš Floridos, Mia

gio Karnavičiaus forlepiono 
vakaras, skirtas 50-osios gimi 
mo metinėms. Pagal „Tiesų“ 
jubiliatą karštai sveikino kuI 
tūrfos „ministras" J. Banaa s, 
b<. to, augšt. mokyklų, muz.1 
kos mokyklų atstovai p kt.

— Vilniaus dailės muzėjuje 
birželio pradžioje atidaryta uz 
bekų dailės paroda — eksp 
nuota apie 150 dailės kūrimų, 
topybos drobių, grafikos, ke 
ramokos dirbinių.

— Vaist. akademinis ope 
ros ir baleto teatras Vilniuje 
pastatė paskutinę sezono pien: 
jerą — J. Strausso operetę 
„Čigonų baronas“. Pastate j. 
Grybauskas, dirigentas V. V . 
žonis, chormeisteris — j. Daa 
tartas, dailininkas — V Palai 
ma, baletmeisteris — č. 2ei) 
rauskas.

— Kanados baletas ruošia 
si į gastroles Rusijon.

— Mirė Nobelio premijos 
laureatas rašytojas Folkneris.

— New Yorke mirė islon 
kas kun. dr. Jonas Matukas, 
kuris Kultui os kongrese Čika 
goję buvo sutikęs skaityti pas 
kaitą.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKL 

PAJ1EŠKOMI ASMENYS:
Bush Elizabeth, Diauksh 

Felix, Jančaras George (Yan 
caras), Jucius Jonas, Lazau 
ninkas Paul, Malinauskas An 
tanas ir Povilas, Markūnas

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau ir 
Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun.
Tel.: dienomis A V 8-2352.

Po 6 vai. PO 7 6183.

PORA
- (be mažų vaikų) apartamenti 

nių namų priežiūrai.
Vyras galėtų dirbti Ir kitur, 
o moteris turėtų prižiūrėti 

švarą.
Nemokamas 3-jų kambarių 
butas, telefonas, priede — 

atlyginimas.
Pageidaujama — angliškai 

susikalbantys.
Teirautis: nuo 9 v. ryto iki j 

v. v. Tel. HU 4-5920.
ADVOKATAS

[STASYS DAUKŠA, LL. D. :|i 

4 Notre Dame St. E.
< Suite 901 ll:

UN 1-8933

I
 ADVOKATAS

JOSEPH P. MILLER, | 

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

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

Resld.: 40 Lafleur I 
LaSalle. DO 6-1570 |
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Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

Bankas veikia: sekmadieniais: 10,30—1 vai. A. V. par. salėje.
Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: 

pirmadieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai; 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7—8 vai. p. p.

3907 Rosemount Blvd. (W. of Pie IX) : trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3 iki 8 v. ir šeštadieniais nuo 10 iki 12 v.
Paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską, 

Rosemounte darbo valandomis tel. RA 2 2472, 
kitu laiku — tel. HU 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, UN 6-2065. Ved. D. Jurkus, PO 7-4280.

TAISAU IR DAŽAU

LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. Susinskas.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

Joseph, Mockutė Ona, Petrą' 
tis Jonas, Rašimas (Araaimas) 
Česlovas ir Viktoras, Si’vestra 
vičienė Marijona (Silveole- 
Mary), Stuknys Vytautas, Šul 
tė Juozapas ir Pranciškus, i u 
mavičius B. A., Žvingclienė 
Marijona.

Jieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
Consulate General of Lithuan

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y., USA.

Turiu Pardavimui
Vartotų Automobilių

Kainos nuo $100 iki $1,500. 
Kreiptis: Petras Jakubka.

1415 Balmoral St., Laflecs, 
Montreal. Tel. OR 6-7658.

DĖMESIO!
Spėju ateitį iš kortų ir rankų. 
Kalbu ir kitomis Europos Kai 
bomis. Kreiptis nuo 9 vai. ry 

to iki 10 vai. vakare.
Mrs. Blake.

3487 Notre Dame W., Mtrl.
Telef. WE 541079.
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