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Vasara nesulaiko politįvykių
ALŽYRAS, BAIGĘS KOVAS SU PRANCŪZIJA, 

PRADEDA TARPUSAVES. ..
..NEUTRALIEJI” INDAI JAU ŠAUDOSI SU KINIJOS 

KOMUNISTAIS...
Atnaujintoje nusiginklavimo konferencijoje pažangos nėra. 
Laoso „neutralumo“ kiausin. as formaliai jau baigtas, bet 

padėtis sunki.
„Neutralioji“ Indonezija, užpuolusi N. Gvinėjoje Olandiją, 

pradėjo derybas.
Didelis JAV oro bandymų laimėjimas.

taip nenusimato nieko gera 
Todėl dabar gyvenama^ li ter 
regnumas. Gal tiek gcia, kad
ALŽYRO VIDAUS, PILIE 

TINIS, KARAS
IŠVENGTAS, 

nors ir netikra, kad jis tikrai 
išvengtas. Jis gali kilti vėliau. 
LAOSO „neutralumas“ už 
baigtas. 14 valstybių pasnase 
susitarimą, jų tarpe JAV ir 
SSSR. Bet būsena ten nepa 
prastai trapi. Ypač, kad apiin 
kūma visa nerami. 
VIETNAMAS ypač pavojin 
gas, nes j jį dabar bolševikai 
nukreips visas jėgas. Ten ••ykj 
ta atkaklios kovos, bet perma 
ža organizuotumo pačiame 
Vietname, o sovietininkai sj.au 
džia.

PRASIDEDA KARAS?
Taip atrodo? Bev gal tai til
tai kaimyniški pas>sve>kini 
mai?
INDIJOS pasienio sargybos 
apšaudė komunist. Kinijos pa 
sienio sargybas, nes jos, kaip 
teigia Indijos šaltiniai, prade 
jo brautis į Indijos tc.itu. ją. 
Indija Kinijai rašė putėsius, 
bet tas nepadėjo. Tada Indija 
piadėjo jau šaudyti... Kuo pa 
sibaigs šis susidūrimas dar ne 
aišku, bet žinant Kinijos ko 
munistų nusistatymą —

LAIMĖTI KOMUNIZMĄ 
KARO JĖGA, — 

galima prileisti, kad kivirčas 
nežiūrint Indijos karo minisle 
rio Krišna Menon nuosird rus 
palankumo komunistams, vis 
dėlto, galimas, lai būtų laba, 
įdomus faktas, kad taip „v.eu 
traliųjų“ tiksliau — komuni;. 
tų simpatikų ir komunistų 
įvyktų karas...
INDONEZIJA, užpuolusi L. 
Gvinėją, pradėjo derybas uu 
Olandija. Tai irgi geras fak

DVI SAVAITĖS vasalos pra 
bėgo, darbo žmonėms masiš 
kai atostogaujant, bet

PASAULINIAI POLITI 
N1AI JVYKIAI TEBEVYKS 

TA INTENSYVIAI, 
mano, kad jie net 

kad gali privesti 
tarptautinių sukie

liesa, taiptaut.nc 
apsiramino. Ilgus

o kaikas 
tiek vystosi, 
prie didelių 
timų.
ALŽYRAS, 
prasme jau
metus tęsęsis karas, užbaigtas. 
Tačiau dabar

PRASIDEDA ALŽiRO 
VIDAUS SUNKUMAI.

Tie sunkumai tuo blogesni, 
kad jie gali turėti ir t irplauti 
nę reikšmę. Kaip ten bebūtų, 
vis dėlto Alžyro gyventojų Jau 
guma yra dar žemo kultūrinio 
lygio, o tas jau daugiau duoda 
galiknybių visokiems avantiu 
rislams daryti eksperimentus. 
Faktas žinomas, kad S u v. Ku 
sija palaiko bet kok| sukili 
mą; ji atsidėjusi palaike ir A: 
žyro sukilimą, nes tikėjos^ E 
to sau naudos. Todėl abu Al 
žyro vadai — ir Ben lledda ii 
Ben Bella — abu stovi už ,,so 
cializmą“, kurį, jų terminu, 
sunku suprasti. O Čia gi, juos 
vis dėlto
, SAISTO SUSITARIMAS 

SU PRANCŪZIJA,
Susitarimas įpareigoja juos 

dalyvauti demokratinės Pran 
cūzijos bendruomenėje... Jau 
pareikšti bandymai ni.sikiatyti 
tais saitais. Dabar ir vyksta 
derybos, kaip tuo nusiKiatyti. 
Atrodo, kad abu vadai yra su 
tarę tai padaryti karimų virsi 
ninku 
lytas 
kurių 
tikras 
vadų
są. Dabar dar sunku pasakyti,

pagalba. Alžyrą? pada 
karinėmis apygardomis, 
viršininkai sudalys am 
„tarybas“, kurios pasak 
turės sprendžiamąjį Lai

bos atnaujintos Genevoje, bet 
nieko gera iš to nėra ii, dė.ia, 
nenumatoma, nes Rusija nesu 
tinka, kad nusiginklavimas bu 
tų kontroliuojamas, o «cas ga 
Ii patikėti Chruščiovo žodžiu, 
kai jis ne tiktai laužo sutartis, 
bet sulaužė ir susitarimą del 
A bandymų.
DIDELIS JAV TECHNIKOS 

LAIMĖJIMAS
ne tiktai teleraketa, kuri su 
jungė visą pasauli televizija, 
radio ir telefonu, bet ir iektu 
vu iškilimas į augštumas, ku 
riomis nugalėta Žemės frau 
kos jėga. Lakūnas White sp 
rausminiu lėktuvu iškilo apie 
80 mylių.
MACMILLAN AS PERTV AK 

KĖ KABINETĄ.
Pakeista 16 minister-ų. Lau 
kiama geresnė veikla.
KENNEDY sveikatos apsau 
gos įstatymas seniems ’mo 
nėms atmestas. Bet 4,7 miliar 
dai dol. pagalbos užsieniams 
patvirtinta.
EKVADORO prezidentas a». 
vyko į JAV ir tariasi su Ken 
nedy, o šis pradėjo pats dery 
bas su Rusijos atstovu Dobti 
nu ir jas tęs. Bet nieko nelai 
mi. Maskva spekuliuoja jAV 
nepakankamu orientavimusi.
KATANGOJE 10,000 negrų 
uzpuolo JTO kariuomenę.
PERU {vyko karinis pervers 
mas, bet žmonės demonstr icja 
ir reikalauja grąžinti demokra 
tinę santvarką ir laisvę.
BENDROS RiNKOS organ! 
žavimas eina j gąlą. Anglijos 
darbiečiai pasisakė prieš, bet 
Anglijai nė,a kito kelio, kaip 
dėtis į Bendrąją rinką, dalyvau 
ti visos Europos susibūnmuo 
se ir eiti prie Europos Jungti 
mų valstybių.

— JAV nutraukė su I erų 
diplomatinius ryšius.

— Saskatchcvane gydytojų 
streikas bus pralaimėtas, Eks 
pertai pareiškė, kad nemokia 
tiškai išrinkto parlamento įs 
tatymai yra privalomi ir gydy 
tojams.

— Senatorius Sarlo Four 
nier, eidamas i Montrealio rin 
kimus būti meru, kuria nau 
ją partiją.

puldinėti Vakarų lėktuvus oi 
koridoriuje ~ 
burgąs.

— JAV 
lygių teisių 
tikoje. Jos 
rys geriau 
kančios.

— Prancūzijos moksliniu 
kai prie Japonijos nusileido į 
vandenyną 9,500 metrų gylin 
ir ten rado labai įdomų gyve 
nimą.

__ Maskvos policija išvaikė 
„Taikos kongreso“ demonstra 
ciją, kuri nešė plakatus su šū 
kiais, kad nusiginklavimas vi

o
Berlynas — • Htari

moterys reikalauja 
su vyrais astronau 
teigia, kad mote 

už vyrus tam tin

Amerikai, taip ir Rusijai.
— Chruščiovas grasina 

„globaline raketa” Vakarams 
ir Berlynui.

— „Kennedy liepos 15 d. 
paskelbė pavergtųjų savaitę. 
Jis kelionę Brazilijon atidėjo.

— Nauja JAV raketa nulė 
kė 11,200 km.

— F. Castro vėl susauiie 4 
savo priešus.

— JAV Titan raketa nulė 
kė 8,000 mylių.

—| Izraelio ir Jordano pa 
sienyje įvyko susišaudamas.
KOMUNISTAMS REIKIA 

ŽMONIŲ GYVYBIŲ 
Nuosprendis Rokiškio byloje

— sušaudyti. ..
Birželio 13—16 dd. Rokis 

kyje vyko Lietuvos AugŠč.au 
siojo teismo ^švažiuojar-iosio?. 
sesijos posėdis, nagrinėjęs, 
anot Vilniaus Eltos praneši 
mo, „buržuazinių nacionalistų 
gaujos“ vadų Juozo ir Izi lo 
riaus Streikų bei gaujos daly 
vio Vlado Krasausko bylą. Pa 
gal teisme paskelbtą kaltina 
mąjį aktą, abu bioliai Streikai 
dalyvavę „gaujose“, 
dinamus tarybinius 
terorizavę 
tojus. Esą, visi kaltinamieji pr‘ 
sipažino kalti. Teismui piimi 
ninkavo* Augšč. Teismo narys 
L. Miežėnas. Augšč. teismo 
kolegija nuteisė Juozą Stieikų 
augščiausia bausme — sušau 
dyti, Iz. Streikus nuteistas 15 
m. kalėti, konfiskuojant turtą, 
V. Krasauskas — 10 m. kalė 
tl, taip pat konfiskuojant tur 
tą. Kaip ir kitose panašiose 
lose, paskelbta, kad nmspren 
dis — galutinis ir neapskur

Tragiškai skaudi žinia he 
pos 19 dieną aplėkė Montre 
alio lietuvių koloniją — mirė 
Juozas Akstinas!

Juozas Akstinas, kutj visi 
mylėjo, visi gerbė; kurio dar 
bais kaip visuomenininko ir 
kaip menininko — aktoiiaus 
ir dailininko, visi grožėjoj!. Ga 
Įima visai teigti, kad jis netu 
rėjo jokio piiešo, nes su v.sais 
gražiausiai sugyveno, visiems 
buvo lygiai nuoširdus, pašiau 
gus ir žmoniškas. Neabejojant 
galima pasakyti, kad velionis 
buvo gilus demokratas, vert, 
nęs artimo nuomonę ir didelis 
tolerantas. Tokio būdo žm<~ 
nių nėra daug. Greičiau — tai 
išimtis. Todėl visų, jį pažinu 
siu, nusiminimas buvo gilus ir 
didelis, kai buvo sužinota, kad, 
nežiūrint pasveikimo vilčių, 
kuriomis montrealiečiai save 
ir jo šeimą stiprino, jis vis dėl 
to mirė, žiauriai pakirstas g}' 
venimo viršūnėje piktos ilgos. 
Todėl jo 
tragiška.

Juozas 
tais gimė 
baigė ir gimnaziją. Jausdamas 
savyje menisinko jėgas, J. 
Akstinas lankė Vaidybos sUi 
diją Kaune ir, kaip gabus as 
muo, jau dalyvavo Lietuvos 
Profesinių sąjungų teatre — 
pirma Kaune, vėliau Vilniuje, 
iš kur rusiškasis okupantas 
privertė pasitraukti į Vokieti 
j?-

Salcburge ir Insbrucke stu 
dijavo meną — vaidybą, dai 
navimą, tapybą ir kitus meno 
dalykus. Pasibaigus karui, 
Freiburge studijavo tapybą 
Ecole des Arts et Metieres.

Persikėlęs į Kanadą, pasi 
nėrė j Montrealio lietuvių vi 
suomeninį ir meninį gyveni 
mą: skaitė paskaitas, dalyva 
vo meno dalyvių _ vakaruose, 
piešė, dekoravo, vaidino 
Montrealio dramos teatre, va 
žinėjo su gastrolėmis po Ka 
nadą ir JAV, dalyvavo meno 
sambūrių vakaruose, dalyvavo 
parodose, dekoravo -..senas, 
įvairius pastatymus, parengi 
mus, rašė eiles, deklamavo. Vi 
sose gyvenimo ir meno srity

JUOZAS AKSTINAS

mirtis priimta kaip

Akstinas 1922 me 
Ukmergėje, kur pa

se jis buvo veiklus.
Meno darbų solo paro las 

suruošė Montrealy ir Čikago 
je. Dalyvavo Baltaragio malu 
no plokštelėje ir Milžino pa 
unksmėje.

Duoną gi pelnėsi pradžioj, 
sunkiomis sąlygomis, bet prn 
mušė visas kliūtis ir Montrea 
lioj didkrautuvėse iškilo į pa 
čiąs viršūnes kaip ;dekorato 
rius — pirma Simpsone ir vė 
liau Morgane daip dekoravi 
mo vadovas. Ir šioje srityje pa 
darė nuostabią karjerą.

Bet lygiai kovodamas su 
sunkumais, lygiai iškilęs į 
augštumas, liko viesoda kuk 
lūs, švelnus, nuoširdus ir pa 
prastas, kaip privalu tikram 
žmogui, visa šio žodžio praa 
me.
.Didelę skriaudą mirtis pada 
rė Montrealio lietuviams; ai 
dėlę skriaudą visiems lietu 
viams ir didelę skriaudą betų 
viškajam mariui, kuiiam jis 
daug padarė ir dar daugiau ža 
dėjo padaryti.

Didžiausią skriaudą, žilio 
ma, mirtis padarė jo šeimai, h 
kušiai be gerojo globėjo. 
Nuoširdžiausia jai užuojauta 
ne tiktai Nepriklausomos Lie 
tuvos redakcijos, kurios jis bu 
vo nuoširdus talkininkas, bet 
ir visų jos skaitytojų, kurių 
kaip sąmoningųjų tautiečių jis 
buvo tikras Bičiulis.

Nuoširdus visų apgailestavi 
mas.

žudę va 
žmones, 

aplinkinius gyven

Nepamirštamam Draugui

JUOZUI AKSTINUI 
mirus, liūdime drauge su T a v i m, miela NIJOLE, 

ir su visa gedinčia JUOZO šeima
Montrealio Lietuvių Dramos Teatras.

Nuoširdžiam visuomenininkui ir menininkui,
JUOZUI AKSTINUI, 

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai
NIJOLEI AKST1NIENEI, SŪNUI IR DUKRAI,

reiškia
Lietuvos Kariuomenės Savanorių - Kūrėjų

Montrealio Skyrius.

kas bus padaryta, nes Alžyro tas- —- Sovietų lėktuvai pradėjo džiamas. E.

Mielam Bičiuliui 
JUOZUI AKSTINUI 
mirus, giliai užjaučiame

I žmoną NIJOLĘ, SŪNŲ, DUKRELĘ ir visus JUOZO 1 
artimuosius

Dana ir Leonas Barauskai.

MIELUS NIJOLĘ, VUKĄ ir SILVIJĄ 
užjaučiame jų vyrui ir tėveliui 

JUOZUI AKSTINUI 
mirus.

Pavilanių šeima.

A. A. JUOZUI AKSTINUI 
mirus, 

mielai p. NIJOLEI, VAIKUČIAMS ir GIMINĖMS, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

J. M. Juodviršiai.

A. A.
JUOZUI AKSTINUI 

mirus, Jo šeimą, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.
Šablauskai, 
Pėteraičiai, 
Andruškevičiai.

Nuoširdžiam tautiečiui menininkui,
JUOZUI AKSTINUI, 

mirus, liūdesio valandoje 
VELIONIO ŠEIMAI IR GIMINĖMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia
V. ir J. Viliušiai.

Brangiam
JUOZUI AKSTINUI 

mirus, mielus
NIJOLĘ, SILVIJĄ ir VUKĄ 
užjaučiame ir kartu liūdime

L ir P. Lukoševičių šeima.

Brangiam visuomenininkui ir menininkui 
A. A.

JUOZUI AKSTINUI
pačiame gyvenimo gražume mirus,

jo žmoną mielą NIJOLĘ, sūnelį DIVAINĮ, 
dukrelę SILVIJĄ

ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir šioje skausmo valandoje liūdime kartu

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos.

Mielam mūsų menininkui
JUOZUI AKSTINUI, 

mirus, 
gilią užuojautą reiškiame

PONIAI NIJOLEI IR ŠEIMAI.
D. ir K. Smilgevičiau 
G. ir S. Daukšai.

Nuoširdžiam asmeniui, geram lietuviui ir gabiam

JUOZUI AKSTINUI, 
tauriam lietuviui, visuomenininkui, aktoriui, dailininkui, 

mielam bičiuliui mirus, liūdinčią
PONIĄ AKSTINIENĘ IR VAIKUS 

širdingai užjaučiame.
Marija ir Jonas Šemogai.

aktoriui bei dailininkui,
JUOZUI AKSTINUI,

tragiškai mirus,
ŽMONAI NIJOLEI, SuNUI DIVAIN1UI, 

DUKRAI SILVIJAI
ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

Aug%25c5%25a0%25c4%258d.au
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Neapykanta ar meilė 
bei supratimas savųjų?

AL. GIMANTAS

Visuomenės tarnyboje
PASIKALBĖJIMAS SU RO CHESTERIO VISUOME 

NĖS VEIKĖJU PETRU NORKELIŪNU

Mūsų spaudoje jau tolo pa 
stebėti nemažo dėmesio vertų 
pastabų apie tam tiktą neapy 
kantą, tolų gilų jausmą, ku 
ris matomas ir kasdien paste 
bimas savųjų tautiečių tarpe, 
nukreiptą mūsų tautos priešų 
pusėn, bet, kuris, kartu turi 
tendencijos ar net ir jau visai 
matomų ženklų išvirsti papras 
čiausia neapykanta ir kai kurių 
mūsų pačių sesių ir brolių pu 
sėn. Čia, rasi, prisideda ir są 
Ironinga propaganda iš so 
vietinamos Lietuvos, kuries 
tvarkytojai visais įmanoi'ibis 
būdais stengiasi galimai dau 
giau sukiršint tautos kamieną 
krašte su išeivijos lietuviais už 
sieniuose. Ten neapykanta už 
Lietuvos ribų pasitraukusiems 
tautiečiams skiepijama planin 
gai ir palaipsniui, pirmoje eilė 
je stengiantis diskriminuoti vie 
nūs ar kitus žinomesnius as 
menis. Iš nuolatinio „iželio, 
pasikartojimų ar net ir viso va 
jaus sustiprinimo, numanu, 
kad toji akcija neranda didelio 
pritarimo tautiečių tarpe Lie 
tuvoje, bet, per laiką skleidžia 
mas nuodas gali rasti plyšiu į 
sovietinamos Lietuvos tautie 
čių sąmonę.

Neapykanta visada veda į 
keistą, gal pavydą, mažų ma 
žiausiai — į nesantaiką, nepa 
sitikėjimą. Šie visi žemieji 
jausmai, tinkamoms aplinkv 
bėms susidėjus, gali išvirsti 
tiesiog tragišku ir labai toli 
mas pasekmes turinčiu reiški 
niu. Keršto rankos visados 
yra ilgos ir akių žvilgsnis trum 
pas, jei jau nekalbėti apie įnir 
Šimo atveju sustojusį ar bent 
pristabdytą protavimą. Tokiu 
atsitikimų lietuvių tautos isto 
rijoje jau būta paskiausių ke 
lių dekadų laikotarpy. Jie yra 
pakankamai skaudūs, nelemti, 
nieko kito visai tautai neatne 
šą, kaip tik nepaprastą žalą, 
skausmą, fizinį ir dvasinį te 
rorą.

Šia ir panašia tema, teko pa 
sikeisti visa eile laiškų su vie 
nu kitu visuomenininku, kurie 
irgi reiškia susirūpinimo mini 
ma tema ir sielojasi dabartine 
kai kurių mūsų autorių tenuen 
cija, prisidedančia pri*» abiejų 
mūsų tautos dalių skėlimo to 
plyšio gilinimo ir jau tuo pa 
čiu, nors ir ne visai tieviogiai, 
talkininkavimo sovietinėms nž 
mačioms.

Kalbant apie Tėvynę, vena 
yra pakankamai aišku, kad

tarp giliai tikinčio lietuviško 
jo sodžiaus žmonių, liaudies, 
ir tarp Sovietindmos intehgen 
tijos yra nemažas plyšys. Skl 
eidžiant ir ugdant neapykantą 
Lietuvos okupacijai, jo atsto 
vams, tektų būti atsargiems, 
kad tuo pačiu toji pati neapy 
kanta nebūtų ugdoma ir pneš 
mūsų tautiečius, kurių ištik’ 
mybė ar parsidavimas priešui, 
šiandien dar gali būti labai ir 
labai kvestijonuojamas. Bai»u 
ir pagalvoti, kad kokios krizės 
atveju, pakankamai giliai įskie 
pyta neapykanta, , nevirstų 
brolžudiškomis skerdynėmis, 
kada lietuviai patys pradėtų 
save naikinti.

Visi žinome prie ko buvo 
privedę įvairūs sauvaliavimai, 
„valymai“, taip, kaip Lietuvą 
„valė“ staliništaį nuo „liaudies 
priešų“, o vokiečiai nuo žydų 
ir komunistų, kurių tarpan pa 
teko ir visiškai taurių lietuvių, 
nieku nenusikaltusių, nieku ne 
susitepusių. Tai vis nesveiki 
kraštutinumai, nesveikos ten 
dencijos, kurių visomss išga 
lėmis reikėtų vengti, ne» sąs 
kaitų suvedinėjimai,, b* teis 
mo, be kaltės įrodymo, grąži 
na džiuglių teisę civilizuotcn 
visuomenėn, nieko neisspren 
džia, nebent tik didina įtain 
pą, ugdo naujus atsikeršiumo 
jausmus, veda prie naujos brol 
žudystės.

Esame per maži, same ne 
gausūs, kikvienas tautus na 
rys turėtų būti brangintinas, 
suprastas, bet ne pameKintas, 
atstumtas. Net ir tai, klystąs, 
daugumą apvylęs. Žiaurumas 
čia nieko nepadės, geriau jau 
žvelgti į savąją sesę, bioiį ai 
laidumo akimis; geriau jau pri 
imti tokį, koks jis yra, slen 
giantis jam padėti, jo klaidas 
nurodyti. Juk tai tik krikščio 
niška, tik žmoniška, tik, pa 
galiau, tikrai lietuviška.

Teisingai, kitame laikrašty 
St. Rimgaila teigia, kad neapy 
kanta nėra joks ginklas, nes 
per neapykantą tik aklėjamu 
ir ją pradedame kreipti n: tik 
rųjų priešų, bet jau savųjų tau 
tiečių tarpan. Ar gali būti ch 
dėsnis smūgis visai mūsų nti 
bolševikinei kovai? Tai klausi 
mas, kuris reikalingas galimai 
greitesnio atsakymo, nes kiek 
vienos dienos delsimas tegali 
atnešti tik vis didesnius nuosto 
liūs, nukreipdamas mūsų visų 
dėmesį nuo pagrindinių tiks 
Jų siekimo.

Iš kairės į dešinę: Petras Nur keliūnas, Emilija Norkeliunie 
nė, red. J. Kardelis, Domjnin kas Norkeliūnas ir 

Ona Avižieniene.

Domininko 
Petras su

p. Avižieme

Montrealiečio 
Norkeliūno brolis 
žmona ir seseria, 
ne, — kasmetiniai mūsų pp. 
Norkeliūnų svečiai, tegulta 
riai vasarinių atostogų metu at 
vyksta į Montreal}. Bet ne vi 
sada pasiseka plačiau su sve 
šiais išsikalbėti.

Atrodo, Račesteris ranku pa 
siekiamas. Jis net sportinėj 
santvarkoj priskirtas prie K a 
nados apygardos. O tačiau nuo 
taliai vis dėlto nelengvai na 
galimi. Bet kai pp. Norkeliū 
nai iš Rochesterio atvyks'a į 
Montreal), kartais susidaro 
progų kiek plačiau pasikalbę 
ki.

Mums gerai žinoma, kad 
Petras Norkeliūnas veiklus vi 
suomenininkas. Kaip Montre 
alyje Dimininkas' Norkeliūnas, 
su visais žmonėmis moka su 
gyventi ir neatsisako būti veik 
liti lietuvių bendruomenės na 
riu, (aip Rochesteryje Petras 
Nprkeliūnas, pasižymįs huma 
nišfcomis ir visuomeniškomis 
savybėmis, yra renkamas į lie 
tuvių o^anizacijų valdybas ir 
kalių jų yra pirmininkas.

Ročesterio 
mocrat Chronicle", 
mas jo 
fcoto ir konstatuoja jo visuo 
menišką veiklą.

Pp. Norkeliūnams rpsdan 
kius NL redakcijoje, icko, be 
ko kita, ir pasikalbėti visuo 
meniškomis temomis.

— Kas gera, kaip sekasi ? 
— buvo paklausias p Noike 
liūnas trafaretiniu klausimu, 
kokie dažniausia išsprūsta štai 
gaus susitikimo metu.

— Neblogai, — atsakė ir 
tuojau tęsė kalbą: — Buvau 
delegacijoje Vašingtone. Ap 
lankėme bent 50 senatorių ir 
Lietuvos atstovybę. Bandėme 
išjudinti Lietuvos bylą is incr 
tinės būsenos. Visur buvome 
gražiai priimti.

— Tai tur būt pagal kalitor

laikraštis ,,De 
aprašyda 

pagerbimą, deda jo

niečių iniciatyvą?
— Taip, — kiek varžyda 

masis pasakė p. Norkeliūnas.
— Žinau, — pastebėjau.— 

Ir NL redakciją yra aplankę 
keli laiškai, kai apie lą jūsų 
delegaciją buvo įdėta žinia...

,^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, arba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
S1A KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.

Nepatenkinti!.. Man indė' 
įdomu, ką Jūsų delegacija Lie 
tuvai padarė bloga?

— Mes norėjome gera pa 
daryti, — atsalę. P. Norkeliū 
nas. — Senatoriai mūsų žygį 
pagyrė. Daugelis jų pasisakė 
gerai žiną Pabaltijo bylą ir ža 
dėjo mūsų prašymą paremti 
ta prasme, kad Pabaltijo by 
la būtų iškelta Jungtinėse Tau 
tose, reikalaujant Rusijos Oku 
pacijai pasitraukti iš Pabalį 
jo valstybių. Tiktai vienas ae 
natorius pasakė: Gerai, kad 
mus informuojate, bet bus 
taip, kaip Dr. P. Grigaitis pa 
sakys. . .

— O kas gera pas Jus Ro 
chesteryje?

— Liepos 29 dieną ruošia 
me tradicinę Lietuvių Dieną, 
kurios pajamas skiriame lab 
darybės tikslams. Kviečiame 
ir kanadiečius atvykti į Ro 
chesterį tą liepos 29 di«ną.

— Kaip sekasi vyresnės at 
eivijos tautiečiams sugyventi 
su dipukais?

— Gerai sugyvename i ge 
rai susikalbame. Ir ko mums 
ne ugyvnti? Tautinio darbo— 
til. ai dirbk. Visiems užtenka. 
O visa kita — visiems .’/gia 
tv, rka. Žinoma, darbas ir veik 
la yra tie dalykai, kūnų nie 
ka 1 nėra perdaug, — sako Pet 
ras Norkeliūnas.

Iš „Democrat Chioniclc“ 
p. Norkeliūnui skirto sūaips 
nio dar sužinome, kad 1961 m. 
spalio 30 d. jam buvo skirti 
pagerbimo pietūs Šv. Jurgio 
p rapijos salėje, kur daly va 
r i keli šimtai žmonių, o jų tar 
p ir senatorių, miesto ir vai 
< os atstovų, nes Petias Iv>r 
I liūnas turi labai gerą vaidą 
ir plačias pažintis. Ir Vašing 
t< lan delegacijoje lydėjo Ro 
česterio srities senatorius, ge 
ras pp. Norkeliūnų bičiulis.

Atsisveikinant p. Nerkeliu 
nas dar pastebėjo:

— Aš nežiūriu stovių i
prisidedu ten, kur tiktai gali 
ma kuo nors pasitarnauti lie 
tuvių tautai ir Lietuvai.

Malonu buvo su Petru Nor 
keliūnu pasikalbėti, nors ir 
trumpai, ir padėkoti jam už 
gražius pasisakymus. J. K.

St. CATHARINES, Ont
MŪSŲ GYVENIMU

Pagerbta Mackevičių šeimų
Šioje padangėje, netuinne 

nei prtrtnonininkų, nei preky 
bininkų ir nei ūkininkų, — vi 
si bemaž yra rankų darbiniu 
kai, daugumoje dii ban tieji 
fabrikuose. Bet lietuvi:, nežiū 
rint, kiek jis uždirba, yra tau 
pus ir bemaž kiekviena šeima 
jau turi įsigiję šiokį tokį neju 
domą turtą, daugiausia namus 
Didžiausis rūpestis turėti nuo 
savą pastogę. Net ir tie, kurie 
apie tai negalvojo, lapo šios sru 
vės pagauti. Ir šiais metais tuo 
heliu pasekė trys šeimos. Ta 
proga viena iš jų Juozo Mae 
LeVičiaus šeima buvo pagerb 
ta. Susirinkus artinvsniems 
kaimynams bei prieteliatns jam 
buvo įteikta dovana ir palinkę 
ta geriausios laimės po šio u 
naujuoju Stogu, prisimenam 
lietuvišką priežodį: — Name 
liai mano brigus, man visur 
patogu, bet niekur nėra tiek 
laimės, kaip po jūsų stogu. —

APRAIŠKOS
Tenka dar pridėti, kad Macke 
vičius yra nuolatinis lietuviškų 
laikraščių prenumeratorius, he 
tuviškiems reikalams aukų rė 
mėjas ir palaikytojas.

Darbščios lietuvės
Palaikydamos savo še.mas, 

dauguma moterų eina uždai 
biauti. Jos daugiausia dlii’a 
protarpiais prie namų darbų, 
bet pasitaiko nuolatinai dir 
|bančių krautuvėse, fabrikvo 
se ir ligoninėse. Jau ilgesaį 'ai 
ką ligoninėje dirbančių yia 
Švažienė, A. Piliponicne, V. 
Alondanenė V. Liaskiene ir 
Z. Staugaitienė. Kaip jau uc 
pirmas kartas lietuvės savo 
darbštumu ir sąžiningumu pi si 
reiškia, tai ir prie šio darbo he 
tuvės mielai priimamos ir akai 

tomos geromis darbininkėmis. 
Br. Švažienė už savo darbo są 
žiningumą buvo paaugštinta 
ir gavo „Certificate Nursing 
Assistent“.

Šiemet baigiamas prie Gene

Lietuviškoje spaudoje įdo 
mūs reiškiniai. Prieš kiek lai 
ko, kai iš I ietuvos sugrjžo Sa 
'lėmėja Narkeliūnaitė, Jonas 
B&rtašius Naujienose parašė 
girdėjęs iš žmonių, kad jos kc 
lionės išlaidas apmokėjusi da 
baltinė Lietuvos valdžia.

Atrodo, spaudos žmogui 
yra paprastas dalykas. Dauge 
lis valstybių spaudos žmonių 
ne tiktai apmoka kelionės iš 
laidas, bet padengia ir visas ki 
tas jų viešnagės išlaidas — v ai 
šių, nakvynių, transporto ir lt. 
Tame nieko nei nauja, nei 
nuostabu. Valstybei bei vai 
džiai tokios išlaidos apsimoka. 
Tam gi jos ir kvečiasi pas sa 
ve žurnalistus.

Šita rašančiam daug kartų 
teko dalyvuli tokiose Kelionė 
se — Čekoslovkijoje, Vokic. 
tijoje, Vengrijoj, Pabaltijo 
valstybėse, Lenkijoje a. . . So 
vietų Rusijoje. Ir nė venų at 
veju už tas keliones pačiam ne 
teko mokėti. Ir dabar Amen 
kos žurnalistų grupė, apie 2d 
asmenų, važinėjasi po Sov. 
Rusiją ir, žinoma, jie yra Sov. 
Rusiją ir, žinoma, jų kelionę ap 
mokės Sov. S-ga.

Kai prieš kelis metus Saro 
mėja Narkeliūnaitė Kalbino 
šio rašinio autorių vykti į Lie 
tuvą su aštuonių šio kuntmen 
to lietuvių žurnalistų gi up , 
neteko kitaip ir galvoti, Kad 
kelionė bus apmokėta kvietf 
jo. Taip yia priimta visur, vi 
same pasaulyje. Kvietėjas, ap 
mokėdamas žurnalisto viešna 
gės išlaidas, turi iš to naudus. 
Netenka abejoti, kad Sov. Lie 
tuva labai daug naudos turi ir 
iš Salomėjos Narkeliūnuites at 
silankymo, iš jos aprašymų, iš 
filmų ir tt. Ar dėl to gaii Kas

tai

ral Hospital ligoninės stalyti 
naujas pastatas ir jau naujie 
ms darbininkams piiimineja 
prašymus (aplication). Noriu 
priminti, gal ir iš lietuvių ka® 
turėtų noro dirbti ligoninėje. 
Jei kas norėtų, pasistenkite iš 
anksto įteikti ligoninės admi 
nistracijai pareiškimą. Kreiptis 
tiesiogiai General Hospital, 
St. Catharines, Ont.

J. Kovas.
9 Dainų šventė, XVII, įvyko 
Kauno dainų slėnyje po atvi 
ru dangum. Dainininkių pir 
moji eilė fotografijai sudaryta 
iš moterų, apsirengusių tau 
tiniais rūbais, o toliau — kas 
kuo pakliuvo. Bet Kauniečių, 
o gal ir iš apylinkių susirinku 
siu dainininkų dainų šventeje 
buvo daug ir už tą rnaslŠKU 
mą miesto atstovams įteiktas 
prizas.

abejoti? Neabejoja ne. pati Sa 
lomėja Narkeliūnaitė, nes K' 
tokiu atveju ji nerašytų to, ką 
rašo. Todėl S. Narkeliūnaitė: 
atrodo, nebuvo pagrindo užsi 
gauti Jono Bertašiaus tokia pa 
staba.

Pagaliau ir be jokių kalbų 
bei jokių įtarimų kalbant, ar 
galėjo S. Narkeliūnaitė kau ir 
(norėdama, absoliutiškai tiki 
liai užsimohėti visos išlaidas, 
kurios buvo padarytos job pi 
ėmimui ir jos garbei? Štai, S. 
Norkeliūnaitė buvo vežiojama 
automobiliu — į tėviškę, į Kau 
ną, prie Kauni manų. Vežiojo 
ne palydovas savo masina, 
bet šoferis. Atvežė į tėviškes 
kaimą, nakvojo, paskui vėžio 
jo kitais keliais į Kauną, iš 
Kauno į Vilnių... Niekur ne 
skaitėme S. Narkeliūna'tės pa 
sisakymo, kiek ji tam šoferiui 
sumokėjo... Gal dabar ji jau 
pasakys tą, bet ar tai bus t.k 
ra? Kaip hesvarstytuin reikt 
lą, atrodo, kad jokiu būdu S.
Narkeliūnaitė be sovietinės 

valdžios pagalbos ar globos ne 
galėjo išsiversti. Jau vien del 
to, kad sovietinės sąlygos yr 
tokios, jog be jos globos ne 
įmanoma išsiversti. Tat ko čia 
perdaug įsižeisti?

Bet Salomėja Narkcliūnai 
tė užsigavo. Nesutiko net eiti 
j Garbės Teismą, kas papras 
tai laikoma jau garbes daly 
ku, ir pasiskelbė einanti į vals 
tybinį JAV teismą, — atseit, 
Salomėja reikalauja Juiio gal 
vos. . . Dėl šito tai ir šyla klau 
Simai: Kodėl Salomeia pane, 
gė būtent Bendruomenės Gar 
bes Teismą? Ar todėl, kad jis 
Bendruomenės, kurios Kaikas 
nepripažįsta? Ar kad Bendruo 
menės Garbės teisme tektų ne 
advokatų pagalba ramščiolis 
formaliai įstatymų paragraiais, 
bet sąžine ir nuoširdžiu išsiaiš 
kinimu? Šitie klausimai dau 
giau pasako, negu Jono Beita 
siaus šalutinė užuomina.

Pagaliau, kaip ten bebūtų, 
ar valstybinis JAV teismas, 
nors neabejojant jo rimtumu 
ir objektyvumu, ar lis gales 
nustatyti objektyvią tiesą? šis 
Salomėjos kaltinimas Jonui via 
persubtilus, pejrsavairiingas, 
kad oficialus teismas galėtų 
prie jo prieiti visu glaudumu, 
kuris re.ikalingas objektyviai 
tiesai nustatyti.

O bendrai, žurnalistei ge 
riau tiktų Garbės Teisinas ,ie 
gu valstybinis. Ypač, kau tai 
yra perdėm lietuviškas reika 
las.

Įdomu. Pažiūrėsime, ar Sa 
lomėja gaus ant lėkštės Jeiio 
galvą. . .

JUOKDARIAI
MELAGIS IR 

KLASTOTOJAS
FIDEL KASTRO 

BARZDA...
Tokio nachalo, kaip Vyt. 

Misevičius kad pasireiškė 
Laisvės 51 numery straipsny 
je „Kryžiaus šešėlyje", nors 
ir sovietinėje spaudoje dar ne 
teko pastebėti. Gerai žinome, 
kaip sovieČikai meluoja, bet 
bent kas nors sukombinuoja 
ma panašaus į tiesą. Misevi

Mano draugas Fidel Castro 
turi naudoti barzdą, kad pa 
slėptų savo akis nuo žmonių, 
— sako Chruščiivas. — Jis 
dar neišmoko meluoti taip, 
kad kaip aš, kad meluojant su 
darytų įspūdį, jog kalbąs tei 
sybę. . .

čius gi viską perdėm klastoja 
ir meluoja, viską apversdamas 
viršum kojomis.

Suminėtame straipsnyje jis 
juodina kunigiją ir bažnyčią. 
Tai bolševikams paprasta n 
dėlto nesiginčijama. Smurli 
ninkai kito nieko negali. Bet 
štai Misevičius jau pemacha 
liškai klastoja ir meluoja. Jis 
mini raštą, kurį dėl žydų sau 
dymų pa®irašė Grinių^, Bnz 
gys ir Aleksa. Misevičius sa 
ko, kad tas raštas buvęs pnta 
rimas Hitlerio žydų naikini 
mui. O gi visam pasauliui ge 
rai žinoma, kad kaip tiktai vis 
kas buvo atvirkščiai, — kad 
tas raštas buvo prieš ž?dų sau 
dymą, už ką Grinius, Kiupa 
vičius ir Aleksa buvo ištremti 
iš Kauno ir baudžiami, Tai gi 
Misevičiaus melas tiktai jau 
pernachališkas. Taip draugas 
Misevičius tarnauja okupaci 
jai. Tarnauk, vyreli, už tai 
būsi atlygintas diktaturos, 
kaip Stalinas atsilygino Alek 
sai, Angariečiui, Putnai ir Lt.

REABILITUOJA...
Aleksa - Angarietis, vienas 

sovietinių Lietuvos enkaved'x 
tų, pasirodo, buvo likviduo 
(komunistai sako — „tiagiškai 
žuvęs“) 1940 metais. Angarie 
tį likvidavo draugai Stalmas - 
- Berija - Chruščiovas. Dabar 
„tarybinė Lietuvos valdžia" 
Angarielį. . . reabilitavo. . . Ko 
kia gi Angariečiui iš to nati 
da, kai jo ir kaulai jau supu 
vo? Ir už ką gi „šlovingoji“ jį 
likvidavo? jis gi okupacijai ir 
dįiktatoriniam režimui ištiki 

mai tarnavo.

CHRUŠČIOVAS IR
ADOMAS IR JIEVA

Pasirodo, Chruščiovas jau 
pripažįsta Adomo ir Jievns bu 
vimą, nes jis tvirtina, kad Ado 
mas ir Jieva buvo pliki — nuo 
gi, kaip dabartiniai sovietinės 
diktatūros piliečiai?

____ Mandrapypku.
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Chruščiovo įpėdiniai
JŲ YRA VISA GAUJA...

Nors Nikita Chruščovas ir 
žada palaidoti Ameriką, be. va 
kariečių spauda spėja, kad jis 
tų laidotuvių nespėsiąs pama 
tyti ir pranašauja Nikitai trum 
pą gyvenimą.

Šiuo metu Nikita yra jau to 
metų amžiaus. Būdamas 5 pė 
dų ir 5 colių dydžio jis sveria 
apie 200 svarų. Turi nesveiką 
širdį ir augštą kraujo spaudi 
mą. Eina gandai, kad Nikita 
gydosi labai keistu būdu, iš 
rastu vienos rumunės gydy to 
jos. Jam po oda yra įšvirkš 
čiama vandens ir nocaino (pro 
caino) mišinys, o tas mišinys 
būk tai pristabdo žįnegaus sr 
nėjimo procesą. Nikita labai 
nenoriai atsisakė nuo vodkos, 
turi prisilaikyti gydytojų nu 
statytos dietos ir vešu <.var 
kingesnį gyvenimą. Viename 
pabūvyje Chruščiovas ragina 
mas išgerti, parodė pirštu į 
vieną savo pavaduotojų — A. 
Mikojaną, (kuris taip pat ne 
toli 
kė, 
kas, 
čiau 
met

Nikitos amžiaus) ir paša 
kad Mikojanas yra gėri 
o jis tik kalbėtojas, la 
ir kalbos Nikitai nevisuo 
pasiseka. Šios vasai o? pra 

džioje Chruščiovas 
karešte, kur atrodė 
gęs, apatiškas ir 
karščio. Trumpam laikui, lai 
ke šio vizito Rumunijoje, N- 
kita atrodė vėl atgavęs savo 
energiją, bet tuojau vėl su 
dribo, kad net pats netugebė 
jo perskaityti savo kalbą, c se 
kantis mitingas buvo visai it 
šauktas. Atrodytų, kad Niki 
tos galas jau netoli, o tuo pa 
čiu iškyla jo įpėdinio klausi 
mas.

Jeigu sovietinė 
tesis, tai

VARŽYBOS 
KREMLIAUS

vėl bus dėmėtos išdavimais, ap 
gaule ir apsiausta didžiausio 
slaptumo skraiste. Niekas t.k 
rai negali išpranašauti, kas 
kovą, tas varžybas laimes, kas 
bus Chruščiovo įpėdinis, ta 
čiau esama pranašingų ženk 
lų ir kitokių įvairių dalykų, ku 
rie leidžia manyti, ka;’ būsi 
mas Kremliaus valdovas bū 
siąs vienas iš toliau aprašytų 
šių vadovaujančių varžovą:

1. Frol Kozlov, 53 metų a.n 
žaus komunistų partijos sekre 
tortus, geros išvaizdos, praži 
lusiais plaukais vyras, kur.s la 
bai apsidžiaugė, kai prieš ke 
lis metus Chruščiovas jo aki 
vaizdoj’e pasakė, ameriKiečiui 
Averell Harriman, kad jis bū 
siąs Chruščiovo įpėdinis.

Kozlovas, kuris turi .netaiur 
gijos inžinieriaus specialybę,

lankėsi Bu 
labai suvai 
varginamas

istorija

DĖL
SOSTO

yrą rusas nacionalistas, gnež 
tas administratorius. Jis buvo 
susirgęs (širdies smūgis, ta 
čiau matyti, jau pasveiko, nes 
praėjusiais metais spalio mėn. 
Maskvoje vykusiame partijos 
suvažiavime pasakė pagrindi 
nę kalbą apie naujus partijos 
nuostatus bei taisykles.

KOZLOVAS YRA UŽĖMĘS 
^STRATEGINĘ POZICIJĄ 

partijos sekretoriate, o iš to 
kios pačios pozicijos iškilo ir 
Stalinas su Chruščiovu. Koz 
lovas, kaip ir aniedu, pasodi 
no į svarbesnes vietas savo sa 
lininkus bei draugus. Kas yra 
prieš Kozlovą? Nekalbant 
apie jo sveikatą, jau pats faą 
tas, kad jis buvo paties Chiuš 
čiovo parinktas įpėdiniu, gali 
suvienyti jo varžovus. (Savo 
laiku Leninas buvo pasirinkęs 

paskyręs 
Malenkovą). Be to, K izlovac 
iškilo į viršūnes iš Leningrado 
komunistų partijos, kuri visą 
laiką tradiciškai yra nepatiki 
ma stiprių rusų ir ukrainiečių 
komunistų partijų.

2. Leonid Brežniov, 55 me 
tų amžiaus, palyginamai nau 
jas komunistinėse viršūnėse, 
kur jis greitai iškilo paties 
Chruščiovo remiamas. Vaka 
riečiai apie Brežniovą pirmą 
kartą išgirdo 1950 metais Kai 
po komunistų partijos parei 
gūną Ukrainoje. Po dešimt 
metų jis tapo Sovietų Sajun 
gos prezidentu ir toje vietoje 
pasiliko ligi šiandien. Praeity 
je šioji vieta buvo daugiausia 
ceremonialinė, tačiau gan kc.s 
tis su ja užimančia asmenyb..

Stalinas

Brežiovas yra puikus kalbėto 
jas ir prityręs politikas.

Pirmuose mėnesiuose

PO NIKITOS MIRTIES, 
spėjama, jis su Kozlova guli 
pradėti valdyti raudonąją im 
periją dviese, kol susifoimuos 
diktatūra, kurios viršūnėje pa 
siliks tik vienas.

3. Dimitrij Polianikij, 4d 
metų amžiaus, yra pats jau 
mausiąs narys komunistų par 
tijos prezidiume. Jis gimė uk 
rainiečio ūkninko lūšnelėje 
bolševikų revoliucijos dieną 
(1917. XI. 7), lankė komunis 
tų centro komiteto partijos mo 
kyklą, kurią baigęs 1958 mi
tais pakeitė Kozlovą kaipo mi 
nisteris pirmininkas rusų sovie 
tinės respublikos, pačios di 
džiausios ir turtingiausios res 
publikos iš visų 16 sovietmių 
respublikų.

Polianskij yra augštai ver 
tinamas miestietis intelig n 
tas, gudrus, klastingas ir ag 
resyvus, kuriam gali prilygti 
tik pats Chruščiovas. Jeigu 
Chruščiovas susirgtų ar mirti 
tuojau pat, tai Polianskio jau 
numas būtų galima kliūtis už 
imli Kremliaus sostą, tačiau 
jeigu kova dėl įpėdinystes uz 
sitęstų, tai labai ialimas daly 
kas, kad jis posiektų savo tiks 
lą. Vienas amerikietis, Kre.n 
liaus reikalų ekspertas, taip 
pat yra pasakęs:

„JIS YRA SAVO RŪŠIES 
RYKLYS, 

kuris pasijudins ar 
v o veiksmus, jeigu 
ar kuris nors kitas 
norėdamas įkopti į 
sostą. Kaip ten bebūtų, 
Polianskij visuomet 
prie pat viišūnės“.

4. Nikolai Podgornyj, 59 
metų amžiaus, taip pai ukrai 
metis, kuris prieš 4% metų ii 
stūmė kitą Chruščiovo tavo: i 
tą, tvirtą ukrainietį, Aleksiejų 
Kiričenko, Kuris kaipo parti 
jos bosas buvo užėmęs anks 
čiau paties Chruščiovo turėtą 
vietą.

Pernai metų pradžioje CLru 
ščiovas karštai puolė Podgor 
nyj, kuris teisinosi, kad blo 
gas oras buvęs prasto uer 
liaus priežastis. Chruščiovas 
tvirtino, kad

DERLIUS BUVO IŠE1KVO 
TAS IR IŠVOGTAS.

Tačiau kai atėjo sekantis der 
liaus nuėmimo sezonas, tai 
Podgornyj sugebėjo atiapor 
tuoti geresnes žinias, o Chruš 
čiovas su šypsena pranešė so 
vietų prezidiume, kad ūkiama 
padvigubino savo grūdų parda 
vimą valstybei ir „garbingai 
išlaikė egzaminus“. Egzami 
nūs išlaikė ir pats Podgor.ivj, 
kuris š. m. balandžio mėn. bu 
vo paskirtas j augščiausią 
zidiumą.

5. Aleksiej Kosygin, 58 
tų amžiaus ir buvo tik 13
tų, kada bolševikai pagrobė 
valdžią Rusijoje. Jis yra ge 
riausias pavyzdys iš naujos so 
vietų technokratų veislės, ku 
ris mažiau pasitiki komunisti 
ne dogma, negu praktiškais re 
zultatais. Kosyginas praeju 
šio karo metu buvo sovietinės 
rusų respublikos ministeris pir 
minįnkas ir įžengė į Kremliau; 
vadovaujančias viršūnes dar 
prie Stalino, tačiau praradęs 
diktatoriaus malonę 19 48 m. 
Kosyginas pasiliko palygina 
mai nesvarbioje vietoje ugi 
1959 metų, kada Chiuščio/as

Nukelia į 6-ta psl.
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Mosklo - Technikos naujienos
AMERIKA TELEVIZIJOS SISTEMĄ PRATĘSĖ IKI 
EUROPOS IR SUSISiLKiA SU VISU PASAULIU

Specialus Žemės satelitas per duoda radio garsus ir televizi 
jos vaizdus iš Amerikos j Eu ropą ir iš Europos j Ameriką.

Liepos 10 dieną Ame»ikos 
mokslininkai iškėlė j 4CuO km 
augštį satelitą, pritaiką tą p“r 
duoti radio ir televizijos pro 
gramas. Ir antradienį sateli 
tas, aplėkęs kelis kartus ap’ink 
Žemę, perdavė iš Amerikos i 
Europą radio ir televizjosi (no 
gramą, kuri truko apie 20 mi 
nučių.

Sekančią dieną, liepos Ii, 
Paryžius perdavė i Londoną, 
o Londonas į Ameriką rau»o 
ir televizijos programą, kurio 
įc buvo kalba, dainavimas ir 
televaizdai. Milionai Amen 
kos televizijos žiūrėtojų na te 
ir girdėjo tą programą is Eu 
ropos. Įdomu, kad tas sateli 
tas sudarė sąlygas vienu metu 
kalbėtis ir telefonu keliasdešim 
čiai žmonių. Šis išradimas 
dengia naujas susisiekimo 
spektyvas. Tai yra didelis 
V mokslo atsiekimas.

NAUJAS DIDELIS AMERI 
KOS LAIMĖJIMAS AUGS 
TŲJŲ ERDVIŲ TARIMO 

SRITYJE
JAV mokslininkai išiado 

naują didelio galingumo rakė 
tą, kurios pagalba sviedinys 
nuneštas 8000 km.

Šios raketos išradimas suda 
ro galmybę Amerikai jau už 
planuotą dviejų asmenų siunti 
mą į tolimas erdves įvykdyti 
anksčiau numatyto laiko. Tiki 
masi, kad ilgai netrukus JAV 
mokslininkai paleis satelitą, ku 
ris neš du astronautus drauge,

ati
per

Montrealio lietuvių mokyklin is jaunimas, vadovaujamas cio kytojų, sugeba ir taip gražiai pasirodyti, kaip rodo šis at 
vaizdas, kuiis vaizduoja para duojančias mokyklas.

SEIRIJŲ GIRIA. ROMANO EPILOGAS

Eoratinkliai nesidraiko be vėjo
23.

Barvainis studentaudamas 
vedė dienoraštį. Kaiką pasižy 
medavo ir būdamas jaunu gy 
dytoju. Tačiau gyvenime »e 
sklandumai', keitimas gyven 

viečių jį išmušė iš normalių 
vėžių, ir jo tas dienoraštis Ka. 
kaip nusimetė. Dingo be 21 
nios, kaip sakoma. Gal jo pa 
mestas, gal žmonos kur pakiš 
tas, o gal ir sąmoningai jos pa 
slėptas, kad nepamintų praei 
ties, kuri buvo ir permaininga 
ir gana žiauri.

Dabar netikėtai gavęs die 
noraštj, Barvainis labai susido 
mėjo, ką jis rašė prieš dešimt- 
-penkiolika metų.

Palydėjęs Viktoriją su vai 
kais į autobusų stotį, ir sugrį 
žęs į savo kambarį, Barvainis 
skubinosi pasižiūrėti į savo 
dienyną. Jis pagalvojo: ,.A' 
versiu bet kurį pasitaikiusį pus 
lapį, — kas ten bus įrašyta?’ 
Ir jis atvertė ir, keistas daly 
kas, smarkiai plakančia širdį 
mi perskaitė:

,,1940 m. birželio 1 d. Ši an 
dien užėjau į Varpą pas Žibu 
rėlio kasininkę p. Bortkevičic 
nę paimti stipendijos. Ją ra 
dau antro augšto saleje besi 
ginčijančią su keliais žrr.onė 
mis, kaip vėliau sužinojau — 
su Michase Meškauskiene ir 
agronomu Lukoševičium. La 
ūkdamas kol ji baigs kalbelis, 
išgirdau įdomią diskusiją, ku

na sugrįžęs į bendrabutį, už 
sirašiau. P. Borlkevičienci be 
sikalbant su tais ją puolančiais 
asmenimis, salėn sugūžėjo 
man jau žinomi, nors ir nepa 
žįstaini, Lietuvos Žinių bend 
radarbiai—Januškevičius, Kar 
delis ir iš kažkur atsiradęs rašy
tojų sąjungos pirmininkas ir 
jų laikraščio redaktorius Liū 
das gira. Ginčas įsidegė. Mi 
chasė su Lukoševičium, kaip 
supratau, įtaigojo, jog Sovie 
tinė Rusija Lietuvą okupuos. 
Todėl, esą, nereikia Lietuvos 
Žinioms nieko prieš ją rašyti. 
Geriau pasilikti geruoju. Liū 
das Gira, traukydamas petim 
ir nerviškai mirksėdamas vic 
na akim, Michasei pritarė. O 
Januškevičius, kreipdamasis i 
Girą pasakė:

„Gal bolševikai, kaip mij c 
rialistai, ir ateis. Bet kaip gi 
tada būti Girai? Gira gi Lie 
tuvos nepiiklausomybes atku 
rimo kovų metu bolševikus 
smaugė. Tai gi bolševiKai jam 
atsilygins“... Ir Januškevičius 
gestu parodė, kaip bolševizui 
Girai paners po kaklu kilpą ii 
patemps po kartuvėmis. .

Gira susijaudino ir Karštai 
atsikirto:

„Tai dar pažiūrėsime, ką 
bolševikai paims į kilrą ir ką 
patemps po kartuvėmis“!...

Gira kalbėjo paraudęs ir te 
kiu įsitikinimu, kad aš susida 
riau įspūdį, jog jis savo „kai

tęs“, kurias padarė būdamas 
saugumo policijos viršininku, 
Lietuvai atkuriant neprklauso 
mybę, jau bus „atpirkęs“, ir 
bolševikų okupacijos jis jau 
nebijo. . .

Varpo saleje, man belau 
kiant p. Bortkevičienės, gin 
čas užsibaigė tuo, Kad Miclia 
sė Meškauskienė su agrono 
mu Lukoševičium, negavę sa 
vo įtaigojimams pritarimo, 
murmėdami iš salės išėjo, o 
paskui juos, dar nerving au 
traukydamas petį, išskubėjo ir 
Liudas Gira.

„Atrodo, kad kažkieno jie 
buvo, pasiųsti čia pazonduoti 
nuotaikas“... — pastebėjo Kar 
delis.

„Čia Maskvos atstovybės 
darbas“ — stipriai pabrėžė Ja 
nuškevičius. — „Tuk okupaci 
ja bręsta. Deja. . . Pertrumpai 
Lietuva buvo savarankiška. 
Kad nors protingai ir sąz.nm 
gai būtų besivaldžiusi, o da 
bar... matome, kaip ji kasdien 
krinka... be gairių, be planų 
ateičiai“...

Aš gavau iš Bortkev.cienės 
50 litų ir tai buvo mano vienas 
iš paskutinių Žiburėlio stipcn 
dijos gavinys...”

Barvainis paskaitė smul 
kiais rašmenimis, vos išskaity 
damas, puslapį ir susimąstė. 
Taip. Tai buvo. Bet po to jau 
daug vandens, ašarų ir krau 
jo nutekėjo...

Daugiau šį kartą Barvainis 
dienyno nepajėgė skaityti, nes 
akyse raibo, ir nuo rašmenų ir 
nuo minčių, ir jis tiktai pagal 
vojo:

„Vis dėlto gerai, kad dieno 
raštis atsirado. Jame daug įra 
šyta faktų, daug ir to laike 
mano minčių. . . Bet laikai kin 
ta, kinta ir nuitaikos, kinta ū 
mintys. Kinta. Bet yra ir tokių 
dalykų, kurie nebekinta. . .

Barvainiui prieš akis buvo 
uždavnys, kaip sausam išeit’ 
iš teismo su bufetininke, jis 
save kaltino už nesiva.Jymą, 
bet, kita vertus, jis galvojo, 
jog prigimtis galingesnė už 
protą ir valią. Kas iš io, jog 
jis supranta, kad nepadoru 
elgtis taip, kaip jis elgiesi. 
Kas iš to, jog jis kelias dienas 
susilaiko, bet jos pasibaigia ir 
fiziologinis traukimas nugali 
jo ir protą, ir pasiryžimus, ir 
valią.

„Štai čia aš sąlygų vergas 
ir priklausau nuo jų visiškai“ 
— galvojo Barvainis įuošda 
masis bylai. — „Lytinis ins 
tinktas yra galingiausia gyvy' 
bės išlaikymo ir jos ekspans' 
jos įrankis, dar nė vieno ko 
votojo nenugalėtas“.. Barvai 
nis prisiminė Biblijos žodžius 
,,. . . ir jūs dauginsitės, kaip 
pajūrio smėlys, ir išplisile 
skaitlingomis giminėmis, ir už 
pildysite visą žemės rutulį. . 
Gal taip, o gal ir kiek kitaip 
jis improvizavo šventraštį, gal 
Mozės, gal anų laikų- išmin 
čiaus bei mokslininko, o gal 
kieno kito sukurią, bet Barvai 
niui taip aiškiai suprantama.

Neramiai Barvainis išmiego 
jo naktį; girdėjo ir Baltiją 
ūžaujant, ir vėją jo kambario 
pasieny švilpaujant, tur būt 
pro sienos plyšius, kure nebu

vo remontuoti nuo nepriklau 
somybės laikų, ir jautė kažko 
kį padidintą Oro spaudimą, ku 
ris trukdė miegoti ir kelis kar 
tus išbudino.

Nemalonia nuotaika jis ėjo 
į ligoninę rytą. Gal dėl io su 
tinkami žmonės jam atrodė 
keisti: vieno galva kaip bu1 
dogo, kito kaip ungurio,
trečio kaip orangutango, 

)o vienas sutiktas su 
ūsais ir barzda, tur būt koks 
atėjūnas maskolis, visiškai bu 
vo panašus į šamą. Vi-nos su 
tiktos moterėlės galva visiškai 
priminė jam vištos galvą — 
siaura burna, pratįsusi į snapą 
nosis. „Ar ji nepradės Karkti“ 
— pagalvojo Barvainis ii nu 
sijuokęs susigėdo. „O kažin 
į ką gi aš pats panašus?“ — 
pagalvojo ir panoro p„siziure 
ti į veidrodj, bet veidrodžio 
nebuvo, ir jis įslinko i jau pn 
eitą ligoninę.

Užvaldytas tų minčių, Bar 
vainis įsistabeilijo į sesers Vas 
sos veidą, spręsdamas, į ką gi 
panaši ši buriate?

— Ko jūs, daktare, taip jdė 
miai į mane žiūrite? Gal kas 
netvarkoje?

— Ne. Nieko. Viskas tvar 
koje. Ir tamsta gerai šiandien 
atrodai. . .

— Tai ko taip į mane pa 
žiūrėjote?

— Žiūriu, kokią evoliuciją 
jūsų tautos žmonės bus per 
ėję. • •

— Kaip tą suprasti?
— Jūs gal ir nesuprasite.

ir jie kelionėje išbus 4 dienas. 
Jie tirs Mėnulį, į kurį ruošiasi 
netrukus keliauti.

NEPAPRASTAS ATOMI 
NIS AMERIKOS 

BANDYMAS
JAV atominiai mokslinio 

kai susprogdino atominj svie 
ainį 3000 mylių augštyje, išė 
jusį iš Žemės traukos jėgos sh 
čių. Sprogimas buvo nepapras 
tas. Jis nušvietė visą Ramųjį 
vandenyną; jį matė Havajai, 
Japonija, Korėja, Kinija ir 
vandenyno salos ir kt.

LIETUVIŠKAS SKLANDY 
TUVAS — MASINEI 

GAMYBAI
m. pavasarį ii vasarą 
vyko lietuviško stati 
klasės sklandytuvo 

bandymai.

1960 
Vilniuje 
dartinės 
BK-6 ,.Neringa“ 
Jį sukonstravo inž. B. Kaive 
lis. Statybos darbus atliko Ma 
šinų gamybos valdybos kons 
truktorių biuro eksperimenti 
nė gamykla Vilniuje. Sklandy 
tuvas savo skridimo duomenį 
mis šioje klasėje pralenkė len 
kų „Mucha-Standart*, vengrų 
,,Futar“, vokiečių „Libelle“ ir 
daugelį kitų žymių tarptauti 
nės klasės sportinių mašinų. 
Šiuo metu statoma jo pirmoji 
serija Simferopolio LDAALR 
dirbtuvėse. Dar šiais metais 
šalies sklandytojai gaus savo 
klubams puikų rekordinį lietu 
višk-ą sklandytuvą BK-6 ,,Ne 
ringą“.

DAŽANTIEJI SPINDULIAI
„Kauno audinių" fabiike 

sukonstruotas ir pastatytas in 
fraraudonųjų spindulių agrega 
tas. Veikiant 200 I C tempsią 
turai, tarpai tarp kapromnių 
siūlų molekulių tarytum išsi 
plečia, pluoštų struktūra tam 
pa poringesnė, ir dažai laisvai 
prasiskverbia į audinį. Inf rainu 
donieji fiksuoja dažus ir džio 
vina sintetinį audinį. Per mi 
nubę agregatas paruošia 1Č m 
gatavo audinio.

KRAUJAGYSLĖS IŠ 
TRIKOTAŽO

Pastaruoju metu Leningra 
do medikai, bendradarbiauda 
mi su lengvosios pramonės ma 
šinų konstruktoriais, sukūlė 
mašiną, gaminančią specialius 
trikotažinius vamzdelius - 
- kraujagysles. Pirmieji klmiki 
niai bandymai parodė, kad ši

Nukelta į 6-tą psi.

Tai ir nesvarbu. O jeigu no 
rite žinoti, tai kai kurių gam 
tos stebėtojų yra nuomonė, 
kad žmonės savo veido išvau 
da panašūs į kokį nors gyvį: 
vieni į vištą, kiti į liūtą; vie 
no veidas panašus į lydekos 
galvą, kito į beždžionės... Da 
bar aišku?

— Dabar suprantu. . . 1 ai į 
ką gi radote mane panašią?

— Visi mongolai daugiau 
šia panašūs į šimpanzes. . . 
Ką, nepatinka?

— Šimpanzės panašios j vi 
sus žmones. . . Jos moka net 
juoktis. . .

— Na, tai ir aš, sesute, juo 
kauju... Užėjo tokia kvaila 
mintis, tai ir pajuokavau... Ne 
nusiminkite. Jūs — graži mc 
teris. . .

Sesuo Vassa paraudonavo 
ir pasidarė dar gražesnė. Bar 
Vainiui ji patiko. Bet. . .

Ir Vassa jau žinojo, Kad 
daktaras Barvainis turi bylą 
su bufetininke. ..

O Barvainiui šii byla 
stovėjo galvoje, kaip į kaktą 
įkalta vinis... Tačiau pras>dė 
jo darbas. Netrukus į ligoninę 
atnešė nuo statybų moterį, ku 
ri nešiodama mūrininKams 
plytas, lūžus piimityviems Uip 
tams, nukrito ir sulaužė ko 
ją. Žaizda buvo komplikuota, 
nes blauzdos kaulas pradūrė 
ir odą.

Šiandien Barvainis kažko 
dėl ypatingai jautriai atjautė 
moters nelimę ir skausmą ii 
tartum su ja drauge kentėjo.

Bus daugiau.
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Lietuvių išeivija Amerikoje
Tokiu pavadinimu yra JA 

V išleista vertinga knvga. Nū 
sigirdamas turiu pasakyti, kad 
man daug kas jau seniai buvc 
žinoma apie Amerikos lietu 
vius, nes esu skaitęs Di. Jono 
Šliūpo „Lietuviškieji Raštai ir 
raštininkai", buv. Lietuvos Ge 
neralinio konsulo Kazio Ginei 
čio knygą „Amerika ir Amti' 
kos lietuviai" ir daugelį Iciu: 
nių, kurie savo laiku buvo sr? 
ausdinami Tilžėje; sekiau d<? 
cento kan. Tumo - Vaižganto 
paskaitų leidinius apie lietu 
vių spaudos draudžiamąjį lai 
kotarpį. Bet vis tik tiek daug 
ir tokios įdomios medžiagos, 
kuri yra surinkta per 40 metu 
Stasio Michelsono — neteko 
aptikti. Knyga apima Šiaurės 
ir Pietų Ameriką, taipgi Kana 
dą ir po 2-jo pasaulinio karo 
naujai susikūrusias išeivių ko 
lonijas. Knyga yra pareikala 
vus labai daug kruopštaus dai 
bo. Skaitytojas toje knygoje 
ras tiek daug ir įdomios me 
džiagos, kad sunku įsivaizduo 
ti jos nepaskaičius. Labai »ai x 
dingai Stasys Michelsonas ap 
rašo ir paskutinę tremtinių ban 

Jau ir sovietinės „atgyvenos”...
IR STALINO LAIKAI — JAU PRAEITIES 

ATGYVENOS...
O buvo toks didelis tėvas, 

Mainos rūbai margo svieto...
Sovietija „praeities atgyve 

nų" terminą taikė „buržuazi 
niams nacionalistams*, dipu 
kams ir „kitoms atmatoms “... 
Bet ligšiol dar neteko sovie 
tinėje spaudoje skaityti apie 
„sovietines atgyvenas"... Bet 
štai „Literatūra ir Menas" 26- 
me numeryje jau prakalbėjo 
apie „sovietines atgyvenas".. 
Tai jau nauja sovietijoje era. 
Ir nejuokais.

Kaip žinoma, komunistas 
Majakovskis buvo parašęs sa 
tyrinius, komunizmą pašiepiau 
čius dramatinius veikalus „Bia 
kę* ir „Pirtį*, kuriuose buvo

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

Eina penkti metai.
Administracijos adresas: JUOZAS URBE LIS

""A 1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

gą, kuri atsirado kaip pasek 
mė antrosios bolševikų okup<» 
ei jos 1944 metų gale.

Autorius ypač vaizdingai 
piešia lietuvių keliavimą >š sa 
vo tėvynės 17-me šimtmetyje. 
Tos kelionės anų laikų laivais 
buvo baisiai ilgos ir vargingos. 
Svarbiausia, kad bėgimas is 
Tėvynės visais laikais tutsio 
artimus ryšius su rusų irnpena 
lizmu: 1795 metų Lietuvos pa 
vergimas, 1863 metų sukili 
mas. Ilga ir bjauri kai o larny 
ba caro Rusijos kariuomenė e, 
kurioje lietuviai buvo išsklai 
domi po Sibirą ir tolimą Kau 
kazą. Vengdami tos bjauiios 
tarnybos lietuviai, o ypač ze 
maičiai, ėjo per sieną į VoK»e 
tiją ir keliavo toliau jieškot.' 
laimės, kurios dažnai nerasda 
vo. Knygą patartina kiekvie 
nam lietuviui perskaityti rr įsi 
gilinti į mūsų įvairią opaivin 
gai nupieštą praeitį!

Šią įdomią knygą, 512 psl., 
išleido „Keleivis“, 636 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
USA. Knygos kaina kiemais vn 
Sėliais 5 dol.., o minkytais — 
4 dol. Kl. G.

mokytojas ir vadas. . .
išjuokiama stalininio komuniz 
mo parodija. Tuos veikalas pa 
statė garsus rusų rezisienus 
Meje^choldas. Už tai Mejer 
choldas vieną naktį dingo be 
žinios, „ištirpęs" enkavedistų 
naguose, o jo žmona rasta jo 
bute subadyta peiliais. Maja 
kovskis gi, nelaukdamas kur 
jį „sutirpdys" enkavedistai, 
pats nusižudė.

Ir dabar, štai, „Blakę" pa 
statė rusų drama Vilniuje, o 
„Pirtį“ Šiaulių dramom teat 
ras. . .

J. Mackevičius dėl šių vei 
kalų pastatymo dabar „Litera 
tūra ir Menas“ savaitraštyje,

kulturwWkrqvika.
PROFESORIUS 

MYKOLAS BIRŽIŠKA
nesveikuoja ir gydytojų pagul 
dytas į lovą, kas profesoriui, 
pripratusiam pastoviai triūsti, 
nėra malonu. Profesorius net 
abejoja, ar pasveiksiąs. ,,Šir 
dis tur kaprizų“ — rašo P»c 
f-esorius. Tuo tarpu darbų 
daug turi. Užsiėmęs su Alek 
sandrynu. Rašymas apie ne 
tikrą Paleckį“, buvo susitūpi 
nęs ir „Dėl mūsų sostinės“ II 
dalies, bst ji jau išleista ir 
jau Nidos knygų klubo na 
ria-ms išsiuntinėjama.

Linkime Profesoriui sveka 
tos ir darbingumo.

LIETUVIAI NAC1ONALIS 
TAI, SLAVAI — NE

Nuostabių dalykų išgirsti 
fe sovietinės spaudos. Štai 
,,Lit. ir Menas“ laiktaštyie 

raižoma apie Vilniuje veikiantį 
lenkų šokių ansamblį. „Nuo 
šiol kolektyvas vadinsis „Vili 
jos” — upės nuo senovės jun 
giančios kaimynines lenkų ir 
lietuvių tautas — vardu“... Vi 
lija, niekur nesiekianti Lenki 
jos... „nuo senovės jungia“... 
Taigi, V^muje veikia „Vilija“ 
ir šoka „žešoviečių“, ne lietu 
vių suktinį... Bendrai: lietuvis
— nacionalistas, o rusas ar 
lenkas — viskas tvarkoje. . .

išeinančiame Vilniuje, jau ra 
šo: „VI. Majakovskio satyra 
yra nepamainomas ginklas ko 
voje su praeities atgyvenomis. 
Tai, kad VI. Majakovskio saty 
ra savo smaigaliu nukreipta į 
pačią šių atgyvenų esmę, su 
teikia jai aktualų skambėjimą 
ir šiandien, nes laiko bėgyje 
keitėsi tik jų pasireiškimo for 
mos, o esmė liko ta pati“. 
J. Mackevičius čia pasakė vi 
sišką teisybę. Tikrai gi: Kci 
tesi tiktai formos, o esmė liko 
ta pati — Staliną pakeitė Ciir 
uščiovas, bet esmė liko ta pa 
ti, tas pat rusiškasis chaosas, 
ta pati sauvaliavimo diktatu 
ra, tas pats liaudies skurdas 
ir vargas, ir draugų — ponų 
lėbavimas darbo žmonių sąs 
kaita.

J. Macevičius raišo: „At 
kurti „Blakės“ aistringą, de 
^maskuojantį patosą scenoje

— nelengvas uždavinys ". 1 ei 
sybė, nes to neleidžia, deja, ir 
Chruščiovinė diktatūra. Už to 
kį bandymą ir Majakovsids ii 
Mejercholdas užmokėjo savo 
gyvybėmis. Ar neatsitiks tęs 
ir dabartiniams bandytojams?

DAILININKAS
ROMAS VIESULAS,

paskyręs vieną žymiausių savo 
kūrinių NL Meno loterijai, stu 
dijuoti tautų meną, yra išvy 
kęs į Meksiką ir pirmiausia 
yra sustojęs Meksikos sostinė 
je, kur lanko muzėjus ir mcao 
paminkius. Dailininkas randa 
daug ir gilios praeitie^ meno 
paminklų, kurie labai įdomūs.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Mykolas Biržiška. DĖL 

įMŪSŲ SOSTINĖS. (Iš Vili 
niaus darbo atsiminimų) II da 
lis — nuo 1919 m. liepos 1 d. 
ligi 1920 m. spalio 9 čl. Išlei 
do Nidos knygų klubas. Nr. 
38. 1962 metų. 248 puslapiui. 
Kaina klubo nariams i dol. 
minkštais viršeliais ir 1.50 kie 
tais viršeliais; nenariams 1.50 
minkštais ir 2.00 kietais više 
liais. Leidinys gaunamas ad 
resu: Nidos Knygų Klubas, 
1, Ladbroke Gardens, Lon 
don, W., 11, England.

RINKTINĖ Nr. 11. Nidos 
klubo leidinys. 1962 m. Kama 
klubo nariams 50 c*., nena 
riams 75 et. Rinktinė — per 
spausdimai iš periodinės spau 
dos.

Kas rinktinėje negerai — 
tai žemėlapis, turįs užrašą , Bo 
čių žemės paveikslas“. Tai 
yra žiauri netiesa ir skaitytojų 
bei šio leidinio prenumerato 
rių klaidinimas. Tai ne tiktai 
ne „bočių žemės paveikslas“, 
bet tai ir ne okupuotoji Lietu 
va, ir tai ne Lietuvos nepn 
klausomybės laikų žemėlapis. 
Tai kažkoks žiaurus nesusipra 
timas. Atrodo, kad rinktinė* 
redatoriai ignoruoja Lietuvos 
istoriją ir darko lietuvių bočių 
žemės paveikslą. Bočių žemės 
paveikslo. Rinktinės leidėjai n 
redaktoriai turėtų peržiureti 
bent Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos išleistame Lietuvos 
žemėlapy, kurio kairkun» apa 
tiniame kampe kaip tiktai la 
bai aiškiai išspausdintas „bo 
čių žemės paveikslas“. Tie 
siog nedovanotina, kad taip ig 
noruojama Lietuvos istorija, 
Lietuvos praeitis, kurios lai 
ka s mūsų bočių žemės buvo 
ne tie likučiai kurie dabar ap 
im i okupanto Lietuvos var 
du. Šitame „paveiksle“ nec ne 
tos sritys, kurias Lietuvos Stei 
girmasis Seimas deklaravo vi 
sam pasauliui: Lietuva ctsta 
to: la etnografinėse ribose.

Šios pastabos daromos jau 
po ilgoko tylėjimo, lauKiant,

LENKU FILMĄ „KRYŽIUO 
ČIAI” KRITIKUOJA IR 

LIETUVOJE
To sudėtingo, soviet, salygo 

se, darbo ėmėsi V. Sirijos Gi 
ra, kurio kritikos straipsnį at 
spausdino lenkų savaitraštis 
„Argumenty”, leidžiamas 
Warszawoje. Iškėlęs teigia 
mas „Kryžiuočių“ paztalymo 
puses, S. Gira „įtikinamai kii 
tikuoja filmo trūkumus, Kurie 
sukėlė nemaža diskusijų mūsų 
žiūrovų tarpe“ — rašo L. ir 
M. 21 nr. ...„Statant istor.mus 
filmus (net ir Senkevičių!), 
reikia pasikonsultuoti ir... mo 
keti objeKtyviai pasinaudoti 
tais dokumentais, kurie yra 
čia pat — pašonėje. Pasisa 
kymo autorius iškelia eilę įdo 
mių faktų iš senovės Lietuvis 
buities, į kuriuos neatsizvelge 
filmo statytojai“, — ras - V. 
Sitijos Gira.

kad žmonės gal gi patys susi 
pras ir susidomės Lietuvos 
praeitimi, susidomės Lietuvių 
tautos valios pareiškimu, paša 
kytu laisvais rinkimais išrink 
tų visos tautos atstovų.

TĖVYNĖS PAŠVAISTĖ. 
Moksleivių metraštis 1961-62 
Maironio metais. Čikagos au 
gštesnioji lituanistikos mokyk 
la. Redagavo: Mykolas Drun 
ga, Kristina Grabauskaitė, Vy 
tautas Nakas, Milda Pakalnis 
kytė, Birutė Šlajutė. Mearas 
čio globėjas Domas Velička. 
Metraščio adresas: 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago 3o, 
Ill., USA. Leidinys gausiai 
iliustruotas, gražiai išleistas 
gerame popiery. Duoti visų 11 
laidos abiturientų atvaizdai. 
Leidinio kaina nepažymėta.

GARSINIMAS
DĖMESIO VISO PASAULIO LIETUVIAMS

Ką tik išėjo iš spaudos dvi svarbios ir įdomios knygos (1) Die 
viškasis Amžių Planas su braižiniu, studijavimas Švento rašto 
1 tomas. Šioje knygoj aprašo smulkmeniškai apie ateinančius 
laikus, kas buvo išpranašauta prieš tūkstančius metų. Dievo 
tikslus žmonijos labui, ir kas bus įvikinta čia ant žem<'s šiame 
tūkstantmetiniame Kristaus Karaliavimo amžiuje. Knyga dro 
bės apdarais, 368 puslapių. Kaina tik $1. (2) Knyga Laikas 
Prisiartino. Studijavimas Švento Rašto 2 tomas. Šioje knygo 
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, kaina 
tik $1. Taipgi galima gauti ir veltui Traktatų ir mažų knygų 
čių, kurios nušviečia dabartinę Tiesą 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, Sir. 

Spring Valley, Ill., USA.

LIETUVA NAUJOJE BRI 
TANIKOS ENCIKLOPE 

DIJOJE
Apie Lietuvą gana daug pa 

rašyta, bet toli gražu nuo bet 
kokio tikslumo. Daugelis vieto 
vardžių netikslūs, daugelis pa 
naudoti iš lenkiško. V’lmus ir 
Nemunas įvairiai krevezojami. 
Matyti, kad redakcija nepasido 
mėjo rasti bendradrbių lietu 
vių, kurie būtų tiksliau paia 
šę tuos pačius dalyku? kurie 
joje rašomi.

Įdomu, kad rusų didžioūos 
upės Volgos, vardas išvedamas 
iš lietuvių kalbos žodžio ilgas. 
Aiškinama, kad tai buvę mač 
daug prieš 2000 metų prieš 
mūsų erą, kada prie Volgos 
gyvenusios lietuvių tautos pa 
dermės gentys.

Gaila, kad daug iškraipy 
mų, daug netikslumų. Reiktų, 
kad PLB Kultūros Taryba į 
tai atkreiptų dėmesį ir, gal, pa 
siūlytų bent sekančia; laidai 
pataisas.
• Rukšėnaitė Bruną šiemet nu 
baigė Buenos Aires universne 
tą ir gavo biochemikės diplo 
mą. Diplomantė veikli visuo 
menininkė, todėl lietuvių kolo 
nija patenkinta gavusi naują 
augštojo mokslo veikėją.
• A. Vaikšnoras iškyla kaip 
geras dailininkas Clevelande. 
Jo vieną kūrinį įsigijo žinoma 
sis Butlerio muzėjus.

TĖVYNES ATGARSIAI 
— Čikagos augštcsniosios litu 
anistikos mokyklos leidinys, 
rašomas ir redaguojamos mo 
kyklos mokinių, iliustruotas, 
gražiai leidžiamas. Tai viena 
iš priemonių mokytis žurnal.s 
tikos — rašyti spaudai ir urau 
ge tobulintis ir lietuvių kalbos 
vartojimo sugebėjime.

JOHANN WOLFGANG GOETHE

FAUSTAS
35.

I LAUMĖ SKUDURININKĖ
I Ei, ponai, pirkit, nepraleiskit progos!

Galiu pasiūlyt prekių įvairių, 
į Visokio šlamšto begalę turiu,

Pasidomėkite daiktais, 
Pasidomėkite daoktais, 
Kurie štai išdėlioti gul.': 
Žinokite, kiekvienas jų kadaise 
Yra pražudęe priešą ar bičiulį. 
Tas senas kardas kraujo nemažai 
Kare praliejo; iš ano boKalo 
Į gerklę pylėsi nuodų lašai — 

i Ir žydintys veidai iš karto balo; 
i Nėr tokio žiedo čia, kuris

Nebūtų suvedžiojęs bent vienos 
gražuolės,

Nėr durklo, su kuriuo piktadarys 
Iš pasalų ko nors nebūtų puolęs.

MEFISTOFELIS
Tu smarkiai atsilikusi, tetule! 
Seni grebėždai mūs nesuvilios. 
Lai jie ramiai rūdija sau, lai dūli 
Mes trokštame naujybių. Kurgi <os?

FAUSTAS
į Tokios margos ir įspūdingos mugės 
t Nelaukiau, ji abstulbino mane!

MEFISTOFELIS
Tiesiog ant sprando lipa man minia. . . 
Jos kvaitulys dar neatslūgęs.

A FAUSTAS
‘ Kas ten?
fe * MEFISTOFELIS
P''! 1 Lilitė.
> \ FAUSTAS
| ' Kas ji per viena?

MEFISTOFELIS
Nejaugi pats tu nesumoji?

FAUSTAS
Paaiškink man.

Į MEFISTOFELIS
Jinai — pirmoji

Adomo, jūsų protėvio, žmona.

Bijoki jos banguojančių plaukų!
Jei toji moteris vyriški jauną
Į jų verpetą pasigauna,
Atgal ištrūkti jam sunku.

FAUSTAS
Antai jauniklė sėdi ir senioke;
Atrodo, jiedvi bus jau prisišokę.

MEFISTOFELIS
Ne, balius dar pačiam pasiutime.
Patrypkime su jom šiek tiek. Eime!

FAUSTAS
šokdamas su jaunikle

Aš obelį sapnuos regėjau, 
Du obuolaičius pastebėjau: 
Mane jie į pagundą vedė. . .
Aš strykt — ir įsliuogiau į medi!

GRAŽUOLĖ
Šie stobuklingi rojaus vaisiai 
Nuo seno jums patinka baisiai. 
Kas nori tas jų rasti gali 
Ir mano žydinčiam sodely.

MEFISTOFELIS
šokdamas su senioke

Aš sapnavau, kad stoviu vienas 
Pas kuplią liepą; jos kamienas — 
Įskilęs ir matau aš drevę, 
Kuri mane baisiausiai žavi.

SENĖ
Šauniajam pinui arkliukojui 
Už komplimentą aš dikoju. 
Tikiuos, kad, jei mane tu myli, 
Tai užtaisysi liepoj skylę.

PROKTOFANTASMISTAS
(„Sėdynregis“)

Kas leido šokti jums? Įrodyta visų, 
Jog dvasios — neapčiuopiamos, bekūnes 
Ir joms yra nežinomos galūnes. 
Siaubingas įžūlumas, iš tiesu!

GRAŽUOLĖ 
šokdama

Ko jis į mūsų balių atsibastė?
FAUSTAS
šokdamas

Lai plempia sau! Nereikia nusigąsti.
Jisai — nežmoniškai gajus,
Visur jis lenda, pirmas lekia, 
Visur tuoj kiša savąjį d.ylekį
Ir svarsto; judate — ar vietoj stovit iŪS?
Bet ypač apmaudu jam būna.

Jei peikiat jo sukrypusį malūną, 
Nestypsot ištryptoj duobėj 
Ir drįstat lenkti jį nepagarbiai.

PROKTOFANTASMISTAS
Kaip? Jūs dar vis čionai? Koksai skandalas1 
Gal mes viduramžių gyvenam tamsoje, 
Kad bestijų pablūdusių gauja 
Taip smarkauja? Tegu jus galas!
Su prietarais kovoju aš seniai,
O Tegely vis vien vaidenasi velniai, 
Nebėr tiesiog kur dingt nuo velniavos!

GRAŽUOLĖ
Nesukit, meldžiamasis, mum galvos!

PROKTOFANTASMISTAS
Aš kategoriškai pareiškiu dvasiom.
Mes jūsų tironijos nepakęsim!
Ko šiaušiatės nelyginant ežiai?
Prieš tai aš kuo griežčiausiai protestuoju 
Ir ketinu pradėt šnekėt piktuoju!

šokiai nenutrūksta
Jei nekalbėsit su manim gražiai 
Ir nesielgsit taip, kaip dera, 
Poetams ir velniams — paskelbsiu 

kryžiaus karą!
MEFISTOFELIS

Nebegaledamas pakelt skriaudos, 
Jis balon atsisės po valandėlės;
Į užpakalį įsisiurbs jam dėlės
Ir dvasią jo nuo dvasių išvaduos.

Faustui, kuris nūs oja šokęs
O kam gi tu paleidai damą savo, 
Kuri taip šauniai šoko ir dainavo?

FAUSTAS
Jai beringuojant kažin ką, 
Pelė raudona iš burnos išsprūdo.

MEFISTOFELIS
Tu ačiū pasakyk, kad ne pilka!
Esi opus labai, staigoko būdo.
Nekreipki jokio dėmesoo į tai.

FAUSTAS
Paskui. . .

MEFISTOFELIS
Kas dar?
FAUSTAS

Mefistai, ar matai 
Šią dailią, bet išblyškusią žmogystą? 
Ji, lyg supančiota, šlepsena pamaži 
Ir nuostabiai į Gretchen panaši.

MEFISTOFELIS
Laimingas tas, kas josios nepaž - ta! 
Bedvasią, blankią šmėklą tu regi; 
Jos išvaizda — tokia baugi, 
Jog gyslose nenorom stingsta kraujas, 
Ledinis žvilgsnis — toks klaikus, 
Jog akmeniu pavirsta tuoj žmogus... 
Medūzos mitas tau juk nebenaujas.

FAUSTAS
Numirėliškai žiūri akys šitos, 
Lyg neužspaudė jų ranka gaili. 
O kūnas — tarsi mano Margaritos, 
Kuria džiaugiausi meilės svaiguly!

MEFISTOFELIS
Tai monai tik, lengvatikis drauguži! 
Joje kiekvienas mato savąją meilužę.

FAUSTAS
Kiek ilgesio ir kiek kančios gilios 
Aš pastebėjau žvilgsny jos!
Ir kaip keistai brūkšnys raudonas, 
Tarytum ženklas peilio ašmenų 
Ar vos žymus siūleli? plonas. 
Aplinkui eina jos kal iu Įeinu.

MEFISTOFELIS
Teisybė. Kaip žinia, Persėjas 
Kadais nukirto galvą jai. 
Bet vargšė gali ją laisvai 
Po pažastim laikyt. Atsikvošėjęs, 
Žygiuok su manimi kurtu 
Į kauburį, kur dunkso netoliese: 
Lyg Pratery*) ten linksma šiuo metu, 
Ir tu spektaklį pamatyt galėsi. — 
Ka jūs čia darot?

SERV1BILIS 
(Pataikūnas) 

Šiandie premjera.
Eis paskutinė, septintoji pjesė, — 
Tokia jau čia tradicija yra. 
Vaidinimą parašė mums mėgėjas. 
Mėgėjai ir atliks; tatai žinot svarbu. 
Aš pats taipogi dirbu iš idėjos. 
Kilnoju uždangą. Sudie! Skubu.

MEFISTOFELIS
Veikla tavoji raganų kalne 
Be galo džiugina mane!

*) Prateris — didelis parkas Vienoje, pramo 
gų vieta.

Bus daugiau. 
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Mirtis sovietiniame pragare K. L. K. MOTERŲ DR-JOS MONTREALIO SKYRIAUS 
VALDYBA

KULTŪRINĖ KRONIKA
Atkelta iš 4-ro psl.

Iš H. Tautvaišienės Tautų
10.
Ir musų kambario gyventa 

jai vis silpnėjo. Su mumis gj' 
veno darbininko

Deveikos šeima: 
tėvas, motina, du paaugliai ir 
trys mažos mergytės, Motina 
jau nebepakildavo. Tylios iš 
blyškusios meigaitės vis rečiau 
išlįsdavi iš savo tamsaus kam 
po pasišildyti prie trumpai be 

' urenančios ugnelės. Dirban 
ji (tėvas su dviem! vyrės 

maišiais vaikas) už uždirbtus 
pinigus nepajėgė nupirKi. 
maisto visiems šeimos r.a 
riams.

Išvirto mūsų kambario stip 
riausias vyras Vitkauskas, bu 
vęs tarnautojas iš Šiaulių. 
Draugai atgabeno jį iš Ju» o 
pusiau paralyžuotą, beveik be 
kalbos. Visai be jėgų gulėjo 
tarnautojas Motiekaitis iš Pa 
nevėžio, dviejų mergaičių te 
vas. Jo žmona negalėjo išeiti 
iš barako, nes neturėjo žiemai 
aprangos. Ir jie negalėjo iš 
pirkti viso kortelėje pažymėto 
davinio.

Prie židinio šviesos kaiku 
e raišiojo bei žiūrinėjo prasi 

dedančios cingos sutrauktą 
odą. Tai Šiaurės ir dabartinio 
mūsų skurdaus gyvenimo liga.

Greit pasirodė visai aiškūs 
tos ligos požymiai: melsvos 
spalvos dėmės, negyjančios 
žaizdos ant kūno ir kojų. Ka 
kurių visas kūnas apsiaea^t 
tokiomis žaizdomis, kiaujavo 
dantų smegenys, stiro kūnas,

kankino kruvinoji.
Lauke sukietėjęs sniegas, 

iškilęs virš barako, kaip kai 
no ketera, nusitiesė į tolį. Sto 
go nematyti. Prie daugelio du 
rų nebuvo priemenių. Musiš 
kėje pnemnėje vėjas privarė 
sniego net iki lubų. Kad vė 
jas neužkimštų išėjimo, snie 
go kalne kasėme vingiuotus 
urvus, oet ir tas nepadėjo. Va 
galiau sunku buvo susirasti ;e 
jimas iš lauko pusės j mūsų 
baraką. Mažame ir siaurame 
prieangyje gulėjusiame snie 
ge išsikirtome laiptus iki lubų. 
Pašalinę lubų lentą, turėjome 
išėjimą pro lubas. Šį išėjimą iš 
eidami užsklęsdavome. Am 
stogo sniegas neišsilaikydavc; 
vėjas jį pūtė ir nešė tolyn. Du 
rys buvo padarytos nemokšų 
— jos atsidarydavo į lauką. 
Prie jų suneštas sniegas neleis 
davo išeiti š barako.

TRYS MĖNESIAI 
POLIARINĖJE TAMSOJE

Atėjo didžioji spalio revo 
liucijos (lapkričio 7) šze.itė. 

v

kapinynas Sibiro Tunaroje.
Išvakarėse direktorius So. ėda, 
NKVD atstovų Novikovo ir 
Vinokūrovo lydimas, pumą 
kartą aplankė vergų barakus. 
Direktorius tų dviejų raudor 
skruosčių lydimas, ir pas mus 
įšliaužė pro priemenės lubas. 
Jie vilkėjo kailiniais, jų gal 
vas dengė žvėries odos pui 
kios ausinės kepurės. Jis niuvė 
•'o šunų odos pirštinėmis iki ai 
kūnių ir avėjo stirnų odos ba 
tais iki pilvo. Taip apsirengė, 
iki soties ko nori pavalgę kurį 
laiką jie galėjo ir čia gyventi, 
apledėjusių 
su geromis 
mi daugybę 
prie durų, 
toliau eiti.

„Kokie jūsų pageidavimai, 
ko trūksta, kodėl nepapuošia 
te sienų kilimėliais? Negalima 
taip apsileisti“ — kalbėjo ate 
jusieji viešpačiai. Į tas tuščias 
ir mūsų akivaizdoje ciniškas 
kalbas niekas neturėjo jėgų at 
sakyti. Viena motina pasiskun 
dė, neturinti vaikams «aptan 
gos, bet svečiai tuoj apsisuko 
ir išropojo pro lubas.

Tuomet prie lubų d u spink 
sėjo skardinė lemputė be 
lo. Mūsų patalpų išvaizda 
vo baisi ir pasišlykštėjimą 
lianti, ,*bet mūsų „svečių“ 
visai nejaudino.

SPALIS TROFIMOFSKE.
Naujai įsteigtos Trofimovs 

ko vergų stovyklos administra 
toriai pirmą kartą čia atšventė 
savą spalio perversmo šventę.

Mes dar netesėjome pasta 
tyti patalpų klubui. Todėl šį 
kartą „kilmingieji“ rinkosi pas 
žvejybos prekybos direktorių 
(direktor Rybtorga), kuris tu 
rėjo šilčiausias patalpas. Be 
to, šis direktorius valdė sandu 
liūs, kuriuose buvo sudėtos 
Amerikos prekės; įvairūs ska 
neštai, tikros vilnos juodai da 
žytos gelumbės rietimai ir įvai 
rios kitos gėrybės.

Lauke beribiuose tundros 
plotuose siautėjo žvarbi, vė 
juota poliarinė naktis. Toli, la 
bai toli už .ūksiančių kilomet 
rų nuo Trofimovsko, gindami 
Rusijos užnugarį, skurdo milio 
nai kolchozininku. Altajuje be 
būdami, mes 
(nusiskundimus: 
me už skurdą ir badą!“

O dabar čia, pas Troiimova 
ko Rybdirektorių šitaip atr 
dė: daug žvakių apšviečia nv 
seniai iš kvepiančių apskritų 
rąstų pastatytų direktoraus 
patalpų sienas, nukabinėtas zy 
mių

rąstu nameliuose 
krosnimis, turėda 
vergų. Jie sustojo 
nes nebuvo vict •

bu 
ke 
tat

girdėdavome ;ų 
„kovoja

mių partijos vadovų atvaiz 
dais, o ant ilgos, čia pat kaoan 
čios raudonos medžiagos juos
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PRANEŠAME
MŪSŲ NAUJĄ ADRESĄ 

282 St. Catherine East 
(kampas Sanguinet) 

antras augštas

UN 1-6687

ponruAiy

i

parengė ir išsiuntinėjo Mont 
realio moterims anketa, uorė 
damos sužinoti jas dominan 
čius klausimus ir veikimo o “i 
dus.

Kadangi nebuvo įmanoma 
gauti ir turėti visų adresus, v- 
ba nutarė pasinaudoti „Nepr. 
Liet.“, kuri maloniai sutiko an 
ketą su laišku perspausdinti. 
Mielai prašome kiekvieną mo 
terį, kurios ši anketa paštu ne 
pasiekė, iškirpti ją iš šio laik 
raščio, atsakyti ir pasiųsti

K. L. K. Moterų dr-jos 
Montrealio skyr. Valdybai, 

1465, De Seve, Montreal 20.
Norime priminti visoms, ku 

rios dar neatsakė, tai būtinai 
padaryti, nors jau ir po pagei. 
daujamos datos.

K. L. K. Moterų dr-jos 
Montrealio skyr. Valdyba.
K. L. K. Moterų Montrea 

lio sk. v-ba, planuodama savo 
šių melų darbą, sumanė atsi 
klausti moterų nuomonės jas 
dominčiais klausimais. Tuo ti 
kslu ir siunčia anketą, kurią 
prašome atsakyti sužymint 
(x) ženkleliu Tamstą domi 
nančią sritį ar labjausiai priini 
tiną veikimo būdą ar metodą 
ir grąžinti valdybai.

Jeigu galesite, prašau pride 
ti savo pastabas, sugestijas bei 
sumanymus. Anketa yra ano 
niminė.

Noras suburti galimai didės 
nį Montrealio moterų skaičių 
aktyviam ir pozityviam dar 
bui ir labai svarbus reikalas 
duoti moterims ką nors konst 
ruktyvaus pagrindiniuose gy 
venimo klausimuose buvo pa 
grindiniai šios anketos paren 
gimo motyvai.

Anketoje suminėtos sritys 
ir jų apibrėžimas yra tik bend 
ro pobūdžio. Viena ar kita sri 
tkmi besidominčios moterys 
galės pagal savo norą ir su 
pratimą nusistatyti jas donnn 
čius klausimus ir darbo pianą.

Iš anksto dėkojame už 
mstos pagalbą ir laukiame 
sakymo.

L TURINYS
1. Dievas ir tikėjimas

KULTŪROS KONGRESE 
simfoniniam koncertui vado 
vaus kompozitorius - diiigeu 
tas Jeronimas Kačinskas, ku 
ris išpildys savo, Gaidelio, Ja 
kubėno, Karlovičiaus kūrinius. 
Solistu numatomas Vaznelis.

VISA LIETUVA SPAUDOJE
Br. Kviklio redaguojamoji 

trijų tomų knyga apie Lietu 
vos vietoves, leidžiama Lietu 
vių Enciklopedijos leidyklos, 
jau pradėta rinkti. Pirmasis to 
mas žada pasirodyti dar Šie 
met.

Ta
at

Sąmoningiau pažinti žmo 
gaus gyvenimo prigimtį, jo gy 
venimo prasmę ir dieviškąją 
tikslą. Nagrinėti religinius 
klausimus ir religijos reikšmę 
moderniame gyvenime, jos vie 
tą ir įtaką moderniame pašau 
lyje, ir tt.

2. Šeima

HfvESTUVĖS-SUKAKTUVĖS $ 
PIRMOJI KOMUNIJA

MB7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

A. NORKELIŪNASA
£ Commissioner of the Superior Court of Montreal

I
 MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

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

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

tos išrašyta daug Stalino pan>o 
kymų ,,draugams“. Šį vaizdą 
papildė kažin kurios lietuvės 
spalvingas rankdarbis, kuri ji 
iškeitė į duonos kąsnelį, kad 
nuo bado apsigintų, 
riaus lova 
Amerikos

Diresto 
apklota dryžuota 
gamybos Taneles 

antklode. Stalai apkrauti Ame 
rikos gamybos skanėstais, vie 
tinių medžiotojų sumedžiotais 
„turpanais“ (ypatinga lauki 
nių ančių rūšis), laukinių žąsų 
kepsniais, spirito bonkomis, 
kiek parūkytos riebios žuvies 
užkandžiais ir juodos ikros du 
benėliais. Molio plytų kros 
nis, gausiai iki liepsnų kūrena 
ma, skleidžia malonią šilumą. 

Bus daugiau.

i Rjmtai iperžiiĮrėti ir per 
svarstyti pagrindinius šeimos 
tikslus. Vyro ir žmonos, moti 
nos ir tėvo, vaikų ir tėvų, vai 
kų vaidmuo ir jų tarpusavio 
santykiai. Pasiruošimas šei 
mos pareigoms. Vaikų lellgi 
nis, dvasinis ir tautinis auklė 
jimas, alkoholizmas išeimojt 
ir t. t.

Ypatingai stengtis sudomin 
ti ir įtraukti jaunas motinas.

3. Visuomenė

Aktyviai dalyvauti organi 
zacijose ir visuomeniniame gy 
venime. Užmegsti ir palaiky 
ti ryšius su kitataučių ii tarp 
tautinėmis moterų oiganizuci 
jomis. Moters teisės darbe ii 
visuomenėje. Karitatyvinė ir 
šalpos veikla — vietoj, Vo 
kietijoj pasdikusiems ii už ge 
ležinės uždangos ir tt.
4. Spauda, literatūra, menas

Rūpintis ir organizuoti nu.*

SIUNTINIAI LIETUVON
P e r

: Kaufman’s Woollens&Textiles

latinį ir pastovų talkininxavi 
mą vieninteliam moteių žur 
nalui „Moteriai“. Nagiliieti ir 
studijuoti įvairius liteiatūrcs, 
meno, muzikos ir šokio klausi 
mus. Pažinti moderniosios ei 
^Milizacijos pasireiškilnua šio 
se srityse ir ugdyti sveiką ir 
pozityvią nuomonę ir kritiką. 
Padėti suorganizuoti ir isJ'Aiky 
ti jaunimui biblioteką, prauk 
ti jaunimą į spaudos ir litera 
tūros darbą. Parodyt ir disku 
tuoti įdomesnius filmus ir .t.

5. Promogos, parengimai, 
pasilinksminimai 

...............................^:(--..)
Organizuoti tradicinius ba 

liūs, kaip Užgavėnių, Joninių, 
Kartūno, tautinių rūbų kon 
kursus ir pan. Rengti kitokias 
pramogas — kortų paitijas, 
bingo, loterijas, bazarus, va 
karienes ir tt.

II. VEIKLOS BŪDAI IR 
METODAI

1. Organizuoti bendrus na 
rių susirinkimus su paskaitom 
vienu ar kitu klausimu, j asi 
kviečiant prelegentą-tę.
.................... :................... (■•••)

2. Organizuoti viešus susi 
linkimus (narių ir visuome 
nės) su paskaitomis vienu ar 
kitu klausimu, pasikvečiant pre 
legentą-tę.
....................................

3. Organizuoti diskusijų ar 
studijų būrelius, kuriems gale 
tų priklausyti kiekviena vienu 
ar kitu klausimu besidominti 
moters. Būreliai turėtų gali 
mybės išsamiai išstudijuoti 
sau pasirinktą sritį, paruošti 
paskaitas, diskusijas ar „pane 
Is“ susirinkimams, straipsnius 
spaudai, paskaitas visuome 
nei. Būreliai aktyviai įjungtu 
moteris kūrybiniam daruui au 
kščiau (I. Turinyje) suminėto 
se srityse.
................................ <••••)

X 3997 St. Lawrence Blw. Mo ntreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.
X Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems
X garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
X (30—40% žemiau rinkos kainų)

Importuojame iš Anglijos
S geriausias angliškas vilnones medžiagas vyr. ir mot.
X kostiv mams ir suknelėms.
x Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. 
į, Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. 
į ’ Priimame užsakymus

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
| CH. KAUFMANAS
X Bu v. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

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.

I BELLAZZI-LAMY, INC į
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 2',

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. y

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

I
 Įvairus ? 
draudimai!
Vacys Zižys |

Įstaigos VI 2-1427. §Namų LA 3-1084. §

MIEŽELAITIS 
PAINIOJASI

E. Mieželaitis, gavęs lėni 
ninę premiją, kalbėjo apie ra 
šytoją humanistą, Vakaruose, 
kuriam iškritusi iš rankų vast o 
vaujanti vėliava ir teigė, kad 
humanizmo vėliavą patinąs neš 
ti komunistinis rašytojas. Ge 
rai, kad Mieželaitis galvoja 
apie humanizmą, liktai apie ko 
kį humanizmą jis kalba pas ko 
munistus, kurių ir doktrinoje 
vyrauja kruvina kova. Koks 
gi gali būti humanizmas ten, 
kur vyksta kruvina kova?

V. SIRIJOS GIRA 
TURI PAGRINDO 

darydamas priekaištus teat 
rams, kurie neatsiklausę auto 
rių keičia jų duotus veikalų . a 
vadinimus: Kauno dramos te 
atras „kregždėta“ pakeitęs į 
„strazdanota“, o Šiaulių tearf 
ras „Palydint baltąsias nak 
tis“ pakeitęs į „Baltąsias nak 
tis palydint“. Gira konstatuo 
ja sauvaliavimą.
• Uzbekų dailės paroda buvo 
suruošta Vilniaus Dailės muzė 
juje, bet dailininkų pavardės 
daugiausia rusiškos. . . uzbe 
kams tiktai primestos, kaip 
kad Vilniaus konservatorijoje 
piano klasės vedėja „lietuvė“ 
M. Azizbekova. . .
• Konservatorijos studentų 
koncertas, vedamas J. Fle 
džinsko, Vilniuje turėjo kon 
certą, kurio solistais buvę stu 
dentė violončeliste S. Narūne 
ir studentė pianistė S. Eiduko 
nytė.
• Rektorių (Lietuvos valst. 
konservatorijos) Jurgį Karna 
vičių, minėjusį 50 metų am 
žiaus, pagerbė menininkai ir 
kultūrininkai. J. Karnavičius 
ta proga koncertavo, o po kon 
certo susilaukė sveikinimų.
• Tagorės apysaka „Kabulic 
tis“ perkelta į filmą, kuns In 
dijoje turi didelį pasisekimą.
• V. Adamkevičius, Vilniaus 
operos solistas, Leningrade 
Mažajame akademiniame teat 
re atliko Otelo partiją tos ope 
ros premjeroje, diriguojant 
bulgarui A. Naidionovui, Dez 
demonos rolėje latvei Heui“- 
- Vagner.
• Šiaulių muzikos techniku 
mo direktorius P. Juodelė yia 
ir Šiaulių simfoninio orkestro 
dirigentas.

| DRUMMOND AUTO H 
j REPAIRS
J 1190 DRUMMOND ST., PRIE DORCHESTER.
| Tel.: UN 1-6608 U
| LATVIŠKA ĮMONĖ |

Taisomi visų rūšių automobiliai. 3

Darbas garantuotas.

iv Greitas patarnavimas. X
x Prieinamos kainos. 2

i Baltics Investment Corp.

L
 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

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
“SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS j 

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.
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X NIAGAROS
PUIKI JAUNLVIO

Vaikų kongresas jau praei 
tyje. Jis sėkmingiausiai pavy 
kęs.

Šeštadienio rytas, birželio 
30, išaušo saulėtas, šiltas ir 
gražus, bet vėliau ėmė niauk 
tis ir atsirado baimės, kad ga 
Ii lyti. Bet nelijo visą dieną. 
Oras buvo gaivus ir nepersurš 
tas.

Prie šventos Onos bažny 
čios ėmė rodytis autobusai ir 
mašinos ir iš jų birėti nuogta 
biai gražaus jaunimo, apsiren 
gūsio spalvotomis uniforma 
mis ir tautiniais drabužiais. 
Kada vyskupas T. McCarty iš 
ėjo laikyti pamaldų, pamatė 
erdvią šv. Onos bažnyčią pil 
nutėlę svylančio jaunimo. 
Jungtinis vaikų choras auste 
b’’no visus savo stipriu, haimo 
ningu ir lygiu giedojimu, i er 
pamaldas skambėjo retai gir 
dimi darnūs šimtų vaikų bal 
sai.

Pamokslą išėjo sakyti tevis 
Juvenalis Liauba O. F. M. 
Specialiai tam pamokslui ai 
vykęs iš Amerikos. Tėvas ju 
venalis yra puikus pamoksli 
nininkas. Jo žodžiai s».unibė 
jo garsiai, aiškiai ir matyti la 
bal jaunimui suprantamai, nes 
visi klausėsi labai įdėmiai.

Pamaldų gale pamokslu pa 
sakė ir vyskupas ir perskaitė 
gautą iš Ottawos Legacijos 
Šv. Tėvo telegramą šiam kong 
resui. Priminė jis vaikams Lie 
tuvą, jos kančias ir vargus pa 
čių tėvų netekusių savo kraš 
to ir priminė to viso priežas 
tį. Siūle būti lojaliais kana 
diečiais, bet taip pat neužmirš 
ti savo tėvų žemės ir palaikyti 
savo gyvenime savo krašto tra 
dicijas.

Baigus vyskupo žodį ir tuo 
pačiu pamaldas, šventoriuje 
jau pasigirdo griausmingo oi 
kestro garsai ir išėjęs iš bažny 
čios jaunimas pamatė didžiau 
šią orkestrą, spalvingomis uni 
formomis apsivilkusius orkes 
trantus išsirikiavusius gatvėje 
ir jau jų belaukiančius. Kadan 
gi tvarka buvo kongieso ren 
gėjų nustatyta pagal gerą lalK 
rodį, tai bematant pandas ir 
buvo išrikiuotas.

Trys augšti jaunuolai pačia 
me priekyje su trim vėliavom: 
Kanados, Vatikano ii Lietu 
vos. Po jų mergaitės su vaini 
kais, baltom, kaip sniegas švi 
tinčiom uniformom orkestras, 
o toliau kongreso dalyviai d 
goję eisenoje, lydimi vadovų 
ir mokytojų. Kas nuotolis jų 
tarpe plakatai — ypač geras 
pirmas — God save Lithua 
nia.

Viso parado priekyje — 
miesto burmistrą atstovaujan 
ti p. Morton atvira mašina. Jo 
je miesto ir lietuvių atstovai, 
jų priekyje policija ant molo 
ciklų, rodo kelią. Visas miesto 
pagrindinės gatvės judėjimas 
sustabdytas. Tūkstančiai ma 
Šinų stovi vietose.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

A SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

t Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. OI ce WA 4-9501
Kės. BE 3-0978

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

Advokatas ir Notaras.
Tel. EM 4-1394, EM 4 1395. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street, 
icoooooooooocoocoosocoooi 

LlKuMlAI^SSS^l^U 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis ir patriotinis.

PUSIASALIS WINNIPEG, Man.
WINNIPEGO SKYRIAUS BALTŲ FEDERACIJOS 

1962 METŲ VALDYBA
DEMONSTRACIJA

Eisena pajuda šauniai. Oras
puikus. Orkestras groja visą 
kelią. Tuoj pasimato baltų van 
dens garų debesis, gaivinantis 
jau gerokai įkaitusiame ort ve 
so oro srovė jau siekia ir pora 
dą — artėja prie Niagaros. 
Čia pačiame centre nežinome 
kario kapas. Tvarkingai, gra 
žiai ir greitai jaunimas užpil 
do aikštelę. Po burmistro imi 
bos — jaunimas sugieda anglų 
himną. Mergaitės priartėja su 
vainikais. Juos uždeda tėvas 
Barnabas Mikalauskas O. F. 
M., šio kongreso vyriausioji 
galva. Lietuvių Lietuvių Bead 
ruomenę atstovauja A. Gver: 
dys ir pasako savo žodį. Sugie 
damas Lietuvos himnas ir pa 
radas vėl stovi išsirikiavęs t< 
limesniam žygiui — pietų į 
patį Niagaros parką, į vieną iš 
jo gražiųjų paivilijonų.

Bematant ir trečia valanda
— pats laikas į salę /isų lau 
kiamam vaikų koncertu.. Salė
— labai graži ir erdvi vietos 
kolegijos rūmuose. Čia berods 
buvo ir Lietuvių Dienos kon 
certas. Minutė ininutėn pusę 
keturių pakilo didžiulės see 
nos uždanga, parodydama gau 
sų ir gražiai atrodantį jaunų 
jų dainininkų chorą, vadovau 
jamą kun. B. Jurkšo. Choras 
visus nustebino ir sužavėjo. 
Pasirodo kun. Jurkšo asmeny 
je turime labai stiprų muzikos 
talentą. Nesinorėjo tikėli, kad 
dainuoja tik pripuolamai su 
rinkti vaikai, atitrūkę nuo mo 
kslo ir kitų pareigų.

Kaip koncertas prasidėjo įs> 
pudingai, taip jis ir ėjo gyvas, 
įdomus, žavingas ir didžiai 
malonus kiekvieno doro lietu 
vio širdžiai. Norėjosi tą visą 
matant sušukti — Lietuva gy 
va ir čia ir ji bus gyva amei 
nai!

Po šio choro pasirodė E ei 
hi. Pašoko porą tautinių šo 
kių ir pravedė komišką boksą. 
Reikia pasakyti, k/id Delhi va 
dovai puikiai atliko savo pa 
sirinktus dalykėlius ir parodė 
daug jaunatviško senso paro 
dydami jumorišką sceną. Vai 
kai džiaugėsi, plojo ir kvatojo 
susiriesdami. Patys 61 dalykų 
atlikėjai darbą dirbo atsidėję, 
rimtai ir gerai pasiruošę.

St. Caharines pasirodė po 
Delhi irgi labai gražiai. Len 
ciūgėlis, kuris ėjo paskutiniu 
numeriu, visus sužavėjo, nes 
jo svarbiausias šokėjas Vytas 
Gugaitis šokį pašoko netik mo 
koviškai, bet dar ir su tikra tam 
nuotaika.

Toliau buvo Hamiltono ei 
lė. Kaip ir buvo laukta, Ha 
miltonas pasirodė labai pui 
kiai. Ponios Bi eichmanienės ir 
p-lės Vcrbickaitės vadovauja 
mi vaikai veikė, kaip muzika. 
Šoko, dainavo ir vėl šoko n 
viskas praėjo žavėtinai. Salia 
jų, dar Hamiltono programą 
papildė lobai gabūs ponų Kle 
vų vaikai.

Antroje dalyje pasirodė in 
dividualūs gabumai. Jų buvo 
nemaža, praėjo įdomiai ir gra 
ziai. Ypatingą dėmesį atKref 
pė Sudburio Algis Kusinskis, 
pagrojęs tris dalykus akordeo 
nu. Tai jau tikras talentas, ga 
lįs drąsiai koncertuoti ir suas 
gūsių konvrese. Auištą pia 
no klasę parodė ir Bufalo 
Gamziukaitė Marytė — kuri, 
beje, pianiną studijavo atsidš 
jusi.

Prieš paskutiniu dalyku ėjo 
šv. Jono parapijos vaikų cho 
ras, vadovaujamas kun. Pace 
vičiaus ir jau lipdamas į sc'iią 
susilaukė gausių katučių, nes 
šitas choras puikiai pasirodė

TAWPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. Weft, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenine^askolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
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 penktadieniaisir pirmadieniais.
^oocoooeopoopooovocoscctdcę&įcctooooocoopĮį^^^^

1960 m, vadovavo eslai, 
1961 m. latviai ir 19b2 m. 
sulig rotacine tvarka, lietuv.a’. 
Taip jau buvo nusistovėjusi se 
na tvaiką.

Šiiais metais dėl vadovavi 
mo įvyko gana stipiių ginčų, 
nors laivių atstovas Stauers, 
pasišovė ir toliau vadovauti. 
Šis ginčas atsidūrė net Baitų 
F-cijos centre — Torcate ir 
net KLB-nės Krašto Valdy 
boję. Tačiau ir per juos nieko 
konkretaus nebuvimo išsiaiš

Galiausiai, perrinkus KLB- 
nės Winnipego apyl. v-bą, ku 
rios priekyje atsistojo agr. J. 
Malinauskas, prieita prie susi 
tarimo ir 1962 m. Winnipego 
Baltų F-cijos v-ba pasiskirstė 
pareigomis: Agr. J. Malinaus 
kas — prezidentu, latvių Ivl. 
Stauers — vicep., estų j. Kui 
pa — vicep., latvių S. Johan 
son — sekr. ir lietuvių 1. Lu 
kas — iždininku. Šis tęstinu 
mas pasiliko vien tiktai tieka 
J. Malnausko. Jis savo tauly 
bės reikalus apgynė ir pasta 
tė atatinkamai priderant jje vie 
toje. Tegu šis pavyzdys pasi 
lieka ir ateičiai .i tegu būna 
įrodymas, kad šios trys Dabai 
tijo tautybės glaudžiai bendra 
darbiaus ir sugyvens, jeigu 
gerbs vieni kitų principus. To 
dėl visos Šios praeities blo 
gybės tegu pasilieka užmirš 
tos ir vėl įsivyrauja) gražus 
bendradarbiavimas ir broliška 
santaika tarpe trijų Pabalti 
jo Hitų, kurios tebeneša sunkią 
komunistinę naštą. Tiktai glau 
džiai bendradarbiaudami pri 
asiėsime prie laisvės.

ŽIAURIOJO 1941-JŲ METŲ 
BIRŽELIO MINĖJIMAS
Šiais metais perėmus Baltų 

Federacijos vadovavimą lietu 
viams, norima išvystyti gyica 
nę veiklą tarpe trijų Pabaltijo 
tautybių, ryškiau pasireikšti 
visuomenėje ir svetimtaučių 
tarpe.

Birželio 14 d. 8 vai. pp. 
Wpg. Baltų F-cijos skyrius 
gražioje St. Georges Anglican 
Church salėje suruošė baisio 
jo birželio išvežimų minėjimą, 

bažnyčioje ir yra jau pagai 
sėjęs visur.

Sudainavo šis choras penkias 
dainas, o publika dar ploja ii 
prašo dainuoti. Buvo sūdai 
nuota dar viena priedui ir jau 
nimas tapo pakviestas bendram 
pasirodymui. Dirigavo kun. 
Facevičius, o prie pianino —- 
kun. Jurkšas. Įspūdis susida 
rė retai puikus. Be jokios pa 
grindinės repeticijos bendras 
choras sudainavo keturias dai 
das ir tuo šis gražus lietuvybės 
darnas buvo beveik baigtas, 
beliko užbaiga. Visam chorui 
stovint scenoje, išėjo šią šven 
tę užbaigti kunigų vienybės 
Kanadoje pirmininkas Dr. 
kun. Tadarauskas. Šiltais žo 
džiais, padėkojęs ir palinkėjęs 
visiems kongreso dalyviams, 
kun. Tadarauskas atsisvciKino 
iki kito kongreso ateinančiais 
metais. Šis, kaip ir pernai ! cl 
hi, buvo vienas pasisekimas ir 
jin yra taip pat paskatinimas 
ateičiai.

Kaip ir buvo suplanuota, 
koncertas baigėsi minutė minu 
tėn. Saulė dar buvo augštai, 
autobusai ir gausios mašinos 
čia pat. Greit jos išnyko Niaga 
ros miesto medžiuose pasken 
dusiose gatvėse, bet ilgai ne 
išnyks iš atminties. Darbas bu 
vo atliktas tikrai gerai, gafbč 
rengėjams!

Svyrūnėlis.

Programą vedė M. Stauve 
rs, kuris pakvietė sugiedoti O 
Canada, o paskaitai skaityti pa 
kvietė J. Malinauską, kuris 
anglų kalba apibūdino baisio 
jo birželio išvežimų tragediją. 
Už žuvusius partizanus kovo 
se susirinkusius pakvietė atsi 
stoti vienos minutės tylai. Pc 
lo, Lord's Prayer sukalba ati 
tinkamą maldą. J. Malinaus 
kas iškviečia tos dienos vyriau 
šią kalbėtoją Mr. Richard Sea 
born, M. L. A., pasakyti kai 
bą, kurios tekstas atspa..sdin 
tas atskiru leidiniu ir išdalin 
tas susirinkusiems.

Po jo kalbos J. Malinau.’ 
kas įteikia knygą: Leave Your 
Tears In Moscow by Barbara 
Armonas. Latviai ir estai taip 
pat įteikia po knygą. Perakai 
tomas miesto majoro Jubos 
specialus laiškas. Sugiedean 
lietuvių, latvių ir estų himnai. 
Šalę prezidiumo išrikitotos lie 
tuvių, latvių, estų ir Kitų tau 
tybių tautinės vėliavos, kuria--- 
laiko tautiečiai apsirengę sa 
vo tautiniais rūbais.

Po pertraukos ' koncertinė 
dalis. Pristatinėti solistus an, 
lų kalba, pakviečiama Vida 
Strikatytė. Sol. J. Liustikaitė 
padainavo: V ai gražu ir Gedu 
mas — A. Kačanausko Skaus 
mas — B. Budriūno ir „Balti 
ja“ — J. Bertulio; Latvių sol. 
A. Kivlenieks dainavo Meis 
terš ir išpildė pianu keletą da 
lykėlių, taip gi pianistai A. 
Krull irgi išpildė keletą melo 
dijų. Užbaigai sol. J. Liustikai 
tė dar padainavo ariją is ope 
ros. Po to v-bos pirm. J. Ma 
linauskas visiems padėkojo už 
atsilankymą ir minėjimą u'da 
rė.

KLB-NĖS WPG. APYL. 
BANKETAS

Birželio 16 d. KL B-ncs 
Winnipego Apyl. v-ba lietuvių 
parapijos salėje surengė kon 
certą - banketą. Ko»c.ertmę da 
lį atliko sol. iš Toronte J. Liūs 
tikaitė. Čia ji dainavo ąjlę he 
tuviškų dainelių. Lietuvaites 
Ti nmermanaitč ir Barkauskai 
tė įteikė gelių.

Po sėkmingo koncerto pra 
si-, ėjo šokiai. Veikė bufetą., ir 
gražiai grojo muzika.

PAMALDOS BAŽNYČIOJE
Birželio 17 d. 11 vai. pusi 

rn ko pilnutėlė šv. Kazimiero 
pr.rap. bažnyčia. Pamatu^ me 
tu su Lietuvos trispalve, pr -š 
ahorių stovėjo T. Lukas, V. 
Rutkauskas, o vėliavos garbės 
s; gyboje stovėjo Šeštadieni 
i s mokyklos mokinės. Tamal 
t s atlaikė Tėvas Garbukas.. 
1 ris kartu pasakė ir tai die 
i i prtaikytą gražų pamokslą. 
Pamaldų metu giedojo sol. J. 
1 Tistikaitė ir parapijos bažny 
finis choras. Šio minėjimo 
tvarką prižiūrėjo parap. klebo 
nas kun. J. Bertašius, agr. J. 
Malinauskas ir kit. KsU*.

MOKSLAS IR TECHNIKA...
Atkelta iš 3-čjo pusi.

tokios kraujegysTės yra labai 
patvarios ir tinkamos įdiegti į 
chirurgiją. Įžymusis šalies chi 
rurgas, lenininės premijos lau 
reatas, profesorius P. Kupnja 
novas jau atliko kelias labai 
sudėtingas širdies kraujegys 
lių operacijas, kurių melu sėk 
mingai prisiuvo naująsias tn 
kotažines kraujagysles.

KOKI IŠKRINTA LEDAI
Neretai iškrinta kruša. Le 

do gabaliukai kartais būna be 
veik slyvos dydžio, o kariais 
dar didesni. Štai 1788 m. į pie

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
VASAROS NAUJIENOS.

Turime šiltą ir sausą vasa 
rą. Statistiniai duomenys ro 
sfo, kad turėjome sausiausią 
birželio mėnesį nuo 1921-mų 
metų. Suvaržytas vandens nau 
dojimas daržų ir vejalių laistv 
mui. Tačiau, kaip vietinis ,,Sa 
uit Daily Star“ rašo, toks sau 
sas oras labai geras statybos 
vylvdymui ir visokiems konst 
n|kcijos darbams.

Mūsų miestą su JAV Vals 
lybėmis jungiantis tiltas, kuris 
kaštuos nemažiau 20 mllionų 
dolerių ir vadinsis „Sault Ste. 
Marie International Bridge“, 
yra numatomas užbaigti dm 
prieš lapkričio pradžią.

Vietos plieno fabriko „Ai 
goma“ išplėtimo darbai, kuiie 
šiemet nebus užbaigti, Kaštuo 
šią nemažiau 35 mil. dolerių.

Dviejų miesto ligoninių iš 
plėtimo darbai kaštuosią apie 
8 milionus dolerių, o kelių 
miesto mokyklų statyba ir pra 
plėtimo darbai vėl kaštuosią 
kelis milionus dolerių. Ncskai 
čiuojami keli smulkesni dar 
bai ir krojektai, kurie laukia 
provincijos ar federalines vai 
džios patvirtinimo. Dėl pasku 
tiniu laiku valdžios vykdomos 
dolelio suvaržymo programos, 
keli statybos darbų piojeklai 
buvo afidėti ateičiai. Į šią ka 
tegoriją įeina naujo pastato ae 
rodrome statyba, laivų p; ep 
laukos praplėtimo ir vabzdžių 
laboratorijos statybos projek 
tai. Nežiūrint viso to, statybas 
darbai mūsų mieste vyksta sek 
mingiau ir daugiau kaip pra 
ėjusiais metais, o bedarbių skai 
čius mieste nukrito ligi 2238, 
iš kurių bedarbių apdraudimą 
gaunantieji tik 745. Didelė da 
lis šių nedirbančiųjų yra darbo 
jiešką studentai ir be jokios 
specialybės žmonės.

Paskutiniajp statistiniais duo 
menimis, mūšų miesto atlygi 
nimo vidurkis yra antroje v.e 
toje visoje Kanadoje — $101. 
13 savaitėje. Pirmoje vieloje 
yra Samia, Ont. su $103.46.

LIETUVIŲ KRONIKA
Tautiečiui Umbrasui Pra 

nui susirgus, buvo padaryta 
operacija. Serga ir mūsų mies 
to General ligoninėje gydo 
mas kunigas L. Kemežis, bu 

tus nuo Paryžiaus iškrito kru 
ša, kur atskiri ledo gabaliukai 
svėrė iki 250 g; 1904 m. prie 
Maskvos surasti 400 g svorio 
ledai. Rekordinė kruša 1927 
m. buvo Indijoje — čia iškn 
to ledo gabalai, sveriantieji iki 
kilofgramo, jų skersmuo sieke 
13 cm.

VARLĖ — ČEMPIONĖ
Jungtinėse Valstijose nese 

niai vyko tarptautinės varlių - 
- šuolininkių varžybos. Nuga 
iėtoja tapo „amerikiete“: tri 
šuolyje ji Įveikė 4 m 61 cm 
T ik pusmetrio jai betrūko iki 
oficialaus pasaulinio rekordo. 
Rekordininkė ir neįtaria, kad 
savo šuoliu šemininkui uždirbo 
300 dolerių. 

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame nnciii Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir <1111 gilini II tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONL^S, 

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

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hlų. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

vęs mūsų kolonijos lietuvių ka 
pelionas, o paskutiniu laiku bu 
vęs mažo kasyklų miestelio 
Manitouwadge (į šiaurės va 
karus nuo Whit River) klebo 
nu.
Tautietis Stasys Grigelatis ato 
stogaudamas lankė savo drau 
gus bei gimines Montreal}je, 
Toronte ir Sudburyje.

Korespondentas.

CHRUŠČIOVO JPĖDINI...
Atkelta iš 3-čio psl.

paėmė Kosygino kaipo eko 
nominio planuotojo patyrimą 
ir paskyrė jį vadovau’i visos 
Sov. Sąjungos planavimo ko 
misijos pirmininku. Prieš porą 
metų, kada Chruščiovas, A > 
sygino lydimas, lankėsi Pran 
cūzijoje, tai kitiems vi-šai 
Chruščiovas jį pristatydavo 
kaipo savo įpėdinį. Tuojau po 
to Kosyginas buvo paskirtas 
pirmuoju ministerio pirminin 
ko pavaduotoju. Kosyginas 
yra antrasis augštas pareigu 
nas, kurį Chruščiovas pavadi 
no savo įpėdiniu. Tai labai 
Chruščiovui padeda išlaikyti 
Kremlių savo rankose, nes 
APGALVOTAS JO MALO

N1Ų PADALINIMAS 
IŠLAIKO JĖGOS BALANSĄ 

SOVIETINĖJE 
DIKTATŪROJE.

Varžybose dėl įpėdinystės 
Kremliuje yra dar ir kitos sta 
mbesnės figūros, su kuriomis 
tenka skaitytis. Štai, pavy /. 
džiui, senas komunizmo too 
retikas Michail Suslov, 59 m- 
tų amžiaus, kuris gali būti 
per senas Chruščiovo įpėdi 
niu, bet jo ilga partijos karje 
ra gali pastatyti jį sprendžia 
moję rolėje kovoje ar varzy 
bose dėl Kremliaus sosto.

Kitas kandidatas yra aovvi 
tų gynybos ministeris Rod on 
Malinovkyj, 63 metų ainžiąus, 
kuris yra labai karingos nuo 
taikos „mėsos kalnas*, kurių 
kontrolėje yra visa raudonoji 
armija.

Dar vienas kandidatas yia 
Aleksandras Šelepin, 43 melų 
amžiaus, btwęs vyriausi..a labai 
įtakingos sovietų slaptosiom 
policijos bosas. Negalima pa 
miršti ir Andriejaus Kirilenko, 
55 metų amžiaus, prezidiu 
mo nario, kuris netikėtai grižo 
atgal iš buvusios Nikitos ne 
malonės.

Dar vienas kandidatas y ra 
Gennadij Voronov, 50 metų 
amžiaus, kuris neseniai pa 
skirtjas \prezidiumo nariu su 
pilna atsakomybe ir plačiais 
įgaliojimais pakelti sovietų re 
mės ūkio produkciją.

Be šių išvardintų žymesnių 
jų gali iškilti viršun ir kaus 
nors vakariečiams mažai ž,no 
mas sovietu biurokratas. Ly 
giai kaip Chruščiovas, kuris, 
buvo tiktai vienas iš dešin/ies 
sovietų prezidiumo nanų, tuo 
laiku, kai turėjo baigti gyve 
mmą, nelemtojo prisiminimo 
Stalinas.

J. Skardis.
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NAUJI SKAUTŲ RĖMĖJAI TABAKO ŪKIUOSE
Džiugu apibūdinti užmegs 

tus malonius santykius su lietu 
viais tabako augintojais. Susi 
tarus su apylinkės tabake au 
gintojų klubo vadovu p. St. 
Augustinavičium, sulaukta ne 
tik maloni tautinė simpatija 
skautiškojo jaunimo naudai, 
bet ir didelė materialinė sta'g 
mena. Tai tabakininkų klubo 
sutikimas nemokamai parūpin

Palčiauskas, J. Tonkevipus, 
F. Urbaitis ir Al. Viskontas.

Viso per savaitę nuo birže 
lio 28 d. iki liepos 6 d. gaut™ 
$34, o iš v’so $105. Visiems 
nuoširdžiai ačiū ir prašome ki 
tus narius už Metraštį prisįuū 
ti bent po $1. Sk. St.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
PLATINIMO VAJUS

ti medžiagą stovyklavietei rei 
kiamų pastatų (virtuvės, san 
dėrto ir kt.) statybai. Pagal p 
Augustinavičiaus pageidavi 
mą, pastatai bus apdengti skar 
da, kas bus galima palikti ne 
nugriovus sekančiai eile, metų, 
kaip mažiau pavojingi gaisro 
atveju.

Didžiausia rėmėjų probie 
mąi, tai suradimas pakanka 
mai darbo jėgos, minėt .»m.< pa 
talpoms pastatyti. Susitaria su 
Torontu, kad pirmiesiems dar 
bams, iš abiejų kolonijų atvyks 
po 6 asinėms. Transporto prie 
mones, stat. medžiagos perve 
žimui, tabako augintojai parū 
pina patys.

Labai džiugu, kad tarp šių 
didžiųjų kolonijų (Toronto, 
Hamiltono) vyksta darnus ten 
dradarbiavimas, taip ūkautų, 
taip jų rėmėjų tarpe. Reikia 
tikėtis, kad šiam darnumui, tu 
n įtakos šiais metais, minėti 
lietuviai tabako augintojai, pa 
rodę tiek daug geros valios iš 
savo pusės mūsų jaunuome 
nei. Tai yra senesnės ka.ios 
ateiviai: St. Augustinavičius 
(klubo pirm-kas), Alb. Au 
gustinavičius, jun., p. Treigys, 
p. Rudokas, p. Mažeika ir kl. 
Jų aukojamas be galo didelis 
šėras mūsų jaunimui yra ver 
tas įtraukti į garbingųjų tau 
tiečių eiles. Toronto it Hamd 
tono apylinkių skautų giobc 
jai ir skautiškasis jaunimas mi 
nėtiems rėmėjams reiškia nuo 
šn džiausią lietuvišką padvką 
it linki geniausio pasiseKimo 
jų versie — Tabako auginime. 
Jūsų parodytas nuojrdumas 
mūsų jaunimui, liks atmintyje 
amžinai. Tad skautiškas „Va 
lio“, mūsų senosios kartos ge 
radarimas. V. P.

UŽ „DELTA” PAST ATO
mažą stogo dalį $2000.

Viena reklamų ageniūia ū 
Toronto, paprašė leisti pasta 
tyti ant Delta pastato stogo 
elektros šviesų reklamą ir pa 
siūlė sudaryti 5 m. šutai tį. Kas 
met ji mokėsianti po $400 t. 
yra iš viso $2000. Pasiūlymas 
priimtas.

UŽ LN METRAS i J 
aukojo: J. it P. Butkai iš Fort 
Colborne. Po $2, St. Keršys, 
Rodney, A. ir E Ripkevičiai, 
Toronto. Po $1: S. Šernicnč, 
T illsonburg, S. Paketura, Ga 
putienė, P. Sauja, J. Ciparis 
ir J. Nargėla—visi iš Rodney; 
E. Byrienė, Vincas Kuzma n 
Vidm. Kuzma — iš London, 
Vyt. Augėnas, Princeton P. 
Čypienc, Paris, P. Gaidelis, To 
ronto, J. Gudinskas, uimcoe, 
P. Lapiems, Jarvis, P. Para 
gauskas ir N. Šernaitė iš Til 
Isonburg, ir hamiitonieėiai. L.

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

TURNER BUILDING 
(suite 203)

21 Main Str. East, Hamilton 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA 7-55/5; 
namų — FU 3-892o.

po namus, artėjančiai 1964 m. 
100 m sukakčiai nuo musų 
spaudos uždraudimo atžymė 
ti, per š. m. I pusmetį šitaip 
atrodo:

Parduota.
Sausis už .......................$ 73.00
Vasaris už ...................$ 37.50
Kovas už...................   .$ 3b.5'J
Balandis už ................ $ 34.50
Gegužis už ..................$ 13.75
Birželis ....................... $ 37.00

Viso už $232.25
Su karteliu turiu konstatuo 

ti, kad tik maždaug 3-čiam ar 
4-lam tautiečiui tepajėgiau vie 
ną kitą liet knygą įsiūlyti — 
daugumas gi mūsų, jos tiesiog 
bijome! Neįtikėtinas skiriu 
mas per tą 10 metų, kurie pra 
ėjo nuo mano pirmojo knygų 
platinimo vajaus..

Vis dėlto, šios svarbios lie 
tuviškos srities užleisti negali 
me, nes nuo jos labai daug pri 
klauso mūsų tautinė gyvybė. 
Šio vajaus pagyvinimui aš ma 
loniai prašau visus tautiečius 
atkreipti kuo rimčiausį dėmesį 
lietuviškai knygai ir atai Ką 
siūlau:

1) Vajaus užbaigimo proga 
1964 m. Naujuose Liet. Na 
muose bus suruoštas didelis 
spaudos balius ir visi tie tau 
tiečiai, kurie per 3 metus tai 
yra 62, 63 ir 64 nupirks is ma 
nęs kasmet liet, knygų uz $25, 
tose iškilmėse bus garbės sve 
čiais ir visos jų baliaus islai 
dos bus padengtos iš šio va 
jaus pelno.

2) Busimasis šio vajaus pel 
nas bus pateiktas spaudos my 
lėtojų susirinkimui (spaudos 
mylėtojais bus tie, kurie kas 
met per 3 m. nupirks iš ma 
nęs liet, knygų už $25), kuris 
nuspręs, kaip paskirstyti gau 
tą iš knygų platinimo pelną.

Tad labai maloniai prašau 
visus lietuvius į bendrą lietu 
viškos knygos talką. Jei pas 
ką ilgesnį laiką neužsuksiu, ma 
lonėkite man paskambinti JA 
9-4662.

Gelbėkime liet, knygą nuo 
išnykimo I

St. Bakšys 
Knygų platintojas.

SOCIAL KREDIT P AKT IJA 
IR RINKIMŲ 
REZULTATAI

Pastarieji Kanados rinki 
mai be abejo reprezentuoja 
naują erą Kanados rinkimų is 
torijoje. Iš dviejų vyraujančiu 
partijų. Progresyviųjų konser 
vatorių ir Liberalų, pralaimė 
tų vietų, teko Social Credit 
partijai, kuri iki šių rinkimų bu 
vo traktuojama, kaipo proble 
matiška dilema federaliniuose 
rinkimuose ir tik iki šiam lai 
kui pasireiškusi dviejosę Va 
karų Kanados provincijose, bū 
tent Albertoje ir Britanijos 
Kolumbijoje.

Busimojo Parlamentu sąsta 
tas sudarytas iš:
Progr. Konservatorių ...116 
Liberalų .............................. 99
Social Credit ...................... 30
Naujos Dein. partijos . . 19 
atskleidžia galimai naujus 
horizontus krašto vidaus poh 
tikoje, nes jokia partija nega 
lės be koalicinės paramos, 
įgyvendinti savo programą. Su 
rinktomis žiniomis Sočiai Cre 
dit programa ir partinės aspi

Sumanymo autorius
London, Ont., vysk. J. C. 

Cody, D. D., yra nuoširdus 
visų tautybių katalikų globė 
jas ir tėvas. Jo vyskupijoje 
skelbiamas Dievo žodis kelio 
litrą kalbų. Kiekviena tautinė 
grupe, atitinkamai tikinčiųjų 
skaičiui, turi savo parapijas ai 
parapiją. Net mažos tautinės 
grupės aprūpintos Kapelio 
nais. Jo iniciatyva šį pavasarį 
buvo sušaukta tautinių parapi 
jų kunigų konferencija Chat 
ham, Ont. Jis iškėlė mintį, kac
minint Popiežiaus Pijaus 
-jo rašto Exul Familia 10-tics 
metų sukaktį, kiekvienos tau 
tybės katalikai šią vakarą su 
ruoštų jo vyskupijoje savo tau 
tinę dieną, kurioje ir jis norėtų 
dalyvauti. Taip kiekviena tau 
tybė gavo savo šventei dieną. 
Taip pat buvo nustatyta, kuriu 
je vietoje įvyks kiekvienos t«u 
tybės šventė. Londono vysku 
pijos lietuvių diena įvyks rug 
sėjo 29 d. Prašyta vėlesnės da 
tos, kad ligi to meto baigtųsi 
atostogavimas ir būtų baigti 
darbai su tabako derliaus nu 
ėmimu ir sutvarkymu. V iela 
paskirta Delhi, Ont., nes čia 
yra šv. Kazimiero lietuvių kat. 
parapija ir apylinkėje gyvena 
daug lietuvių.

Visų bendras darbas
Londono vyskupijos lietu 

vių diena turi praeiti gražiai ir 
įspūdingai. Ji bus priešpasku 
tinė vyskupui išvykstant į vi 
suotinąjį Bažnyčios susninKi 
mą Romon. Jis ir augštoji vys 
kupijos dvasiškija besilarky 
darni kilų tautų dienose, bus 
matę daug gražių švenčių. 
Nors mūsų šventė įvyks Del 
hi, bet prie jos pasisekimo tu 
ri prisidėti visi Londono vys 
kupijos lietuviai. Dar daugiau 
— net ir kaimyninių vySKtipi 
jų lietuviai, paremdami mus sa 
vo atsilankymu ir kitokiais bu 
dais. To reikalauja mūsų tau 
tmė garbė.

Kas daroma?
Sudarytas Delhi, Ont. šven 

tei ruošti komitetas. Jis bus 
dar papildomas naujais na 
riais. Londono vyskupijoje 
dirbą kunigai — kun. V. Ka 
leckis, kun. J. Danielius, kur. 
dr. J. Gutauskas turėjo pasi 
tarimą Londone, kaip geriau 
suorganizuoti lietuvių dieną. 
Norima, kad kiekviena didės 
ne lietuvių kolonija, esanti Lon 
dono vyskuoijoje, kaip Wind 
soro, Londoną, West Lorne- 
-Rodney ir kitos ne tik daly

vautų šventėje, bet ir akty 
viai prisidėtų prie programos 
išpildymo. Tegu pasirodys kur 
kas gali. Iš anksto tam ruoš 
tis. Laukiams pasirodymas jau 
nimo organizacijų, šeštadieni 
nių mokyklų. Pasirodymai tu 
n būti trumpi. Tų apylinkių 
bendruomenių pirmininkai pi a 
šomi pasiruošti pasveikinti vys 
kūpą savo kolonijos vardu ir 
umpa kalba, dėkojant jam už 
parodytą globą lietuviams ka 
lalikams. Tai bus daroma iš 
kilmingos vakarienės metu.

Programos apmatai
Šventės programa detihš 

kai dar nenustatyta. Tačiau nu 
matyta trys svarbesni progia 
mos dalykai: iškilmingas vys 
kupo sutikimas ir pamaldos, 
iškilminga vakarienė po ku 
rios seks ten pat menine pro 
grama. Toje pačioje salėje, 
tik atskiroje patalpoje organi 
zuojama lietuviškos spaudos 
ir 'mūsų tautodailės paroda. 
Bus kviečiama į lietuvių dieną 
augštoji Londono vyskupijos 
dvasiškija, Ingersoll dekanato 
anglai ir kitų tautybių kuni 
gai, lietuviai kunigai iš greti 
mų vyskupijų, augštieji ov. 
linės valdžios pareigūnai, par 
lamento atstovai, angliško 
sios spaudos, radijo ir ielev'zi 
jos žmonės.

Bažnyčioje gitedoti ir see 
noje pasirodyti pakviestas 
Windsoro lietuvių choras, p. 
Breichmanienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė. Meninės 
programos metu pasirodys 
Delhi ir kitų vietovių šeštadie 
ninių mokyklų grupės, orga 
nizacijos. Ligi rugsėjo 15 d. 
reikia pranešti, kas ir su kuo 
pasirodys meninėje pregramo 
je.

Iškilmingai vakarienei iš 
nuomota Delhi belgų salė. 
Vyskupas atvyks 5 v. po pie 
tų. Pamaldos prasidės 5 v. 
Jos truks apie 50 min. Tuoj 
po 6 v. prasidės iškilminga va 
karienė. Vyskupui ir kitiems 
garbės svečiams išvykas, ten 
pat belgų salėje įvyks pas lin 
ksminūnas, parodos apžiūrė 
jimas, šokiai.

Vėliau bus duodama Gau 
giau informacijų per spaudą 
apie Londono vyskupijos lie 
tuvių dieną. Tuo tarpu visais 
šios šventės reikalais kreiptis, 
pasiūlant kartu gerų sugesti 
jų, šiuo adresu: Rev. J. Gu 
tauskas, P. O. B. 909, Delhi, 
Ont.

racijos turi savyje naujars ten 
dencijas finansinėje fiskalinė 
je politikoje. Pagal 
Douglas'o, partijos 
programą finansinės 
mos besąlygiškai vyravo nuo 
pat partijos įkūrimo prieš kom 
pleksą kitų politinių teorijų, 
pasekmėje ko šios partijos vy 
riaušių tikslu nuo jos įsteig' 
mo buvo ekonominis ir linai: 
sinis pertvarkymas, kuris ga 
rantuotų krašto gerbūvio kili 
mą.

Dabartinis Social Credit pa 
rtijos lyderis Dr. Thompson 
savo viešose kalbose nuolat pa 
brėžia, kad dabartinių žino >ių 
pajamų visiškai neužtenka iš 
pirkti visų krašte pagammtų 
prekių. Kad šios anomalijos 
išvengti Dr. Thompson siūle, 
pertvarkyti prekybos balansą, 
sumažinant prekių kainas ii j a 
keliant tautos pirkimo pajėgu 
mą. Tokio pertvarkymo p™ 
sėkmėje pasidarytų didesne

Majoro 
steigėjo, 

pioble

prekių poklausa, kuri savo kt 
liu, neabejotinai pakeltų kraš 
to gamybą ir žymiai sumazin 
tų bedarbių skaičių. Greta šių, 
finansinei ligsvarai išlaikyti re 
formų, Social Ciedit partija di 
dtlę reikšmę skiria ūkinių rei 
kalų pagerinimui, kaip antai;
prieinamomiskainomisusąlygo 

mis parduoti užjūrio kraštams 
visus Kanados ūkininkų paga 
mintų produktų perteklius ir 
tuo užtikrinti ateičiai nuolati 
nes rinkas Kanados ūkio pro 
duktams kraštuose, kurie ar 
dėl kolektyvių metodų, ar dėl 
stokos lėšų ir neturėdami iš 
vystytų ūkų, visados jaučia 
ūkinių produktų nedateidių. 
Social Credit partijos finunsi 
nė politika yra užtikrinti zmo 
nems nuolatinį gerbūvį, išven 
giant staigiu ateityje pakilimų 
bei depresijų.
Edmonton, birželis, 1962.

| TAUPYK I R SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 60% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai vaknro.

21, MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

GP 2-5

apatiniai-kojinEs-t-marškiniai

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

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

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

revoliuciją................................................................................. $6.00
H. Tautvaišienė. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO

TUNDROJE. Sibiro tremtinės atsiminimai. . . . $1.25 
Vaižgantas. PRAGIEDRULIAI........................................$2.00
P. Jurkus. SMILGA1Č1Ų 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......................... $4.00
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
Fr. 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. S1LIJA. Romanas......................................$3.00
Selected Lithuanian. SHORT S'fORIES............................. 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. PRATIMINĖ 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
L Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas.........$1.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.............................. $ 1.40
iA. Giedrius. PASAKĖČIOS........................... .....................$ 2.0u
U. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gaudrimas. 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
l.evinskas ■ 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
p. 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
°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, ROTA,

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. GNauda. 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

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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axo^t^real K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB NAUJOSIOS KRAŠTO TARYBOS SESIJA įVYKS 

OTTAWOJE 
rugsėjo 15—16 dienomis

NEPRIKLAUSOMA LIETU VA JAU PRADEDA 
įsigyti spaustuvės pertvarky 

mui premiones — masinas ir < 
prietaisus. Apžiūrėtos maši i 
nos ir tariamasi dėl jų uzpirki 
mo. Prietaisų gi jau įsigyta— 
linotipui pagerinti, matricom^ 1 
gaminti ir jas lieti. Priemenes j 
jau gautos iš Quebeco miesto. I 
Nauja mašina jau visiškai ap < 
tarta, apžiūrėta ir deramas: 1 
dėl jos užpirkimo bei įrengi 1 
mo NL patalpose. 1

Taip pat jau konkrečiai ap ] 
tartas įmonės pastato pi apie < 
timo reikalas. Numatomas na 1 
mo pailginimas, arba laikinis ’ 
padidinimas, kiek tai kis Ma 1 
šinų Fondui surinktas kapita 1 
las. <

Būtų labai gerai, kad tarife : 
čiai, o ypač NL skai ytojai, 1 
veikliau paremtų Mašinų F- i 
dą ir tuo įgalintų pagrindiniau 
padaryti visus darbus.

JUOZAS AKSTINAS 
liepos 23 d. palydėtas į pasku 
tinę keelionę. 9 vai. ryto AV 
bažnyčioje T. J. Borevičius, 
SJ., atlaikė gedulingas pamal 
das. Jos buvo tikrai gedulki 
gos, nes buvo gedulingos vi 
sos maldos ir beveik visi žmo 
nės, užpildę visą bažnyčios na 
vą, verkė. Daugelis jų buvo 
atvykę iš toli — K. Veselka 
iš Čikagos, pp. Vilgahai is N. 
Yorko, inž. Lapinas iš Foci.es 
terio ir šiaip buvo daug neina 
tytų ir ne Montrealio žmonių. 

Į Montrealio kalno kapus pa 
lydėjo ilga mašinų eile. 
0 Dr. J. Šemogas su šeima 
atostogų išvyko liepos 21 d. 
ir sugrįš rugpjūčio 13 d. Atos 
togaus Cape Cod. 
0 Dr. V. Giriunienė išvyko 
atostogų. Grįž rugpjūčiu 6 d. 
0 Adv. Dr. S. Daukša savai 
tei išvyko poilsio ir pažvejoti.

— Inž. Prof. E. Galvanaus 
kui, gyvenančiam Madagas 

kare, padaryta sunki skrandžio 
operacija. 
0 Pas pp. Janulionius vieši 
viešnia iš Pietų Amerikos. 
0 Juknis Kazys iš Čikagos, 
j ieškodamas geriausios pensi 
ninkui vietos ir lankydamas pa 
žįstamus, viešėjo Montrealy ir 
lankėsi NL redakcijoj.

Jr. Bagdžiūnui padaryta de 
šinės rankos mažojo piršto 
operacija. 
0 Pp. Leknickų vasarvietejc 
Vai David, prie Golden Lake, 
vasaroja pp. J. Gražiai ir pp. 
A. Morkūnai.
0 Pp. A. Ambrozaičiai (muzi 
kas) atostogaudami lankėsi 
Niagaroje, Toronte ir kt.
• Ališauskas Arūnas „Stare“ 
buvo atžymėtas foto kaip pa 
vyzdingas 17 tautų stovyklos

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

dalyvis su japonu, portugalu 
ir vengru.

GRAŽIOS VESTUVĖS
užpraeitą savaitę, Liepos 14, 
įvyko susituokiant Silvijai Pa 
kulytei ir Vincui Piečaičiui. 
Gražiai išpuoštoje AV bažny 
čioje jaunavedžiams štiūbą 
davė AV Klebonas T. J. Bo 
revičius. Sutuoktuvinėse apei 
gose dalyvavo AV oarapijos 
choras ir op. sol. E. Kardelie 
nė. Vakare AV salėje vyko 
vestuvinės vaišės, kurių metu 
sveikinimus pareiškė Kiebo 
nas, abiejų jaunavedžių tėvai, 
dr. Bartkus, jaunojo brolis juo 
zas, skautų atstovas J. Rama 
nauskas. Už visus sveikinimus 
ii dovanas padėkojo jaunasis, 
V. Piečaitis.

Į vestuves buvo at^ykiMių 
žmonių iš toliau: iš Čucagos 
Dr. Bartkus su šeima, iš Ntw 
Yorko inž. Paulius su žmona,

Hamiltono pp. Pilypa-čiai 
kt.
TRADICINĖ ŠAULIŲ 
GEGUŽINĖ ARTĖJA

Ji įvyks rugpjūčio m*r. i 
gražiame p. Skruibio akyj®, 
Ponte Fortune vietovėje.

Programoje bus prizinis sau. 
dymas. Pirmųjų trijų vietų lai 
mėtojams yra paskirti vwtmb’ 
prizai.

Taip pat bus premijųujan.i s 
ir geriausiai sušaudžiuii*o# ms 
terys.

Veiks pagerintas buleta;i. 
Šokiams įvairi plokštelių lau. i 
ka.

Žaidynių varžybose, be į 
tradiciją įėjusios virvė* tra ki 
mo bus ir kitokių naujų įvairu 
mų. Įžanga, kaip ir praeju 
siais melais, tik suaugusiems

Gegužinės vieta pasiekiau^ 
be jokių sunkumų vaaiucą- oi 
Ottawos keliu nr. 2.

Esant blogam orus, gagušu 
ne nukeliama į sekanti *tkm-i 
dienį.

Gautasis pelnas skiriamas 
kuopos vėliavos įsigijimui.

Visi Montrealio lietuviai ir 
svečiai maloniai kviečiant 
praleisti prtkios progos atrak 
ti į geriausią lietuviškų tradi 
ei jų gegužinę, pabuvoti g ra 
žiam gamtos prieglobstyje ir 
prisiminti anas šaunas ievyne 
je rengtas gegužines.

L. K. Mindaugu Šaulį j 
Kuopos Valdyba.

KLB Krašto Valdycos p:r 
mininkas St. Kęsgailą, pasitei 
kęs Informacijos skyriaus ue 
kėją, lankėsi Ottawoje n su 
Ottawos skyriaus vaidyba — 
pirmininku J. Šimanakiu ir už. 
A. Paškevičium galutinai šutą 
rė naujai išrinktosios KLB 
Kraš® Tarybos sesiją šaukti 
rugsėjo 15—16 dienomis Ka 
nados sostinėje.

Ottawos skyrius jau turi uz 
prašęs salę, o suvažiavimo 
programa aptarta: rugs. 15 u. 
9 vai. ryto registracija, 10 va., 
posėdžiai, 1 vai. užkandžiai, 
2 vai. posed, tęsinys, 7 vai. 
susitikimas su Ottawos liet, ko

lonija. Rugsėjo 16 d. 9 v. ryte 
pamaldos, 10 v. posėdžių tęsi 
nys, 1 v. vainiko prie Kana 
dos karių paminklo parėji 
mas, 2 vai. suvažiavimo uzda 
ry mas.

Suvažiavimas vyks vyskupų 
salėje, Parent ir Gugnes 90 
kampe. Nokvynės Lord Eigas 
Hotel (apie 5 dol.).

Salė graži, pritaikyta pose 
džiams. Ten vyks pamaldos, 
mityba ir vakarienė su Otta 
wos lietuviais. Viskas arti, ge 
lež. stotis 2 min. pėsčia. Nu 
matytas pailamento ir muzė 
jų lankymas ir kt. Seks tuo rei 
kalu aplinkraštis.

iš
ir

d.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Ketvirtadienj Šv. Onos įven
tė.

Sekmadienį Šv. Onos draa 
gijos mišios. 9 vai. ir po to 
bendri pusryčiai parap. svetai 
nėję.
0 Mirė Agota Liudinskutė - 
- Dvylaitienė, 92 metų am 
žiaus. Palaidota per šv. Kazį 
rmero bažnyčią nepos 18

DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

įnė

d.

Pasalpinės dr-j»s serga 
sirgo šie nariai: H. Adomonis, 
Al. Lukoša, P .Jakubka, P. 
Petrauskas, p. Vaikšnora, j. 
Valančiūnas, K. Bublic.uskie 
n’ė, J. Sinkevičius, p. Adomo 
nienė.

sa 
no 

patarnauti jo itikahn

ELEKTROS 
INSTALIATOR1US

p. I. Gurčinas vasaros įlietu 
vaitgaliais nebus namie ir 
galės 
giems.
• Ekonomistas Algirdas Vii 
čius iš JAV lankosi Moliu ta 
ly Aerodinamikos firmos ins 
pektoriaus pareigose. Ta pi o 
ga aplankė savo kapelioną I. 
J. Borevičių ir su juo lankė 
skautų stovyklą Dainavoje, 
kur T. Borevičius laikė Šv. 
rntSiae skautams ir daumviecia 
bis. Svečias žavėjosi Montre 
aliu ir stebėjosi, kad kanadie 
čiai pasinešę emigruoti į JAV.
• G. ir J. Bakanavičią ūkyje 
piie Iron hid vasaroja pp. Ki 
nai, Petroniai, Jagminai, o Sa 
vaitgaliais suvažiuoja ir dav 
giau, kaip šį pp. Greibus, p. 
Gudienė, su dukra ir kt.
0 Pp. Prišmantai atostogų mt 
tu yra išvykę j Čikagą.

Dr. V GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ

2—4; 7—9 p. m

7—9 p. m.

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

WE 2-6662; namų PO 8-8096

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.
Įmokėti $30,000.

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

Sąskaitos „Lite“ Nr. 752.
i P. Adamonis, RA 2-2472.

BANKO „LITAS” 
REIKALAI

„Lito“ apyvarta 
šiemet nemažėja ir vasaros
nesiais. Laoai gyvas paskolų 
pareikalavimas „morgyciains* 
ir automobiliams pirkt,. Kol 
kas visi rimti paskolų pa.cika 
lavimai patenkinti, tačiau di 
dėsnių indėlių įnešimas iš esą 
mų arba naujų narių būtų la 
bai pageidautinas.

Jaunieji „Lito“ nariai
Malonu konslatuoii Kad 

paskutiniu laiku į „Litą“ įsto 
jo ir nemažas jaunuolių skai 
čius: 
rius 
rulis, 
lėta 
liška 
tis. Yra šeimynų, kur visi jau 
nuoliai ir vaikai yra „Lno“ na 
nais, tačiau jų galėtų būta 
daug daugiau. Jaunimu orga 
nizacijų vadovai ir tėvai Kvifc 
čiami atkreipti dėmesį į sį svar 
bu ir naudingą reikalą.

Daug „Litan“ stojančių
Be jaunųjų, „Lito“ enes 

pildė šie nauji nariai' Mari/ 
nas Trečiokas, Petras Adamo 
nis 
nis, 
Juozas Kisielaitis, Pranas Gal 
dikas, Pranas Laurušonis, Jo 
nis Adomėnas, Pranas feku 
ti. . Aldona Mališka, Stasys Po 
Ci įskas, Antanas Bernotas, I'o 
n>.is Strambris, Adolfina Zu 
bi nė, Katerina Ambrazus, Ir 
n. 1 Blažys, Antanas Tumkcvi 
čr.is, Juozas Kvietinskas, Lco 
n. 1 Brastauskas, Brun u.. N ed 
v: ras ir Gytis Vazalinskas.

Didelė jų dalis yra senosiom 
k. .tos ateiviai ir „Litą ’ sustip 
rino gana stambiais įnašais.

Atkreipiame dėmesį
i isus tuos, kurie lieti ukus su

PABALT1EČ1Ų 
PIRMENYBĖS

Š. Amerikos paballicčių pir 
menybėse estų stadione prie 
Toronto, atsiekti net sesi nau 
ji rekordai. Ypatingai prsižy 
mėjo estas iš West Point Ka 
ro Mokyklos Einu Kec.an, nu 
metęs kūjį 57,22 m. (187 pė 
das ir 8|4 inč.), diską 182 pė 
das ir 7% inč. ir nusiumęo ru 
tūlį 52 pėd. ir šešis inč. Taip 
pat estas Ergas Lėps lekordą 
atsiekė 1500 m bėgime, įvei 
kęs šį nuotolį per 4 mm. 3,8 
sek. Jis laimėjo 400 ir oū0 m. 
bėgimus. Latvė Lida i albergs 
60 m nubėgo per 8,1 se., o he 
tuvaitė V. Mockutė 80 m kliu 
tiniam — 14 sek. Bendrai, lai 
viai ir estai laimėjo vienuolika 
pirmų vietų, lietuviams teko 
astuonios.

• Agr. J. Paršeliūnas, Bromp 
ton, 4 Mercer Dr., įsigijo gė 
lių auginimo įmonę.

* A. Pūdymaitytė - Šodienė 
lanko gimines, vykdama į No 
va Scotia pas Dr. O. J. Pūdy 
maitį.

Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ
Vakarais

pagal

GYDYTOJAS
ir šeštadieniais T 
susitarimą. <»

| 1082 Bloor W., Tor. j 41 
v (į rytus nuo Dufferin St.) T

0 Šv. Jono lietuvių kapuose 
paladotas iš Sudburio T ranau 
Brauklys.

0 P. Gaučys, II kultūros kon 
greso pirm., lankėsi su ponia, 
iš Čikagos.

0 Pas pp. Rinkūnus viešėjo 
p. Rinkūnienės sesuo p. Suua 
liauskienė iš Floridos.

0 Dr. A. Šapokos knyga ang 
lų kalba apie Vilnių siuntine 
jama, bet prenumeratoriai pi a 
šomi pranešti adresus I Cicė 
nui, 21 Alhambra A' To 
ronto, Ont., Canada.

Ramunė Kubilių-, And 
Kubilius, Edmundus Pet 
Vytautas Kisielaitis, Vio 
Kisielaitis, Kristina Ida 
ir Arvydas Krikščiukai

pa

- Insuiance, Jule Adamo 
Česlovas Januškevičius,

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį
Šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A„ B. C. L„
168 Notre Dame East, 

Suite 206
Tel.: UN 6-2065

Tel.: &f 1-7494, 7—9 v. v.

\ Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

jDr.E.Andrukaitis
| 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

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.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Ręski.: 40 Lafleur
LaSalle. DO 6-1570

WINDSOR, Ont.
KANADOS — J. A. VALSTYBIŲ STUDENTŲ ZlNiAl

PRANEŠIMAS
Rugsėjo mėn. 1—3 aitrio 

mis Windsore įvyksta* Kana 
dos — J. A. Valstybių studi 
juojančio jaunimo suvažiavi 
mas.

Suvažiavimo tikslas: — su 
sipažinimas bei numatymas 
gairių ateities bendradarbiavi 
mui. Kadangi tuo laiku įvyks 
ta ir IX Kanados Lietuvių 
Diena, tai studentai bus aprū

Reikalinga prityrusi
NAMŲ ŠEIMININKĖ, 

vadovauti namams provinci 
joje (Monte Bello, Que.).

Naujas, moderniškai Įrengtas 
namas.

Darbas užtikrintas visiems 
metams.

Teirautis: HU 6-9212.

ir

J.Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

Siuvu, Parduodu, Taisau 
Remodeliuoju.

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

Po 6 vai. PO 7 6183.

pinti atskiromis patalpomis.
Visais reikalas prašom? 

kriptis į koemitto eašūnę; 
1249 Elsmere Ave. tel CL 6- 
8598 arba 1340 Westcott tai. 
948,3058 B. BadKonytė 
Windsor, Ont.

Šventei ruošti komiteto

pirmininkas 
M. Kizis.

■«r ........ >ę= >c~'■ įg=.x-i.__,g=. ... —  r - —

lauks 55 metų amžiaus, iki te 9 Leknickas Kazys labai gra 
amžiaus nemokamas „Lito“ 
draudimas iki $2000 indėlių 
sumos galioja 100%. Vėliau 
įdėjus iki 60 m. jau tik 7j%. 
50% iki 65 m. ir 25% ik. 70 
m., reiškia, mažėja kao 5 me 
tai. Pabrėžtina, kad įdėjus 
prieš 55 m. amžiaus, jei savo 
indėlio nebeisimai, tai šimtą 
procentinis draudimas galioja 
iki amžiaus galo, nois gyven 
turn ir 100 metų.

Rosemounto skyriuje per 
pirmas šio mėnsio tris savai 
tęs gauta $12,630, išmokėta $ 
15,480 ir gauta pareiškimų pa 
skoloms $5400.

Atostogos „Lite“ jau prasi 
dėjo. Šią paskutinę liepos sa 
vaitę ir pirmąją rugpjūčio sa 
vaitę atostogauja banko ved. 
D. Jurkus, o po jo nu j rug 
pjūčio 6 d. dvi savaites opera 
cijų nebus Verduno patalpose 
— 1451 Crawford Bridge
Ave., o antrąsias dvi savaites 
Rosemounto patalpose—3907 
Rosemount Blvd., Aušios Var 
tų parapijos patalpose bankas 
veiks be pertraukos.

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.

REIKALINGA VEDUSI 
PORA

(be mažų vaikų) apartanienti 
nių namų priežiūrai.

Vyras galėtų dirbti h kitur, 
o moteris turėtų prižiūrėti 

švarą.
Nemokamas 3-jų kambarių

, butas, telefonas, priede — 
atlyginimas.

Pageidaujama — angliškai 
susikalbantys.

Teirautis: nuo 9 v. ryto iki o 
v. v. Tel. HU 4-5920.

TAISAU IR DAŽAU

žiai tvarko savo farmoje na 
mus ir nestokoja vasarotojų ir 
svečių.
• Pp. Prišmantų ūkyje ator. 
togauja pp. Staškevičiai, Ki 
zerskiai, A. Baršauskai.

ONTARIO TYRIMŲ 
FONDAS

(Ontario Research founder on) 
Gelbstint pramonei, Hovnt 

jai rasti atsakymus del kylan 
čių problemų, Buvo įstetg as 
Ontario Tyrimų Fondas prieš 
35 metus. Laike tų metų Iuka 
tančiai darbų buvo lyunėti ir 
jims pašvęseta laiko net ir lig 
30 metų kai kuriems projek 
tams tirti.

Kaip ne pelno organizacija 
šis tyrimų institutas daro 'yri 
mus (pagal sutartis) ir pranio 
nei ir vyriausybei. Jojo ciimn 
jos skyrius išaugo taip, k»>d ta 
po vienas iš didžiausią ;al 
jo turimus darbus, ir apima 
daug specialių dalykų, kaip 
medžio chemija, organinė che 
mija, plastika, stiklo icchnolo 
gija, fizikos chemija, plasuka, 
stiklo technologija, fizikos che 
mija, creminė Inžinerija, et 

' mento tyrimai. Dabartiniu me 
tu chemijos skyrius apima 
maždaug visų pramonės šutai 
čių ligi 80%. Visi šie darbai 
dirbami griežtai prisilaikant 
konfidencialumo ir kl.entų in 
teresų, o informacijos duoda 
mos tik su klientų raštiškais 
leidimais.
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LENGVAS MAŠINAS. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-0571

V. S u š i n s k a *.

Turiu Pardavimui
Vartotų Automobilių

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

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

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kon traktorius

IGNAS GURČINAS 
I 889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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 5-0079.
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