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Politiniu įvykių savaitė
C C v

SĄMYŠIS PRIEŠ ATVYKSTANT 
CHRUŠČIOVUI Į AMERIKĄ

JAV prezidentas užbaigė apsilankymą Europos vakaruose. — 
De Gaulle išsiderėjo iš Eisenhowerio naują JAV nusistatymą 

Z ”* Ąlžirijos. — Didelis nerimas dėl Laos^, Indijos ir kitu
Jštų, j kuriuos veržiasi komunistai. — Sovietinė agresija 

nutraukė Eisenhoverio poilsį. — Vakarai vis dar tebepasiduo 
da sovietų mulkinimui. — Paskelbti Anglijos rinkimai. —

Kasdien galime užregistruo 
ti vis nuostabesnių faktų. Kas 
dien sovietija darosi vis akiplė 
šiškesnė — akiplėšiškiau me 
luoja ir akiplėšiškiau naudoja 
fizinę jėgą.
KAI CHRUŠČIOVAS KAL 

BA APIE TAIKA IR 
KOEGZISTENCIJĄ, 

tai sovietiniai kraštai vis
plėšiškiau ir drąsiau vykdo ag 
resiją :

Kinijos komunistai užpuolo 
Indiją, bet Indijos pasiprieši 

( jhą vadina agresija.
Kinijos ir Vietnamo komu 

nistai užpuolo Laosą, bet Rusi 
jos atstovas JTO Saugumo ta 
ryboje Sobolevas vetuoja va 
kariečių pastangas sustabdyti 
karą.

Chruščiovas padidintu tem 
pu apie taiką sako kalbas ir ra 
šo straipsnius, net ir Amerikos 
spaudai, bet paskutiniu metu 
ypač išvystė kurstymą karų 
prieš laisvas tautas, ir nė vie 
nu žodžiu prieš karus nepasi 
sako.

Užpulta Indija, užpultas Ti 
betas, užpultas Laosas, puola 
ma laisvoji Kinija, puolamas 
Butanas ir vis kalbant apie 
taiką ir koegzistenciją.

JAV prezidentas dėl šių įvy 
kių turėjo nutraukti savo poil 
sį Škotijoje, o Chruščiovas vissį Škotijoje, o Chruščiovas 
kalba apie taiką.

VYKSTA KAŽKAS 
NEPAPRASTA.

Bendra tarptautinė būsena 
yra sparčiai artėjančio Trečio 
jo Pasaulinio karo pobūdžio. 
Nenuostabu, kad Chruščiovas 
taip ir sako: jeigu Vakarai ne 
priims jo koegzistencijos pla 
no tai lieka tiktai kita išeitis— 

( Jkaras. Trečios išeities nė 
fa, — sako Chruščiovas.

Ir šį agresorių, kuriam pava 
dinti Amerika neturi nei gar 
sų, kurio pavadei parašyti ne 
turi nei raidžių, vis dėlto kvie 
čiasi, nors prieš tą kvietimą 
protestuoja visa tauta. Milionai 
darbininkų pareiškė neigiamą 
nusistatymą, visos bažnyčios 
— katalikų, evangelikų, žydų, 
baptistų —
PASKELBĖ CHRUŠČIOVI 

NĘ MLDOS DIENĄ.
O JAV piezidentas ir vic 

prezidentas vakarietišku man 
dagumu prašę piliečius būti su 
svečiais mandagiais, padėjo 

( ^ruščovui padaryti propagan 
uą ir tuo sumažinti reikšmę pi 
ketų ir tikro jų įvertinimo es 
mę.
kada nors kitą kartą jam teks 
Ipamatytii , Ameriką, Chiuščio 
vas atsiveža pačias, vaikus ir 
vaikaičius, per 100 asmenų. 
Koks pažeminimas Amerikai, 
kuri skelbiasi laisvės n demo 
kratijos principų saugotoja — 
pagarbiai priimti masinio žmo 
nių žudiko — Stalino — paja 
<cą, klouną, tapusį nemažiau 
žiauriu žudiku ir tautų paver 
gėjų!

Diktatūrai aukojamas demo 
kratijos autoritetas, — kaip 
skaudu!

Grįžtant prie 
EISENHOWERIO KELIO 

NĖS I EUROPĄ, 
reikia pasakyti, kad ji nebuvo 
lengva’ Tiesa, D. Eisenhowe

Tat nesitikėdamas, kad

riui buvo pareikšta didžiulė pa 
garba. Formaliai žiūrint, D. Ei 
senhoweris tnumfališkai buvo 
priimtas ne tiktai kaip JAV 
prezidentas, bet ir kaip didelis 
karo vadas, laimėjęs dideles 
pergales. Tačiau drauge ir su 
viltim, ir su abejojimu Chruš 
čiovą kviesdamas,

AR EISENHOWER1S IR 
POLITIKOJE LAIMĖS?
Dėl to kol kas nėra nieko 

tikra. Kol kas einama dar su 
pralaimėjimais.

Anglijoje Eisenhoweris |u 
rėjo padalyti nuolaidų Macmil 
lanui, kuris, jausdamasis daug 
laimėjęs, paskelbė 
ANGLIJOS PARLAMENTO 

RINKIMUS.
Prancūzijoje jis taip pat, derin 

1 damas šios trijulės vienybės 
reikalus, turėjo kuo nors paten 

' kinti De Gaulle interesus, o šių 
tarpe opiausį — Alžirijos reika 
lą. Nors tai dar galutinai ne 
formuluota, bet jau paskelbta 
oficialiai, kad „Alžirijos klau 
simu bus kaikas nauja“.

JAV prezidentas turėjo nu 
raminti NATO dalyvius, kad 
JAV nepasinaudos didesniojo 
pirmumu. Čai buvo pasakyta, 
kad JAV NUO principų nesi 
trauks „nė colio“, bet, sutaria 

• mai su Macmillanu, bus „lanks 
1 čios“. Šis „lankstumas” dar ne 

aiškus.
JAV prezidentas aiškinosi ir 

su Islandijos prezidentu As 
i geirssonu, sustojęs tam tikslui
> Keflavike.
. Ir vis dėlto, po sunkių kelio
> nės darbų, JAV prezidentas ne 
: galėjo pasinaudoti Cuizean Ca 
i stle, kur jam paskirta 16 kam 
■ barių visam amžiui, nes

„TAIKŪS” KOMUNISTAI 
STIPRINA AGRESIJĄ 

taip, kad pavojų akivaizdoje 
nori ar nenori, bet reikia prie 
šintis.

Teigiama, kad Kinija, pulda 
ma Butaną ir Indijos pasie 
nius, bando Chruščiovui koją 
pakišti ir padaryti nemalonu 
rnų, vykstant jam iškilmingos 
viešnagės į JAV. Bet kažin, ar 
tuo galima patikėti, nes Mask 
vos atstovas Sobolev JTO Sau 
gurno taryboje, palaikydamas 
komunistus, net veto naudoja. 
Kol kas juk taip yra, kad 
KOMUNISTAI DARO ŽY 
GIUS PAGAL MASKVOS

PLANUS.
O jie tarp savęs išsiaiškins. 

Maskvinis blokas juk yra 100 
procentų sutariamas.

Šito visuotinio sąmyšio fone, 
labai įdomūs yra
ĮVYKIAI INDIJOS VIDAUS 

GYVENIME.
Akivaizdoje Kinijos komu 

nistų agresijos prieš Indiją, bu 
vo atsistatydinę visų sričių ka 
ro vadai, nes karo ministeris 
Krišna Menon, kaip žinoma, 
yra komunistas, kuriam svarbu 
juk ne Indija, bet sovietija. Ir 
karo vadų žygis pasiekė tikslą, 
nes atsistatydino ir ministeris. 
Bet čia vėl įsipainiojo Nehru, 
ir būsena liko ta pati. Tat čia 
taip ir lieka pozeijų silpnumas 
prieš sovietinę diktatūrą ir jos 
veržimąsi į laisvus kraštus.

Lieka ir bendras sąmyšis ir
netikrumas.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

BENDRAS VISŲ TAUTŲ PROTESTO SUSIRINKIMAS 
dėl Chruščiovo atvykimo į JA 
Valstybes įvyks rugsėjo 12 d. 
(šeštadienį), 2 vai. Čikagos vi 
durmiestyje esančioje didžiulė 
je Orchestra Hali salėje.

LANKĖSI KANADOS MI 
NISTERIS PIRMININKAS

Praėjusią savaitę Čikagoje 
viešėjo Kanados min. pirm. G. 
Diefenbaker, kuris čia aplankė 
kelias III Pan-American žaidy 
nių vietas, kur varžėsi kanadie 
čiai sportininkai. Jis buvo peten 
kintas neblogu kanadiečių pasi 
rodymu girhnastikije, o ypatin 
gai jų atstove Ernestine Rus 
sel iš Windsoro, Ont.

Žaidynėse vieninteliu lietu 
viu oficialiu spaudos atstovu 
(iš virš 500 žmonių) buvo Ed 
vardas Šulaitis.

Šios III Pan-American žaidy 
nės baigėsi rugsėjo 7 d. Soldie 
rs Field Stadione įvykusiomis 
uždarymo iškilmimėmis. Sekan 
čios panašios žadynės bus 1963 
m. Sao Paulo mieste, Brazilijo 
je- 
• Aldona Krikščiūnaitė - Šmu 
Ikštienė sugrįžo iš Europos, 
kur praleido visą vasarą važinė 
dama kartu 
dijuojančiu 
joje. Ji yra 
augštesnėje 
Čikagos.

• Čikagoje lankėsi inž. jonas 
Kriaučiūnas, kuris pastoviai 
gyvena Švedijoje. Jo žiniomis, 
Švedijoje yra belikę tik 60 lie 
tuvių, tuo tarpu latvių ten esą 
6,000, o estų — 25,000. Jis vie 
šėjo pas savo brolį Kazimierą 
Kriaučiūną.
• Prel. dr. L. Tulabos 25 me 
tų kunigystės sukakties minėji 
mas yra rengiamas rugsėjo 20 
d. Jaunimo centro patalpose.
• Cicero lietuvių jaunimo išvy
ka į gamtą įvyks rugsėjo 13 d. j JAV, kuris įvyks netoli

Montrealio ir New Yorko jaunimo veikėjai, akademikai ir vi 
suomenininkai inž. A. Ratas ir stud. N. Kličiūtė sudarė lietus 
kos šeimos židinį. Foto „Irena” - p. Vachnianin.

su savo vyru, stu 
mediciną Vokieti 
mokytoja vienoje 
mokykloje netoli

Milionų darbininkų žodis
REZOLIUCIJA DĖL PREMJERO NIKITOS CHRUŠČIO 
VO VIZITO JA VALSTYBĖSE, PRIIMTA AMERICAN 
FEDERATION OF LABOR IR CONGRESS OF INDUS 
TRIAL ORGANIZATIONS

MĖN. 20
„Prezidentas Eisenhower 

yra pakvietęs Nikita Chruščio 
va, Sovietų Sąjungos gaivą, vi 
___ r . ,   c. j   i

Marijonų seminarijos sodybo moję ateityje, 
je, Clarendon Hills, Ill.
• Iš okup. Lietuvos j Čikagą; 
atvyko dr. Zigmas Januškevi 
čius, kuirs čia dalyvauja „Se 
cond World Conference on Me. 
dical Education“ pasitarimuo 
se. Prieš kelias savaites čia vie 
šėjo „Tiesos" red. Zimanas.
• Žurnalistų S-gos Čikagos sk. 
rugpjūčio 30 d. turėjo gegu 
žinę Jackson parke. Ten pat bu 
vo pasitarimas ir lietuviškos 
spaudos klausimais. Buvo nu 
tarta surengti spaudos balių ir 
suorganizuoti eilę paskaitų 
apie lietuvišką spaudą. Šiuome 
tinę skyriaus valdybą sudaro: 
A. Gintneris, J. Paplėnas, Z. 
Juškevičienė, J. Vaičiūnas, A. 
Ambrose; revizijos komisiją— 
P. Šulas, Edv. Šulaitis, A. Če 
pulis.

JUDRIOS LIETUVIŠKOS
DIENOS CLEVELANDE
Ilgasis, Darbo dienos, savait 

galis Clevelande ėjo lietuvia 
ms lietuviško sąjūdžio reiški 
muši, nes šiomis dienomis Cle 
velande įvyko gausus JAV ir 
Kanados Liaudininkų - Varpi

JAV BENDRUOMENĖS SU 
VAŽIAVIMAS DETROITE 
vyko rugsėjo 5 — 6 dienomis, 
dalyvavo daug žmonių, su Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku Jonu Matulioniu 
pryšakyje. Dalyvavo dar keli 
Kraštų Benduomenių pirminin 
kai. Suvažiavimas buvo svar ninku suvažiavimas ir JAV ir 
bus. Apie jį* plačiau parašys N. 
L. prašytas ir įgaliotąs p. Asta 
šaitis, kuris suvažiavimą svei 
kindamas, be ko kita, taip pa 
sakė: „turiu garbę laikraščio 
vardu sveikinti Suvažiavimą ir 
palinkėti darbingos nuotaikos, 
bei pabrėžti įsitikinimą, kad šis 
suvažiavimas galės būti istori 
nis, jeigu jame bus rasti keliai 
Į JAV lietuvius, kad jie visi 
jungtųsi į PL Bendruomenę.

Red. J. Kardelis norėtų su 
važiavimo dėmesį atkreipti į 
vysk. V. Brizgio siūlymą ir pa 
tarimą: laikyti, kad visi orga 
nizuotai JAV lietuviai yra PL 
B dalyviai; kad jų organizaci 
jos yra PLB-nės nauai. Šitą 
klausimą išspręsti ir jį įesmin 
ti ir būtų pats nuoširdžiausias 
linkėjimas. Juk yra aišku, kad 
PLB-nė, visame pasaulyje — 
didelė, pajėgi ir autoritetinga, 
bus pagrindinis lietuvybės iš 
laikymo pagrindas ir galimy 
bė“.
MIRĖ QVEBECO MINISTE 
RIS PIRMININKAS

Rugsėjo 7 d., lankydamas 
Scheffervilles neseniai jo gi ati 
darytas geležies kasyklas, apo 
pleksija mirė labai popularus 
Quobeco provincijos ministe 
rių pirmininkas Maurice Dup 
lessis, 69 metų amžiaus. Dide 
lis kraujo išsiliejimas į smege 
nis iškart premjerą išskyrė iš 
gyvųjų tarpo.

Tuojau po mirties Duplessis na bus aprašyta sekančiame N 
kūnas lėktuvu pervežtas į pro 
vincijos sostinę Quebeco mies 
tą ir paguldytas parlamento rū 
muose. Laidotuvės penktadie 
nį.
• Mokslas šią savaitę praside 
da visose mokyklose. Apie lie 
tuvškas mokyklas bus praneš 
ta skyrium.

Kanados gydytojų suvažiavi 
mas, abu trukę po dvi dienas, 
su aktualiomis paskaitomis — 
pirmame politinio, o antrame 
mokslinio turinio. Be to, abu 
suvažiavimai pagerbė dr. V. 
Kudirkos ir dr. J. Basanavičia 
us atmintį, aplankė tautų sode 
jų paminklus ir papuošę juos 
gėlėmis.

Abu susirinkimai tuiėjo sve 
čią, Lietuvos konsulą dr. P. 
Daužvardį, kuris vieną ir kitą 
susirinkimą aplankė, pasveiki 
no ir pasakė po reikšmingą kai 
bą, nušviečančią tarptautinę 
politinę būseną ir lietuvių joje 
poziciją.

Abu suvažiavimai, apie ku 
riuos bus patašyta plačiau, tu 
rėjo ir meninių momentų. Liau 
dininkų - Varpinnkų subuvime 
puikiai padainavo op. sol. J. 
Krištolaitytė, akomponuojama 
muz. švedo ir savo eilėraščių 
paskaitė vos prieš dvi savaites 
atvykęs iš Lenkijos poetas p. 
Švedas, o gydytojų suvažiavi 
me — smuikininkė p. Kuprevi 
čiūtė - Bergienė, palydima bro 
lio A. Kuprevičiaus. puikiai 
smuikavo.
ŠEŠTOJI KANADOS LIETU 
VIŲ DIENA HAMILTONE 
praėjo sėkmingai: žmonių su 
važiavo daug ir nuotaika buvo 
gera. Kanados krepšinio rink 
tnė pralaimėjo JAV rinktinei 
80:63. Plačiai 6 Lietuvių Die
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1959 METŲ RUGPJŪČIO 
DIENĄ.
Unions) nutarimo, priešingo 
bet kokių delegacijų pasikeiti 
mui su taip vadinamomis ko 
munistų darbo unijomis ar su 
panašiomis unijomis kituose to 
talitariniuose kraštuose.

A. F. L. — C. I. O. yra lais 
vų darbininkų organizacija. So 
vietų Sąjungoje tokio judėji 
mo, kuris bent kiek atitiktų mū 
sąjį, nėra. Kremliaus diktato 
riai griežtai draudžia darbinin 
kams organizuotis j laisvas dar 
bo unijas. Taip vadinamos SS 
SR darbo unijos nėra jokios 
laisvų darbininkų organizaci 
jos, o tik paprastos komunistų 
diktatūros agentūros.

Logiška išvada iš to viso yra 
ta, kad A. F. L. — C. I. O. or 
ganizacijos negali suteikti jo 
kio pripažinimo galvai tos vai 
džios, kuri savo krašte drau 
džia laisvą darbininkijos judė 
jimą. Amerikos darbininkai nie 
kad negali dalyvauti pagebi 
me galvos tos valdžios, kuri šie 
kia sugriauti darbininkijos lais 
ves bet kurioje formoje.

Iš to, žinoma, seka ir išvada, 
kad laisvųjų darbininkų judė

Iš įvairių pusių mes gauna 
1 me paklausimus, koks yra mu 
sų nusistatymas šio vizito rei 
kalu.

Pimiausia turime pasteoėti, 
kad AFL-CIO Vykdomasis Ko 
mitetas nesiima vertinti JAV 
Prezidento mosto, padaryto ki 
tars valstybės galvai. Yra tai 
padaryta protingai ar ne — jo 
reikalas. Šio pasisakymo tiks 
las yra tik realiai pažiūrėti į 
susidariusią padėtį.

Sovietinis režimas tebėra to 
talitarinė diktatūra. Tos dikta 
tūros tikslas yra vykdyti toli 
rhesnę agresiją, vedančią į pa 
šaulio dominavimą. Savo kraš 
tuose šis režimas yra sunaiki 
nęs visas demokrotines teises 
ir laisves. Dabar tas režimas 

ssas' siekia pakirsti ir sunaikinti mū 
sų laisvės teises, kurios taip ar 
timos mūsų šidims.

Nėra nė mažiausio ženklo, 
kad Kremliaus valdovai būtų' jimas, koks yra A. F. L. — C. 
bent kiek pakeitę savo sieki I. O., nebūtinai turi pritarti 
mus: tiek jų pagrinduose, tiek 
valdymo srityje, tiek pagaliau 
siekime užvaldyti visą pasaulį 
ir primesti visiems Sovietų ti 
roniją.

Mums yra pranešta, kad Vi 
ceprezidentas Nixon, savo ką 
tik atlikto vizito SSSR metu, 
buvo prasitaręs, kad jis darys 
pasiūlymą Amerikos dabirnin 
kijai pradėti bendradarbiavimą 
su taip vadinamomis Sovietų 
Rusijos darbininkų unijomis. 
Jau vien ta aplinkybe iŠKelia 
reikalą mums aiškiai pasisa 
kyti.

Pirmiausia Vykdomasis Ko 
mitetas turi pakartoti ir patvir 
tinti savo 1959 metų vasario 
mėnesio nutarimą, kad negali 
būti jokių delegacijų pasikei 
timo su diktatūrinėmis valsty 
bėmis. Toliau mes turime taip 
pat pakartoti savo nuoširdų 
prisidėjimą prie ankstybesnio 
I. C. F. T. U. (International 
Confederation of Free Trade

kiekvienam mūsų vyriausybės 
žygiui tiek vidaus, tiek užsie 
nio politikoje.

Kiaip pavyzdį galime pami 
nėti, kad Amerikos darbininki 
ja visad griežtai priešinga Fra 
nco diktatūros pripažinimui, 
nors nsūsų vyriausybė yra tą 
diktatūrą pripažinusi ir net pa 
galbos davusi. Šitoks žygis iš 
valdžios pusės nereiškia, kad 
laisvoji darbininkija turėtų ei 
ti sveikinti Franco, jeigu jis 
kada nors būtų pakviestas atsi 
lankyti į JAV Pagal tą patį 
principą. Prezidento pakvieti 
mas Chruščiovui atvykti j JA 
V dar nereiškia, kad darbinin 
kS/,a turėtų dalyvauti pager\ 
bime galvos tokios {vjyriausy 
bės, kuri išlaiko didelį kiekį 
darbininkų - vergų priverčia 
mojo darbo stovyklų ir kuri sa 
vo laiku įcakė nužudyti tūks 
tančius vengrų vien už tai, kad 
jie siekė tautinės nepriklauso 
mybds ir asmeninės laisvės“. .

L nr.
• Quisenbery, 28 metų, nusi 
skundė policijai, kad ją paliko 
vyras, o ji turi 8 vaikus, kuriu 
dabar negali išmaitinti, todėl 
6 atidavė į šeimas, esą atiduotų 
ir likusius 2, jeigu kas imtų. 
Visi vaikai maži, nes vyriau 
šiam tiktai 10 metų.

LIETUVIO ŽODIS AMERI 
KAI MASKVOJE

Amerikos parodoje Maskvo 
je buvo lankytojų knyga, ku 
rion lankytojai galėjo įrašyti 
savo pasisakymus. Bostono 
„The Christian Science Moni 
tor“ laikraštis, ašydamas apie 
lankytojų pasisakymus, įrašė 
tokį posakį:

„Pastabų tarpe buvo politi 
nių komentarų. Daugelis jų bu 
vo pabaltiečių ir armėnų. Štai 
iu du:

„Mes esame lietuviai ir mes 
tegalime sakyti ir rašyti tik 
tai, ką rmums vyriausybė įsako 
(liepia). Mes esame nelaimin 
gi ir nekantriai laukiame to lai 
ko, kada mes patys būsime šei 
mininkais savo krašte“. Kitas 
komentaras — bendias pasi 
džiaugimas paroda.

BALTŲ TARYBA SVARSTĖ 
AKTUALIUS KLAUSIMUS

Baltų Taryba rugpjūčio 22 
d. buvo sušįj||pkusi posėdžio 
Bad Nauheime; Iš lietuvių pu 
sės dalyvavo VLIKo Vykd. Ta 
rybos p-kas J. Glemža ir URT 
vald. Dr, P. Karvelis, iš latvių 
— min. R. Liepinš ir is estų— 
pulk.. L. Jakobsen.

Pirmiausia buvo įžvelgta 
tarptautinė padėtis ir įvykiai, 
kiek jie liečia ar dar galėtų 
liesti Pabaltijo kraštus. Ypač 
buvo sustota prie viršūnių su 
sitikimų (Chruščiovo kelionės 
į JAV, prezidento Eisenhowe 
rio į Sov. S-gą ir kt.). Išsiaiš 
kinta, kokias išvadas reikėtų iš 
dabartinės politikos raidos da 
ryti. Nutarta telegrama pasvei 
kinti atvykstantį į Boltną prez. 
Eisenhowerį, perduodant kar 
tų jBaltų Tarybos ir Pabaltijo

Nukelta į8-tą p/ų Sį?s
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” SPAUSTUVE
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, at ba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
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gštaitijos sūnus veržiasi pir
myn, vedamas muzikinių gabu 
mų ir patenka pas garsųjį mū 
sų tautos muziką J. Naujelį, 
Kaune vargonininkų mo 
kykloje. 1918 metais sėkmin 
gai baigia vargonininkų mo 
kyklą ir grįžta į gimtuosius Pa

„at noterius ir perima vargonininką 
vimą iš savo tėvo. Nuo tada jis 
skaito tikrąją savo muzikinio 
darbo pradžią ir be pertraukos 
tą darbą dirba iki šiol.

Kai susiūbavo 1928-30 metų 
emigracinė banga ir tūkstan 
čiai Lietuvos jaunimo keliavo 
į Pietų Amerikos kraštus, 1928 
metais gegužės 7 d. iškeliauja 
į Argentiną ir V. Rymavičius. 
Sunku jam buvo palikti gimtą 
jį miestelį ir Panoterių bažny 
čios vargonus...

Atvykęs į Argentiną, gavo 
vargonininko vietą vietinėje 
Šv. Antano bažnyčioje, kur 
dirbdamas ėmė organizuoti lie 
tuvišką chorą. Atvykus kun. 
J. Janilioniui, V. Rymavičius 
su savo choru pradėjo giedoti 
lietuviškų pamaldų metu. Pir 
ma lietuviška giesmė, V. Ry 
mavičiaus diriguojamo choro, 
suskambėjo per lietuviškas pa 
maldas 1930 m. balandžio 20 
d. Šis choras vėliau pasivadino 
Šv. Cecilijos choru, ir dabar 
taip tebesivadina.

Atsistojęs tvirtai ant kojų Ar 
gentinoje, V. Rymavičius gili 
na muziką Buenos Aires Wil 
iams konservatorijoje. Pas žy 
mų muzikos profesorių Alf. 
Castro baigia piano, harmoni 
jos ir kompozicijos studijas. Dė 
ka to, galėjo sukamponuoti vi 
są eilę naujų dainų, kurių ne 
vieną ir dabar choras dainuoja.

Nors jau 60 metų, V. Ryma 
vičius vikriai bėgioja į lietuvių 
parapiją repeticijų, energingai 
diriguoja ir... griežtai griebia 
choristus repeticijų metu. Ar 
gentinos lietuvių kolonija lin 
ki muz. V. Rymavičiui ilgiau 
šių metų, nes tik dėka jo lietu 
viška daina Argentinoje skam 
ba jau beveik 30 metų.

GEN. TEODORO DAUKAN 
TO 75 METŲ SUKAKTIS ,

Šis garbingas mūsų tautos i 
vyras, karys, diplomatas ir da 
bar nenuilstantis kovotojas už ; 
pavergtos Lietuvos laisvę ir 
taip pat visų pavergtų tautų 
laisvę, rugsėjo 8 dieną (tautos 
šventės dieną) ‘švenčia savo 
75 metų amžiaus sukaki).

Argentinos lietuvių kolonijo 
je gen. T. Daukantas yra tar 
turn švyturys, tartum žadintu 
vas, kuris savo judrumu, savo 
energija ir pasišventimu žadi 
na visus iš apsnūdimo kovoje 
dėl Tėvynės laisvės. Nepalau 
žė jo energijos bolševikų kalė 

, jimas 1940- 1 metais, nei vo 
, kiškieji okupantai, nei komu 
, nistinių agentų pastangos vi 

sus tokius, kaip gem T. Dau 
, kantas, tremtinių akyse, sunai 
i kinti ir nuginkluoti. Tik palau 
, žė jo sveiktaą sunkaus gyveni 
i mo ir šeimos tragedijos kan 

čios. Bet nepasiduoda ilges 
niam laikui paguldomas į lovą. 
Nuolat skuba į posėdžius su pa 
vergtų tautų atstovais, skuba 
į įvairių tautų šventes ir... nie 
kuomet neapleidžia lietuviško 
gyvenimo. Jis nemėgsta minė 
jimuose klausytojus varginti 
ilgomis kalbomis. Jo ilgiausios 
kalbos tetrunka 2—3 minutes, 
bet ir per tą laiką jis daugiau 
pasako, daugiau klausytojams 
duoda, negu kitas kalbėdamas 
valandą ar dvi.

Argentinoje veikianti Liet. 
Karių ir Kovotojų Sąjunga, lie 
tuvių parapijos salėje ruošia 
vaišes su menine dalimi.

Dėka tokių asmenų, kaip mu 
zikas V. Rymavičius, T. Dau 
kantas, kurių galima priskaity 
ti desėtką - kitą, Argentinos 
lietuviai yra nemažai nuveikę, 
palyginus su kitų tautybių šim 
tatūkstantinėmis kolonijomis.

Bus daugiau.

Lietuviai gero oro mieste 
prie sidabro upės

RAŠO L. KANČAUSKAS.
Gal nevienas skaitytojas per 

skaitęs šio rašinio antraštę pa 
galvos, kad rašoma apie lietu 
vius įkūrusius atsarginę Lietu 
vą ne Hondūro dykumose, bet 
tokiame palaimintame kampe 
lyje, kaip rašinio antraštė stam 
biomis raidėmis kalba.

Deja, čia rašoma ne iš
sarginės Lietuvos“, bet iš ten, 
kur jau seniai yra tvirtai lietu 
viai įsikibę į Argentinos žemę. 

$ 5.0C Tačiau gal nevienas pagalvos, 
Gero 

c a nu Oro miesto nėra ir Sidabro upė .p O,UV , v • ineteka, o man, sias eilutes ra 
) Šančiam, tikrai galvoje jau 

maišosi. Tikrumoje, nemėgda 
mas vartoti svetimus žodžius, 
padariau vertimą iš ispanų kai 
bos ir todėl Argentinos sosti 
nė Buenos Aires tapo Gero 
Oro miestu, o tas miestas prisi 
glaudęs prie upės La Plata — 
Sidabro upė.

Kada ir ;

KAS IŠ LIETUVIŲ BUVO 
PIRMIEJI PIONIERIAI 

ARGENTINOJE 
NIEKAS NEŽINO 

tikriausiai nežinos, nes cokie 
į šį kraštą daugiau negu prieš 
50 metų patekę, dėl mažo skai , 
čiaus, nepalaikė tarpusavio ry 
šio, o apie kokius klubus, or , 
ganizacijas ar ratelius nei sva 
joti nesvajojo. Bent kiek dau 
giau lietuvių į Argentiną atvy 
ko prieš pirmąjį pasaulini ka 
rą, bet ir tada juos buvo gali 
ma ant pirštų suskaičiuoti. 
Esant neorganizuotiems ir ta 
da nebuvo tampresnio tarpusa 
vio ryšio, bet atsiradus vienam 
-kitam suprantančiam, imtasi . 
organizavimo, buvo pradėtos 
steigti organizacijos. Pagaliau 
1914 metais buvo suoigamzuo 
ta draugija, kuri pasivadino

LIETUVIŲ SUSIVIENIJI 
MAS ARGENTINOJE, 

kurios uoliausias steigėjas ir 
vardo davėjas buvo Pranas Sta 
lioraitis. Nuo tada prasidėjo 
lietuvių susiartinimas ir buri 
masis į vieną krūvą, ko pašėko 
je šandieną Buenos Aires mies 
te. yra nemaža lietuvių koloni 
ja, turinti nuosavus kiurius, sa 
lionus, parapiją su bažnyčia, 
chorus ir vaidybos vienetus.

Nepaprastai gyvas meninis 
gyvenimas buvo tada, kada 19 
28-30 metais masiškai emigra 
vo tūkstančiai lietuvos jauni 
mo. Paskiau, jiems senstant ir 
sukurtoms draugijoms besi 
skaldant tarpusavyje, viskas ap 
snūdo ir tik po antrojo pasauli 
nio karo atvykę tremtiniai vėl 
viską ant kojų pastatė. Esant 
geroms meninėms jėgoms bu 
vo suorganizuotas

TAUTINIS ANSAMBLIS 
„DAINA”, 

kuris turėjo savo tautinių šo 
kių ir vaidintojų grupes. Pas 
kutiniais Tautinio Ansamblio 
gyvavimo metais chorui vado 
vavo ir dirigavo žymusis pia 
nistas Andrius Kuprevičius, 
kurio dirigavimo metu ansamb 
lis buvo pasiekęs augščiausio 
meninio lygio. Deja, pianstui 
A. Kuprevičiui išvykus į Š. 
Ameriką, ansamblis „Daina“ 
nutilo, o jo organizatoriui a. a. 
A. Petravičiui mirus, ir ansamb 
lis mirė, palikdamas tik neišdy 
lančius pėdsakus. Šiandieną, 
daugumai tremtinių persikėlus 
į Š. Ameriką, lietuviška daina 
visiškai nutiltų, jei Argentinos 
lietuvių kolonija neturėtų dai 
nai pasišventusio muziko Vac 
lovo Rymavičjaus. į»is lietu 
viškos dainos mylėtojas rug 
pjūčio 26 dieną šventė 60 metų 
sukaktį. Štai, suglaustos min 
tys apie jo su daina nueitą 
venimo kelią.

LIETUVOJE IR 
ARGENTINOJE

vičius 
yje, Ukmer 

įįj$įtų mokslą įgi 
■o'įvėliau muziki 

nį pairindą jam davė Veprių 
vargonininkas Lmkoševičius. 
Jaunas ir energijos pilnas Au

Yearly Subscription Rales:
Canada
America & S. America. .$ 5.5C kad ■ Argentinoje tokio
Other Countries

RCIKA LAUKIU

Tautos šventė
GRANDIS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO GRANDINĖJE
Yra minčių ir suabejojimų dėl 

perdaugelio ir perdažau, kaip 
sakoma, „visokių minėjimų“, 
„visokių švenčių“, kuriose, 
esą, daug kalbama, daug nuo 
bodumo ir kurioj, tokiu bū 
du, neatsiekiančios savo tikslo. 
Lygiai toks pat užmetimas tai 
komas ir spaudai, kurioje šio 
mis, šių progų, temomis rašo 
sma.

Žinoma, surasti auksines, 
blizgančias mintis ir dinamiš 
ką formą, kuri klausytoją arba 
skaitytoją pagautų, sužavėtų 
ir spontaniškai sužadintų kil 
nius jausmus, pasiryžimą ir di 
namiką, — yra tikslas bei ide 
alus siekimas. Bet kai metai iš 
metų tenka kartoti kalbas ar 
ba raštus apie praėjusius įvy 
kius, apie kuriuos kalbėta ar 
ba rašyta daug kartų, nenoro 
mis tenka ir pasikartoti.

Tačiau, gyvenimas nestovi 
vietoje, ir žmonės vieni senas 
ta, o kiti ateina j gyvenimą. Ir 
tie, kurie ateina į gyvenimą, 
dažnai esti, kad apie praeiti la 
Ibai mažai arba ir visai nieko 
nežino. Taip yra, kad jauni 
mas arba nieko nežino, arba la 
bai mažai žino ir apie Tautos 
šventę, kuri švenčiama rugsėjo 
8 diena. Todėl pravartu visdėl 
to prisiminti ir ją, kaip grandį 
lietuvybės palaikymo ir išlaiky 
mo grandinėje.

Tautos šventė, rugsėjo 8 die 
na šveničamoji, buvo Įsteigta 
Vytauto Didžiojo — 1930 — 
metais, kai buvo minima 500 
metų nuo Vytauto Didžiojo 
mirimo. Rugsėjo 8 diena buvo 
paskirta Vytauto Didžiojo ka 
rimavimo - vainikavimo Lietu 
vos karalium diena. Tai buvo 
diena, kai Lietuva. Vytauto Di 
džioįo rūnesčiu ir pastangomis 
norėio oficialiai pasiskelbti vi 
siškai laisva ir visiškai savaran 
kiška valstybe, faktinai - kara 
lyste.

Šitoms Vytauto pastangoms 
■na=toįo kelia lenkai, kurte lig 
?iol neatsisako savo tikslu — 
Lietuvą, šiokiu ar tokiu būdu, 
prisijungti. Karūną iš ia vežu 
siu Romos imperatoriaus pa 
siuntiniu atėmė lenkai. Žino 
ma, Vytautui teikiamoji kara 
liškoii karūna buvo nepriimti 
na ir rusams, kurie ilgai netru 
ke. susitarė su vokiečiais, pra 
dėjo dalintis, kaip kad jie naši tybėmis?

dalino ir 1939 metais, žodžiu, j 
Lietuva kaip savarankiška vals ’ 
tybė, turinti autoritetingą ka 
ralių, kuris per galvas suminė 
tų — lenkų, vokiečių ir rusų, 
— susisiekia su didžiausia 
anuomete Europos galybe — 
Romos imperija — buvo nepri 
imtina Lietuvos kaimynams, ir : 
todėl jie dėjo pastangų, kad 1 
Lietuva nekiltų, nesustiprėtų 
ir neįgautų didesnio autorite 
to.

Bet faktas lieka faktu, kad 
Vytautui Didžiajam Europos 
galybių buvo pripažintas Lietu 
vos karaliaus vainikas, ir visai 
nesvarbu, ar jis jį dėvėjo, ar 
ne.

Tat ir rugsėjo 8-sios dienos 
Šventės prasmė yra ta, kad 
Lietuva, kaip valstybė, buvo 
pripažinta savarankiška kara 
lyste ir priimta į Eruopos vals 
stybių šeimą. Tas reiškia, kad 
rugsėjo 8 diena yra Lietuvos 
valstybės savarankiškumo, ta 
rptautinės lygybės ir didybės 
šventė. Tai yra prisiminimas 
ir pagerbimas to fakto, apie ku 
rį Lietuvių Tautos Himnas sa 
ko: „Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia“. Tat, minėda 
mi rugsėjo 8-ją, mes semiame 
stiprybę iš tos garbingos pra 
eities, į kurią Lietuvą buvo at 
vedęs Vytautas Didysis, išplė 
tęs Lietuvą nuo Baltijos lig Juo 
dujų jūrų!

Šis tiktai vienas faktas, kad 
Vytauto Didžiojo laikų Lietu 
va apėmė plotus nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų, negali nesu 
kelti pagarbos ir tam valsty 
bės vyrui ir tai tikrai didingai 
praeičiai, ir ypač, kad ta Vy 
tauto laikų Lietuva nebuvo tų 
sričių jėgų okupuota, bet gera 
valia daugumoje, apvaldyta, 
dėka taikios, gražios ii garbin 
gos politikos, kurią ypač šiltai 
prisimena ir .dabar ukrainie 
čiai.

Todėl yra prasmės minėti 
rugsėjo 8-sios šventę ir, mi 
nint, pasigrožėti didinga ir gar 
binga praeitimi, o viso šito aki 
vaizdoje — pagalvoti, argi lie 
tuvių tauta neturi teisių Į sava 
rankišką gyvenimą? Argi, to 
dėl, nėra šventos pareigos lie 
tuviui rūpintis, dėti pastangas, 
kad Lietuva turėtų lygias tei 
sės su kitomis laisvomis vals

PABALTIJO DIPT OMATŲ 
KONFF.RFNCIJA 

LONDONE
RugpiūČio 18 d. Estijos na 

siuntinybėie Londone jvvko Pa 
baltijo valstybių akredituotų 
idiĮnlomatū pasitarimas, kuria 
jne dalyvavo Estijos min. A. 
Torma, Lietuvos min. B. K. Ra 
lut’s ir Latvijos min. /K/. $a 
rrinš. Be to. šiame nosėAvJ^įa 
Ivvavo ir evzilinės Lenkijos vy 
xiausvbes Londone užs. reika 
flu min. Zaviša. Pagjtarta aktua 
Iiai« paskubo nnllfikos klausi 
mais. kiek jie liečia Pabaltijo 
kraštus. Daryta ir tebedaroma 
Įvairūs žygiai ryšium su atski 
rais įvvkiais, kaip pvz., nrezi 
dento Eisenhowerio atvykimu 
i Europa ir jo būsimu susitiki 
mu su Chruščiovu. E.

A.

'*■ KNIT-GOODS *

ir

LIETUVOS PASIUNTINYS 
DIDŽ. BRITANIJOJE, 
MIN. K. B. BALUTIS, 

rugpjūčio pabaigoje atvyksta 
į Bad Nauheimo kurortą (Vo 
kietijoje) gydytis. Čia gydysis 
ir Estijos pasiuntinys Londo 
ne, min. Torma, Min. Balučio 
buvimo Vokietijoje metu VLI 
Ko Vykd. Tarybos nariai turės 
progos pasikalbėti su juo Lie 
tuvos reikalus liečiančiais klau 
simais. E.
RASTAS ĮDOMUS LIETU 

VOS SOCIALDEMOKRATŲ 
ATSIŠAUKIMAS IŠ 1898 

METŲ
Dortmundo archyve „We 

stfalische - Niederrheimsches 
Institut fur Zeitungsforsch 
ung” ryšium su Muravjovo 
(koriko) paminklo Vilniuje ati 

darymu. Ė.

Vaclovas Rw 
Paneto’rių 
gės ap., kur frri 
jo iš savo tėvo.

gy

gimė

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRITAIS

DARBINIU KOJINIUar ~
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Jos tikrai laikys il
giau — labai patogios 

— labai vertingos
PENMANS 

DARBO KOJINES. 
Yra jų įvairių rūšių 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — 
tai geriausias pitki- 

i nys bet kokių kainų 
grupėje.

TAIP PAT APATINIAI — ^IRŠUTINIAI RŪBAF 
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS 9-4)

JUOKDARIAI
TEISYBE ,

sidarytT muzėjum... O kuo ji 
bus iš muzėjaus padaryta?

Taip yra daroma „rytų de 
mokratijos" šalyse „laisvė“...

SUSIJAUDINIMAS 'DĖL 
'PUTINO

,,Nėpr. Lietuvoje“ buvo pa 
sakyta, kad sovietinis Lietuvos 
okupantas, prievartauja Lietu __ w________n.___ ■_ Y.’iiL kr’A r* —

egulriuotų darbininkų ir sam kad rašytojas V. Mykolaitis-^ 
dytojų santykius. Reguliuotų, - Putinas tuiėjo parašyti savo™ 
tai reguliuotų, 
nauskas. Bet klausimas, kaip' Jintis“ 
juos reguliudtų, jeigu darbinitlS 
kai nebeturėtų teisės išeitai 
streiką. Tos teisės atėmimas 
juk visai juos nuginkluotų“, pa 
(Stebi Z. Janauksas. Teisingai 
jis pastebi. Z. Janauskas, ma 
tyt, žino, kad komunistinėje Ru 
sijoje, kur darbininkai neturi 
teisės streikuoti, darbininko gy 
venimas — šuniškas. „Regu 
liuotojai“ — kompartija, jeigu 
darbininkai sustreikuoja, tuo 
jau „sureguliuoja“ automatų 
ir koncentracijos stovyklų pa 
galba... Toks yra „reguliavi 
mas“ ten, kur uždrausti strei 
kai. Teisybę „L. Balse“ rašo 
Z. Janauskas.

IR V. UŽDAVINIUI VIL 
NIAUS KATEDRA — 

MUZĖJUS? ..
Galų gale, ne tiek Katedros 

gaila, kiek žmonių. Štai Vin 
cas Uždavinys, aprašinėdamas, 
kaip Amerikos lietuvių bolševi 
kai lankosi Vilniuje, be ko kita 
„Tėvynės Balse“ rašo: esą 
Amerikos iietuivai lankė Pilies 
kalną, nuo kurio matė puikų... 
muzėjų... O gi tas „muzėjus“, 
tai garsioji, Stokos - Gucevi 
čiaus statytoji, Vilniaus kated 
ra. Kaip katalikui Vincui Už 
daviniui, nesudrebėjo ranka, ra 
šant vietoje , 
tedra bazilika

Bet gi sovietija bažnyčiai naudojimo replėse, 
duoda laisvę... iš katedros pa Mandrapypkis.

Nejučiomis, neapsisvarstęs. 
Štai 31-me n-ry Z. Janauskas 
rašo:

„Jaunųjų liberalų konvenci 
joje, Bracebridge, Ont., W. B. 
Harvey, buvęs ekonomijos ir 
poitinių mokslų profesorius 
Western Ontario universitete, 
išvedžiojo, kad teisių biilus tu 
retų uždrausti darbininkų strei 
kus. Esą reiktų, kad kas kitas voš rašytojus. Buvo sUfrųhėta,

pastebi Z. Ją „išpažintį“ ir kad ta jo „išpa 
atspausdinta keliomis 

įkalbomis.
Tas sujaudino Lietuvos oku 

pantą ir jis priekaištauja, kad 
NL neatspausdino tos „išpa 
žinties“ ištisai.

„Neprikl. Lietuvos* redak 
cija, šio kaltinimo akivaizdoje, 
pareiškia, kad ji ištisai visą tą 
V. Mykolaičio - Putino pareis 
kimą atspausdins, jeigu jį „Tė 
vynės Balsas' atsiųs.

DR. MARGERIS 
NUSIVYLĖ

Dr. Margeris buvo pasiry 
žęs apie Lietuvą parašyti knw 
gą ir savo kelionės metu Lietu* 
voje norėjo prisirinkti tai kny 
gai medžiagos, kurios dalį su 
darytų fotograifjos.

Teigiama, kad dr. Marge 
riui norėję pasitarnauti ir Lie 
tuvos rašytojai, kurie jam bu 
vę sudarę net specialų maršru 
tą.

Deja, dr. Morgeriui neleista 
pasirinkti medžaigos. Ir kaip 
gi ir kas gi jam leis rinkti me 
džiagą, ypač—-fotografnię, ku 
ri juk tiksliau negu bet koks ap 
rašymas įrodo tikrovę.

Vis dėlto, gaila, bet dr. Mar 
gėris pasirodė labai naivus as 
muo. Galų gale gal jis prare 
gės ir pamatys^kad Lietuva gi 

.Vilniaus arkika okupuota ir kad ji yra Mask 
” — muzėjus?! vos diktatūros sauvalės ir iš
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Chruščiovas, Eisenhoweris, tautinė 
atsakomybė ir logika

priešinimo didesnė dalis mūsų 
pabėgėlių dabar ramiai galėtų 
gyventi savo krašte. Tiesa, jie 
ten netuktų ir „karais” nevaži 
nėtų, bet būtų išlikę savo tau 
tos kūne gyvomis ląstelėmis, 
būtų palikę savo įnašą fiziškos 
tautoj gyvybės išlaikymui. O 
čia, ne tiek dėl mišrių šeimų, 
kiek dėl vaikų nutautėjimo ir 
savo menko tautinio susiprati 
mo svetimųjų masėje ne tik jų 
palikuonys, bet ir jie patys, no 
rs ir nutukę, žūva savo tautai.

Trečią neatsakingumo savo 
tautai veiksmą mes atliekame 
kas dieną. Prie to taip pripra 
tom, kad kas ten bebūtų, mes 
turime būti opozicijoj. Nesvar 
bu, kas gero ir pozityvaus bū 
tų sukurta ir atsiekta krašte, 
mes būtinai turim tendencin 
gai atsiliepti. Visur matome 
tik rusus, lyg mūsų pačių krau 
jo žmonių, nors gal kitaip gal 
vejančių, nebūtų. Esame nėr 
viškai jautrūs tautiškai ir per 
tą jautrumą dažnai veikiam im 
pulsyviai. Prisiminkime nese 
na Pasiuntinybės Vatikane už 
darymą. Šokosi net tie asme 
nys ir grupes, kurios nepri 
klausomoj Lietuvoj buvo prie 
šingos santykių su Vatikanu pa 
laikymui. Šokomės Popiežių 
mokinti, užmiršdami, kad Baž 
nyčia turi dviejų tūkstančių me 
tų patirtį, nežinodami ir nesi 
gilindami į Bažnyčios padėties 
užkulisius savame krašte.

Logikos mes taip pat netu 
rėjom ir neturim. Rašo pilie 
tis laikrašty ragindamas kreip 
tis į Kanados Vyriausybę dėl 
lupikiškų muitų siuntiniams į 
Lietuvą. Kitas lankydamasis 
sovietinėj parodoj randa ekspo 
natų iš Lietuvos, bet niekur 
Lietuvos vardas nepaminėtas. 
Sporto klubas protestuoja ka 
nadiečių spaudoj dėl Kalėdie 
nės prie sovietų sportininkų 
priskyrimo.

Kur čia logika? Ar Kanados 
valdžia nustato muitus siunti 
niams? Ar USA parodoj Mask 
voje eksponatai išstatyti atski 
rų valstybių vardais? Ar lietu

Artėjant dviejų pasaulio ga 
lybių vadų bičiuliškam susiti 
kimui, mūsų spaudoj daugėja 
pasisakymų prieš ši pasimaty
mą. Atrodo, kad mums beveik 
20 metų reikėjo tų galybių bi 
čiulystę pastebėti, o perpasti 
negalim nė šiandieną. Rodosi, 
kad užmiršom, kaip 1945 m. 
prievarta buvo išduoti vlasovie 
čiai, ir Kemptene buvo šaudo 
ma į rusų piliečius, nenorin 
čius grįžti į Stalino rojų. Lyg 
ir nebežinom, kad tuo laiku ma 
žai trūko, kad ir pabaltiečiai 
būtų buvę pas tą patį Staliną 
pasiųsti.

Visa tai vyko Eisenhoweriui 
esant Vyriausiu Sąjungininkų 
pajėgų Europoje vadu, tiems 
jotiems amerikiečiams grojant 
pirmąją dūda (tuo laiku daug 
garsesnę) pasaulio galybių or 
kestre. O mes jaudinamės ir 
šaukiam dabar, lyg visai naują 
dalyką šių galybių santykiuo 
se aptikę, ne tik užmiršę praei 
tį, bet iš jos nė trupučio nepa 
fcimokinę.

Jau tada mūsų vadovaujan 
tys veiksniai ir asmenys ture 
jo padaryti atatinkamas išva 
das, užimti atitinkamą liniją 
ateičiai. Gal nė vieno lietuvio 
partizano gyvybė būtų buvusi 
išsaugota, ne vienas brangus 
lietuviško kraųįįpr lašas būtų 
buvęs sutaupytas.

Jei išvados tada nebuvo pa 
darytos, už tą kraują, už tas 
beviltiškoj kovoj paaukotas gy 
vybes, sunki atsakomybė ten 
ka mums, lengvai dariusiems 
sprendimus, lengvapėdiškai pa 
tikėjusiems savo tautos ateitį 
į vienos galybės rankas, kurios 
jau tada lengvai žaidė savo pa 
čių skelbiamais principais.

Tačiau tai buvo jau antras 
mūsų padarytas nusižengimas 
atsakomybei prieš savąją tau 
tą. Pirmasis įvyko neplaningai 
apleidžiant savąjį kraštą ir ne 
atsakingai leidžiant krašte įsi 
liepsnoti kruvinam pasiprieŠi 
nimui rusams ir komunistinei 
santvarkai. Rodosi netenka nė 
spėlioti, kad be aktyvaus pasi

VYT. GEIDŽIONAS. ANTRASIS KANADIETIS
— BRITŲ LAIKRAŠČIŲ Pasakoja ypatingas

NKVD valdininkas
DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO 

JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME
viai sportininkai, žaidžią USA 
ir kitų valstybių komandose at 
stovauja Lietuvą? Kodėl mes 
nenorim suprasti savo krašto 
teisinės padėties Sovietų Sąjun 
goj? Ar mums tai patinka ar 
ne, tai kitas klausimas, bet bū 
kime logiški ir neišstatykime 
savęs pajuokai.

Bendradarbiavimo su kraštu 
minties bijom lyg raupų. Bi 
jom todėl, kad nujaučiam, kad 
nuo daugelio savo naivių svajo 
nių turėtumėm atsisakyti ir 
daugelio temų nustotumėm sa 
vo kalboms ir spaudai. Mums 
nesvarbu visai, kad tos kalbos 
ir spauda pasidarytų gyveni 
miškesnė ir duotų pozityvios 
naudos. Dėl antagonizmo ne 
patinkamai santvarkai mes pa 
sidarėm žlibiai. Mes nematom, 
kad be ryšių su savo kraštu mū 
sų vaikai nutausta, mes patys 
menkėjam, išgyvenam mirštan 
čią emigraciją.

Jau gana daug žmonių iš Lie 
tuvos lankosi užsieniuose. Ar 
mūsų laikraščių bendradarbiai 
pasistengia juos sutikti? Savo 
tarpe jau vis rečiau reikalauja 
me parodyti politinės partijos 
biletą. Ar ne reikėtų tą patį tai 
kinti ir kraujo broliams iš Lie 
tuvos? Ar ne naudingiau būtų 
buvę sportininkę Kalėdienę lai 
mėjimo proga pasveikinti tele 
grama, jeigu dedamės, kad lie 
tuviai iš anapus mums tokie 
mieli yra? O ar nebūtumėm ap 
sijuokę, jei ta pati Kalėdienė 
tam pačiam kanadiškam laikraš 
ty būtų savo lietuvišką kilmę 
paneigus? Galimybė buvo.

Graudu ir tragiška, kad dė 
damies didvyriais, kovojančiais 
už savo tautos išlikimą, tokiais 
neatsakingais ir nelogiškais 
veiksmais iš savęs padarėm 
Don Kichotus. Laikome save 
vakarietiškos kultūros, tačiau 
mūsų charakteris perdaug jau 
slaviškas, (gai ir nenuostabu, 
nes per šimtmečius su slavais 
bendravom) : nepraktiškumas, 
bekompromisinis užsispyrimas 
iki savižudybės, (šiuo atveju

Nukelta į 6-tą psl.

KARALIUS

Roy Thompson
Vienas iš kturių asmenų, ku 

rie valdo Didžiosios Britanijos 
laikraščius — o valdyti Britų 
laikraščius yra didelis dalykas, 
nes niekur kitur pasaulyje ne 
tenka tiek daug laikraščių vie 
nam asmeniui ir niekur neišei 
na tiek daug laikraščių, ir to 
kiais dideliais tiražais, kaip di 
džioje Britanijoje — dabar 
jau yra du kanadiečiai: Lordas 
Beaverbrook, New Brunswick 
sūnus, ir Roy Thomson, kuris 
neseniai nupirko Anglijos lei 
dyklų grandinę Kemsley Gro 
up už 31.500.000 dolerių.

Šitas pirkinys padaro Mr. 
Thomson, Toronto kirpėjo sū 
nų, neabejotinai didžiausiu lai 
kraščių karaliumi pasaulyje, o 
taip nuostabiu pavyzdžiu, kaip 
žmogus gali iškilti. Dabar Mr. 
Thomson šioje Atlanto pusėje 
valdo visą eilę dienraščių ir sa 
vaitraščių: Chatham „Daily 
News”, Oshawa „Times-Gazet 
te“, Vancouverio „News - He 
raid“, Nanaimo „Free Press“, 
Prince Albert „Herald“, Port 
Arthur „News-Chronicle“, St. 
Petersburg, Florida „Indepen 
dent“. Jis taip pat turi visą ei 
lę laikraščių Škotijoje, o štai 
dabar pirko laikraščių grandį 
nę Anglijoje, kuriai priklauso 
trys milžinški Londono sekma 
dienio laikraščiai: „Empire Ne 
ws and Sunday Chronicle“, tu 
rintis per du milionus skaity 
tojų, „The Sunday Graphic“,

7. VILNIUS GRĮŽTA PRIE
Lietuvos kariuomenė prisi 

artino prie Vilniaus.
Visa valdžia Vilniuje buvo 

sukaupta Vilniaus miesto įgu 
los viršininko ir karinio komen 
danto — Raudonosios armijos 
atstovo — rankose. Postai, ku 
rie buvo mano būrio žmonių ap 
tarnaujami, buvo pakeisti pa 
sienio sargybų vyrais.

VILNIŲ MES PALIKOME 
kažkaip vakaro metu ir išvy 
kome Vileikos kryptim. Vii 
niaus miesto perdavimo proce 
duros Lietuvos valdžiai man 
neteko matyti.

Tiktai labai mažas Vilniaus 
buvusių gyventojų kiekis su 
mumis išvyko. Juos sudarė da 
linai buvusieji politiniai kali 
niai ir daugiausia tie žmonės, 
kurie prie mūsų prisitaikė 
kaip vertėjai, šoferiai, fotogra 
fai ir panašūs. Ir dar turėjome 
jiems užtiki inti privilegijas, 
kad jie su mumis išvyktų į ry 
tus.

NAUDODAMIESI VAL
DŽIOS „DVYLIPUMU” 

arba tiksliau — interregnumu, 

LIETUVOS VALSTYBĖS.
aš sugebėjau „suorganizuoti” 
du sunkvežimius, į kuriuos pa 
krovėme išvykstančiųjų su mu 
mis „gvardiečių“ mantą ir vi 
są fotografo Šero foto-laboiato 
riją. Be Šero, su mumis vyko: 
keturi šoferiai ir aštuoni, tik 
tai aštuoni, gvardiečiai, kurie 
neturėjo jokios profesijos. Ga 
lų gale, į 1941 metus, iš šių 
Vilniaus miesto „darbininkų 
gvardijos“ žmonių, su mumis 
išvykusių, liko tiktai fotogra 
fas Šeras ir tūlas Blaško, o vi 
si kiti buvo atleisti iš darbo ar 
ba suimti. Bet apie tai vėliau.

Pakeliui mes matėme daugy 
bę žmonių — vyrų, moterų, se 
nių ir vaikų, — kurie

BĖGO Į VAKARUS — 
nuo sovietinės valdžios.

Aiškios sienos tada tarp Vo 
kietijos ir Rusijos dar nebuvo, 
ir tas sudarė galimybę dauge 
liui žmonių iš Rusijos perbėgti 
į Vakarus. Ypač daug bėgo 
ūkininkų, kuriems grėsė kol 
ūkinimls. Žinoma, tais žmonė 
mis NKVD domėjosi, bet vis 
dėlto daugeliui jų pasisekė pa 
bėgti į Vakarus. D. b.

turintis apie vieną milioną skai 
tytojų, ir labai įtakingas ir rim 
tas laikraštis „Sunday Times”, 
turintis per 800.000 skaityto 
jų-

Visa tai sukoncentiuoja mil 
žinišką pajėgą vieno žmogaus 
rankose. Laimei Mr. Thomson 
yra kukli ir atsargi asmenybė. 
Jis visada duoda laikaščių re 
daktoriams daug laisvės, skai 
tydamas, ir savininko ir leidė 
jo pareiga yra daugiau žiūrėti 
laikraščio ūkinių reikalų, bet 
ne kištis į redagavimo darbą ir 
diktuoti redaktoriams, ką jie 
turi rašyti ir ką ne.

Thomson yra geras tautų 
bendradarbiavimo pavyzdys, 
nes jis gyvena Edinburge, Sco 
tijoje, bet savo didžiąją laik 
raščių imperiją valdo iš centri 
nės įstaigos Toronte. (CS).

NATO generalinis 
sekretorius, 

Paul-Henri Spaak.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago *
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

KETURIOLIKTOJI DALIS — VĖL VARYK1NE
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Dienos užbaigai visi nusiprausė karštų vandeniu, likusiu 
nuo žlugto. Lara išmaudė Katenką. Jurij Andrejevič dideliu 
švarumo pasitenkinimo jausmu sėdėjo prie rašomojo stalo, nu 
gara į kambarį, kuriame Lara kvepianti, įsisupusi į chalatą u 
galvą su šlapiais plaukais apvyturiojusi šluostiku į tiurbaną, 
guldė Katenką ir pati ruošėsi gulti. Visas susitelkęs del besi 
artinančio susikaupimo, Jurij Andrejevič į viską, kas dėjosi ap 
link, žiūrėjo kaip per viską subendrinantį dūmą.

Jau buvo pirma valanda nakties kai ligtol apsimetusi mic 
gančia, Lara ištikrųjų užmigo. Pakeisti jos, Katenkos ir lovos 
baltiniai blizgėjo, švarūs, išlyginti. Lara ir tais laikais kaž 
kokiu būdu galėjo juos krakmolyti.

Jurijų Andrejevičių supo pasitenkinimo, laimės, saldžiai 
gyvybe kvėpuojanti tyla. Lempos šviesa ramiu gelsvumu 
krito ant baltų popieros lapų ir auksiniais žibčiojimais plau 
kiojo rašalinėje ant rašalo paviršiaus. Už lango mėlo šalta 
naktis. Jurij Andrejevič įėjo į šąlą tamsų kambarį, iš kur ge 
riau buvo matoma išorė, ir pažiūrėjo laukan. Mėnulio pilna 
ties šviesa patraukė snieguotą lomą jaučiamu kiaušinio bal 
tymo arba baltų klijų lipnumu. Šalčio nakties grožis buvo ne 
apsakomas. Ramybė buvo daktaro sieloje. Jis sugrįžo į švie

sų ir šiltą kambarį ir pradėjo rašyti.
Skubia ištiesta, rašysena, žiūrėdamas, kad rašto būdas 

perduotų laisvą rankos judesį ir nenustotų savo charakterio, 
jis užrašė geresnės, negu pirmykštė forma, „Kalėdine žvaigž 
dė”, „Žiemos naktis“ ir daugiau eilėraščių, artimo pobūdžio, 
vėliau užmirštų, užsimetusių ir neatrastų.

Paskiau nuo dalykų išsigulėjusių ir išbaigtų perėjo prie 
pradėtųjų, bet užmestųjų, įėjo į jų toną ir juos tęsė kad ir 
nesitikėdamas užbaigti. Paskiau įsismagino, susimasino ir 
pradėjo nauja.

Po dviejų — trijų lengvai susirašiusių eilučių ir kelių jį 
patį nustebinusių palyginimų, darbas jį užvaldė taip, kad jis 
pajuto prisiartinimą to, kas yra vadinama įkvėpimu. Santy 
kis jėgų, valdančių kūrybą, tartum parsiverčia ant galvos. 
Pirmenybę gauna ne žmogus ir jo sielos stovis, kuriam jis 
jieško išraiškos, o kalba, kuria jis tai nori išreikšti. Kalba ir 
tėvynė — grožio ir prasmės įtalpa. Kalba pati pradeda gal 
voti ir kalbėti už žmogų ir visa tampa muzika, ne savo skam 
besiu, bet savo vidine įtampa ir sruvenimu. Kaip didele upės 
srovė savo tėkme galandanti dugno akmenis ir sukanti ma 
Jūno ratus, — tekanti kalba pati, savo įstatymų galia, kuria 

pakeliui, praeinomis, ritmą ir rimą, ir tūkstančius kitų foimų 
ir padarinių dar svarbesnių, bet ligšiol dar nesužinotų, neap 
čiuoptų, nepavadintų.

Tokiais momentais Jurij Andrejevič jautė, kad svarbiau 
sį darbą dirba ne jis pats, bet tai, kas yra augščiau jo, kas 
yra virš jo ir jį valdo, būtent: pasaulinės minties ir poezijos 
būsena, ir tai, kas jai skirta ateityje, sekantis iš eiles žings 
nis, kuris teks jai padaryti istoriniame jos išsivystyme. Ir jis 
jautėsi tiktai priežastim ir atramos tašku, kad ji pradėtų ja 
dėti pirmyn.

Jis atsipalaidojo nuo priekaištų sau, nepasitenkinimo sa 
vimi, niekingumo jausmas jį apleido. Jis dairėsi, jis žvalgė 
si aplink.

Jis matė miegančių Laros ir Katenkos galvas ant sniego 
baltumo pagalvių. Švarumas skalbinių, švarumas kambarių, 
švarumas jų formų susiliejo su švarumu nakties, sniego, žvąi 
gždžių, ir mėnulio į vieną lygiavertybę, per daktaro širdį per 
leistą bangą, vertė jį džiaugsmauti ir verkti dėl triumfuojan 
čio švarumo jausmo.

„Dieve! Dieve!” — veržėsi jam noras šnabždėti. — „Ir 
visa tai man! Už ką man taip gausiai? Kaip Tu mane prisi 
leidei prie savęs, kaip Tu leidei man užklysti į šią neįkaino 
jamą žemę, po šiomis Tavo žvaigždėmis, prie kojų šitos ne 
galvojančios, nedejuojančios, nerūpestingos, nuostabios.-”

Jau buvo trys valandos nakties, kai Jurij Andrejevič pa 
kėlė galvą nuo stalo ir popieriaus. Iš įsigilinimo susikaupi 
mo, į kurį jis buvo pasinėręs su galva, jis grįžo į tikrovę, lai 
mingas, stiprus, ramus. Staiga didelių tolių tylumoje jis iš 
girdo graudulingą, liūdną garsą.

Daktaras išėjo į gretimą tamsų kambarį, kad geriau ga 
Įima būtų pažiūrėti pro langą. Per tą laiką, kai jis rašė, stik 
lai apsitraukė šerkšnu ir per juos nieko negalima buvo ma 
tyti. Jurij Andrejevič atitraukė nuo durų apačios susuktą 
kilimą, kuriuo buvo pridengtos durys, kad neįeitų šaltis, už 
simetė ant pečių paltą ir išėjo į gonkas.

Balta ugnis, kuria buvo apimtas visas mėnulio šviesoje 
sniegas ir stipriai degė, jį apakino. Prdažioje jis nieko nega 
Įėjo įžiūrėti ir nieko nematė. Bet per, minutę jis išgirdo nuo 
tolio susilpnintą nusitęsiantį, iš Vidurių kylantį stūgavimą ir 
tada pastebėjo lomos pakraštyje, už griovio ketui ius pail 
gus juodus šešėlius.

Vilkai stovėjo greta vienas kito, snukiais į namus ir pa 
kėlę galvas į mėnulį staugė, o gal į blizgančius Mikulicynų 
namų langus. Kelis momentus jie stovėjo nejudėdami, bet 
kai tiktai Jurij Andrejevič suprato, kad tai yra vilkai, jie nu 
leido uodegas, kaip šunės, ir nubėgo šalin, tartum, juos būtu 
pasiekusi daktaro mintis. Daktaras nespėjo ir įsižiūrėti, kur 
jie nubėgo.

„Nemaloni naujiena!” — jis pagalvojo. — „Tiktai to 
betrūko. Ar gi kur nors čia pašonėje, visai arti, jų būstinė? 
Galbūt, net ir griovyje? Kaip baisu! Ir nelaimei dar ši Sam 
deviatovo Savraska arklidėje. Jie greičiausia pajuto arklį.

Daktaras nutarė kol kas apie tai Larai nieko nesakyti, 

kad jos negązdintų. Sugrįžo atgal, uždaręs išorines ir ap 
kamšęs vidines į šaltąjį kambarį duris ir priėjo prie stalo. •

Lempa degė šviesiai ir maloniai, kaip ir anksčiau. Bet 
daugiau jam rašyti nesisekė. Jis negalėjo nusiraminti. Nie 
kas, be vilkų ir kitų gresiančių pavojų, jam nėjo į galvą. Ir 
pavargo jau jis. Tuo metu pabudo Lara.

— O tu vis degi ir švieti, žvakele mano šviesioji! — 
minkštu užmiegotu balsu ji pasakė. — Minutėlei atsisėsk at 
čiau, greta. Aš tau papasakosiu, koki tną mačiau.

Ir jis užgesino lempą.

9
Vėl diena praėjo tyliuose ūpesčiuose. Atsirado vaikis 

kos rogutės. Išraudusi Katenka garsiai juokėsi ir vis važia 
vo nuo kalnelio, kurį jai padarė Jurij Andrejevič, suplūkęs 
sniegą ir apliejęs jį vandeniu. Nuvažiavusi nuo jo ji vėl tem 
pė rogutes už virvelės į kalnelį.

Šalo. Šaltis matomai kilo. Lauke buvo saulėta. Snie 
gas gelto po vidudinio saule, ir į jo medaus gelsvumą saldžio 
mis nuosėdomis liejosi apelsininė anksti ateinančio vakaro 
tyrė.

Vakarykščiu žlugtu ir maudynėmis Lara į namus pri 
leido drėgmės. Langus užrtaukė purus šrekšnas, sudrėkę šie 
nų apmušalai nuo lubų ligi grindų buvo pajuodę ilgais šmo 
rais. Kambariuose buvo tamsu ir nejauku. Jurij Andrejevič 
nešė malkas ir vandenį ir tęsė namų apžiūrėjimą, vis atideng 
damas ką nors nauja. Tuo tarpu jis padėjo Larai, užimtai ne 
sibaigiama namų ruoša.

Kokio nors darbo įkarštyje, jų rankos vėl susiglausdavo 
ir ilgai taip pasilikdavo, nuleidusios naštą ant grindų. Vėl 
jiems viskas krito iš rankų ir nyko iš galvos. Ir vėl ėjo minu 
tės ir krovėsi j valandas ir darėsi vėlu, ir abu vėl susigriebda 
vo, atsiminę paliktą be priežiūros Katenką, arba nešertą ir 
negirdytą arklį, ir, kaip patrakę, šokdavo dirbti ir padaryti 
kas apleista.

Daktarui dėl nedamiegojimo skaudėjo galvą. Saldi mig 
la, kaip pagiriomis, svaigino ją ir nykus silpnumas visame 
kūne. Jis nekantriai laukė vakaro, kupinas noro tęsti per 
trauktą darbą.

Paruošiamąją pusę darbo už jį atlikdavo ta snudurio 
migla, kuri jį buvo apėmusi. Ir viskas skendėjo joje aplinkui, 
ir ji supo visas jo mintis. Bendrais išsidraikymais, kurį jis 
viskam darė, ėjo kryptimi, buvusia prieš galutinio įsiesmini 
mo tikslumą. Kaip juodraštinių apmetimų neaiškumas, slė 
giantis neveiklumas per ištisą dieną jam buvo reikalinga dar 
bingosios nakties paruoša.

Neveiklumo nuovargis nieko nepaliko nepaliesta ir kū 
rybiškai neįesminta. Viskas išgyvendavo pakitimus ir įgau 
davo kitą pavidalą.

Jurij Andrejevič jautė, kad svajonėms apie pastovesnį 
įsikūrimą Vary kine neįsikūnyti, kad išsiskyrimo su Lara va 
landa artinasi, kad jis neišvengiamai jos neteks, o po to ir 
norą gyventi, gal būt ir neteks ir gyvenimo. Susirūpinimas



4 PSL. NEįsMiKLAtjaoMA L X fe T U V A 1X. Nr. ŲJSi)

Charles Darwin ir evoliucijos mokslas
4- ✓ 

GAMTINĖ IR DIRBTINĖ ATRANKA
Kiekvienas Lietuvos ūkinin atrankos būdu, žmogus išvedė

kas, nežiūrint to, ar jis buvo 
kur mokęsis, visai nesimokęs, 
labai gerai žinojo, kad kviečiai, 
rugiai, avižos, miežiai ir gyvu 
liai — arkliai, karvės, avys, su 
nės esti ne vienos, bet kelių 
veislių ir kad tas veisles pats 
žmogus išveda. Buvo ūkinin 
kų, kurie patys bandydavo iš 
vesti rugių, bulvių ir kt. veis 
Its. O apie gyvulius labai gerai 
žinojo, kad naujos veisles išve 
(damps sukryžiuojant, motini! 
nius egzempliorius. Jie patys 
tą darydavo, kol buvo laisvi ir 
kol patys galėjo eksperimentuo 
ti.

Gal tiktai palyginti negau 
'6Ūs Lietuvos ūkininkai, dau 
giau apsiskaitę, žinojo, kad bu 
vo toks katalikų augustinų vie 
nuolis Gregor Johann Mendel, 
gyvenęs 1822 — 1884 metais, 
kuris atrado pagrindinus pavel 
dėjimo dėsnius, mokslinėje Ii 
teratūroje vadinamus Mende 
lizmu, kuriuo yra pagrindžia 
mas veislių išvedimas.

Mendelis darė bandymus su 
žirniais. Jis turėjo mažytį lau 
kelį, kuriame sėjo žirnius ir kry 
žiavo baltus su juodais. Tokiu 
būdu jis stebėjo savybes, ku 
rios atsiranda žirnius kryžiuo 
jant ir tas naujas savybes, ku 
rios atsiranda kryžiuojant, ga 
Įima įtvirtinti ir tokiu būdu iš 
vesti naujas veisles. Tuo pag 
rindu dabar kiekviena valstybė 
ir jų mokslo įstaigos turi selek 
cijos stotis, kuriose atrenkant 
geras savybes, ir išvedamos 
naujos atmainos, naujos javų 
veislės.

Tai yra daioma ir su gyvu 
liais, ir su augalais. Ir toks žmo 
gaus daromas atrinkimas — 
augalų ir gyvulių — vadina 
mas dirbtine atranka.

Dirbtinės atrankos būdu žmo 
gus iš laukinių javų, laukinių 
gyvulių išvedė daugybę narni 
nių gyvulių ir visokių javų. 
Taip ir dabar žmogus dirbti 
nės atrankos būdu išveda nau 
jas veisles, naujas atmainas ir 
net naujas rūšis augalų ir gy 
vulių. Iš laukinių javų, dirbti 
nės atrankos būdu išveda nau 
jas veisles, naujas atmainas ir 
net naujas rūšis augalų ir gyvu 
lių. Iš laukinių javų, dirbtinės 

labai daug veislių rugių, kvie 
čių, avižų, miežių ir tt. Ir tos 
dirbtinės atrankos būdu išvedė 
iš laukinių karvių, daugelį veis 
lių karvių, iš laukinių arklių— 
daugelį veislių naminių arklių, 
iš laukinių šunų — išvedė dau 
gelį veislių naminių šunų ir tt. 
ir tt.

Tokiu būdu Mendelis savo 
atradimu patvirtino Dervino 
(gyvenusio 1809 — 1882 me 
tais) išryškintąjį evoliucijos 
mokslą, vadinamą ir Darviniz 
mu.

Tiktai Darvinas evoliucijos 
mokslą grindė gamtinės atran 
pos pagrindu, kuri nuo dirbti 
nės atrankos skiriasi tuo, kad 
dirbtinės atrankos atveju vado 
vauja viskam žmogus, o gamti 
nės atrankos atveju — pati 
gamta savo savybėmis priver 
čia kisti organizmus, atsirasti 
juose savybėms, kurios geriau 
šiai atitinka organizmų gyveni 
mo sąlygas. Pavyzdžiui: yra sa 
lų, kuriose nėra sparnuotų va 
bzdžių, nes sparnuotus vėjas 
nunešė į jūrą ir nuskandino, ir 
saloje liko tiktai besparniai, ku 
rie tokiu būdu yra prisitaikę sa 
los sąlygoms.

Be to, dirbtinė atranka yra 
greičiau vykstąs procesas, nes 
čia žmogus jam diriguoja, o 
gamtinė atranka yra nepapras 
tai ilgas procesas, vykstąs ii 
gus amžius, milionus metų.

Žodžiu, kalbant apie Darvi 
ną ir darvinizmą, mes susidu 
riame su evoliucijos mokslu, 
kuris dabar yra pripažintas ab 
soliutinės daugumos mokslinin 
kų, kurį patvirtina Mendeliz 
mas, o jo esmė yra ši: visi gy 
viai — augalai ir gyvuliai — 
nėra amžinai pastovių formų, 
nes tos formos amžių bėgyje 
kinta ir vienos jų pereina į ki 
tas, tokiu būdu gyvybė, veikia 
nt gamtinės atrankos sąlygo 
ms, kinta.

Gamtininkai, stengiasi rasti 
kelius, etapus ir surišti dabar 
tines formas su buvusiomis ir 
jau nebesančioms, tiktai randa 
momis įvairiose iškasenose, ir 
tai yra nauja gamtos mokslų 
šaka — filogenija, — ku 
rios tikslas nustatyti, kuri rū 
šiįs iš kurios yra kilusi. Tai

KULTŪRWB>KROjVIKA
PROF. ST. KOLUPAILA LEIDŽIA DIDELIUS 

VEIKALUS
Prof. St. Kolupaila visą gy viško filmo penkių dešimčių me

venimą pašventė hidrologijos 
mokslui. Jau 38 metus jis dir 
ba savo pamėgtoje srityje, ir 
yra tapęs labai žymiu hidrolo 
gu. Daugybė jo mokinių iš au 
gštųjų Lietuvos mokyklų yra 
pasklidę po visą pasaulį. Jeigu 
inž. V. Danys statė Šv. Laury 
no upės Jūrų kelio Cornwall 
hidroelektrinę, prie Kanados ir 
JAV sienos, tai kitas jo moki 
nys dabar stato Sibire, ant An 
karo(s upės, hidroelektrinę. O 
Lietuvoje jo mokinių yra dar 
daugiau.

Bet prof. St. Kolupaila ne 
tiktai mokytojas, bet ir didelis 
spaudos darbininkas. 38 metus 
jis rinko medžiagą Hidrologi 
jos bibliografijai. Dėl karų ir 
perversmų tas darbas turėjo ne 
sėkmių, bet vis dėlto profeso 
rius jį veda prie galo. Dabar, 
dirbdamas Notre Dame univer 
sitete, prof, atsidėjęs rinko me 
džiagą ir dabar jau išleidžia. 
Prof. St. Kolupailos sudaryto 
ji Hidrologijos Bibliografija, 
kurią leidžia Notre Dame uni 
versitetas su Tautinio Mokslo 
Fondo parama, turės per 1000 
puslapių dydžio ir bus išleista 
24 kalbom, didelio formato.

Be to prof. St. Kolupaila ra 
šo Hidrometrijos Isotriją Ame 
rikoje. Tai ir gi bus stambus 
veikalas.

Pirmasis veikalas jau baigia 
mas rinkti, o antras dar rašo 
mas.

50 METŲ LIETUVIŠKAM 
FILMUI

Algirdas Gustaitis pirminin 
kavęs paskutiniam Los Ange 
les Dailiųjų Menų klubo susi 
rinkimui, padarė pranešimą 
apie filmą, paminėdamas lietu 

yra didelis ir ilgų metų dar 
bas, bet ir jis eina pirmyn, nes 
vis daugiau atsiranda senovi 
nių augalų ir gyvulių iškasenų.

Žodžiu, praėjus 150 metų 
nuo Darvino gimimo, Darviniz 
mas vis daugiau įgauna įsitvir 
tinimo, gauna daugiau įrody 
mų ir vis mažiau lieka dėl jo 
abejojimų, kurie anksčiau, dar 
tiktai prieš 50 metų, buvo la 
bai dideli.

tų sukaktį. Povilas Jasiukonis 
parodė lietuvišką filmą „Lietu 
va — Europos nugalėtoja“. Ją 
neseniai užbaigė. Filmavimai, 
karpymai, garsai P. Jasiuko 
nio, medžiagos surinkimas, žo 
dinis tekstas A. Gustaičio. Po 
filmo ilgai kalbėtasi filmų rei 
kalais. Naujuoju Dailiųjų Me 
nų Klubo prmininku išrinktas 
Gasparas Velička.

DAIL. A RŪKŠTELĖS DAR 
BŲ PARODA BOSTONE
Š. m. rugsėjo men. 12 d. 6 

v. v. Tautinės S-gos namuose 
484 E. 4th Str. So. Boston, 
Mass., bus atidaryta dail. A. 
Rūkštelės kūrinių paroda, ku 
ri tęsis iki rugsėjo 9 d., 9 vai. 
vakaro. Paroda atidaryta lanky 
tojams kasdien nuo 4—9 v. v. 
Sekmadienį nuo 11 ryto iki 9 
v. v., o šeštadienį nuo 9 vai. ry 
to iki 9 vai. vak. Rugsėjo 19 d. 
vakare parodos salėje įvyks vii 
niečių S-gos susirinkimas ir ar 
batėlė dail. A. Rūkštelei pa 
gerbti. Grupėms lankant paro 
dą, ji bus atidaryta pagal susi 
tarimą iš ryto. Parodos katalo 
gas gaunamas vietoje.

• Dr. *V. Sruogienė yra pa 
kviesta dėstyti rusii kalbą Au 
roros kolegijoje ir Nepervillė 
je. Plečiant kalbų dėstymą JA 
V mokyklose, atrodo, didesnis 
lietuvių intelektualų skaičius 
galėtų gauti mokytojų vietas.
• Dailininkės Pacevičienė šr 
Pacevičiūtė rengiasi išvykti į 
Ameriką. Numato apsistoti 
Brooklyne.
• Aloyzas Baronas parašė ro 
maną „Vieniši medžiai“.
• Dr. K. Bobelis kviečiamas 
chirurgijos instruktoriumi į Lo 
jolos universitetą.
• Inž. J. Rugis, Rosary kolegi 
joje, Čikagoje, praeitais moks 
lo metais dėstęs analitinę che 
miją ir rusų kalbą, nuo ateinan 
čių mokslo metų, šalia anks 
čiau dėstytų dalykų, dar skai 
tys paskaitas iš rusų literatu 
ros.
• Juozas Tininis, vienas iš „L. 
Dienų” redaktorių, išvyko į 
Heidelbergą, Vokietijoje, ruoš 
tis daktaro laipsniui.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
A. Giedrius. PASAKĖ

ČIOS. 176 pusi. Dail. V. Si
mankevičius. Kaina 2 dol. Kny 
ga gaunama Lietuviškos Kny 
gos klube: 4545 West 63-rd 
Street, Chicago 29, USA.

Lietuviškasis LIBERALIZ 
MAS, redagavo Vyt. Kavolis, 
parašė keli autoriai — dr. J. 
Girnius, V. Kavolis, prof. Grei 
mas, dr. Doniela, R. Šilbajoris, 
A. Gureckas, J. Jakš-Tyris, dr. 
J. Kaupas, V. Trumpa, V. Ras 
tenis, K. Drunga. Puikus leidi 
nys. Kaina 3 dol. Leidinys gau 
namas Nepr. Lietuvos redakci 
joje: 7722 George St., LaSal 
le, P. Q.

• Čikagos Balfo apskrities iž 
dininkas dalyvavo Balfo direk 
torių posėdyje New Yorke ir 
nuvežė šiai šalpos organizaci 
jai 5,100 dol.
• Cicero tautinių šokių grupė 
„Žilvitis“ yra pakviesta išpil 
dyti 2 šokius „Polka Go Rou 
nd“ televiizjos programoje (Ch 
annel 7) rugsėjo 14 d. 6,30 vai. 
vak.
• Čikagos jūrų skaučių ir skau 
tų stovyklos baigėsi rugpjūčio 
29 d.
• Dr. Jonas Aistis šiuo metu 
nuo poezijos nutolęs ir pasine 
šęs į prozą; rašo recenziją dr. 
Ant. Liuimos veikalo apie Šv. 
Pranciškų Salezietį.
• Solistė Janina Liustikaite iš 
vyko į Italiją tęsti dainavimo 
ir muzikos studijų.
• Dr. K. Matulaitis, MIC, Či 
kagoje istorikų grupei skaitė 
paskaitą apie Danijos kara 
liaus Valdemaro (1131—1182) 
ryšius su Lietuvos žmonėmis.
• Per dešimtį metų Lietuvos 
Mokslų akademijos istorijos 
institutas surengė 6 žvalgomą 
sias ekspedicijas, ištyrė 8 pilia 
kalnius, 9 plokštinius kapiny 
nūs, 21 piliakalnį, daug gyven 
viečių, pilių.
• Parengtas spaudai „Lietuvių 
kalbos dialektologinio atlaso“ 
pirmas tomas. Rengiami senų 
jų lietuvių kalbos paminklų lei 
diniai: K. Sirvydo žodynas, 
anonyminė 1737 m. gramatika, 
kai kurie J. Bretkūno biblijos 
vertimo skyriai.
• Stasio Goštauto knygai apie 
Lietuvos meną įžangą rašo trys 
žymūs Kolumbijos žmonės. 
Knyga iš spaudos išeis šį mė 
nesi.

LIETUVOJE IŠLEISTOS 
KNYGOS

J. Krikščiūnas: „Augalinin 
kystė“. 694 pusi. Aprašomi 
Lietuvoje auginami varpiniai 
bei ankštiniai javai, linai, ka 
napės, bulves, šakniavaisiai, 
aliejiniai bei eteriniai augalai, 
daugiametės žolės ir kt.

„Actą parasitologica Litua 
nica”. Mokslų akademijos Bio 
logijos instituto mokslo darbai.

Prof. J. Nainys: „Pieniniu 
kystė ir pieno higiena”.

I. Cieška ir J. Petrulis: „Es 
peranto kalbos vadovėlis”,

M. Belovas; „Chemijos pra 
monės išsivystymo Tarybų Lie 
tuvoje perspektyvos”.

K. Daukšas: „Kokybinė ana 
ližė”.

V. Variakojis: „Stalo teni 
sas”.

• Verkiuose, ties Vilniousate 
miestu, įsteigta mokslini® 
-eksperimentinė bazė zoologi^ 
jos moksliniams tyrimams. 
Verkių rūmuose steigiamas 
gamtos moksių muzėjus.
• Vytauto Jonyno kūriniai, 
drauge su kūriniais dail. Co 
van, Mori, Shepherd ir Viešu 
lo, buvo išstatyti grafinio me 
no parodoj Almus Meno gale 
rijoje Great Neck, N. Y.
• Dr. Juozas Novickas iš Hart 
fordo yra pakviestas dėstyti fi 
losofiją ir filosofijos istoriją į 
King kolegiją, Wilkes - Barre, 
Pa. Naujasis profesorius yra 
baigęs Fordhamo universitetą 
New Yorke ir Liuveno Augštą^ 
jį Filosofijos Institutą. Proi.^ 
Dr. Navickas šiuo metu rengia 
naują filosofijos veikalą mora 
lės ir ilBtorijos santykiams nu 
šviesti.
• Dramaturgas Piktoras Miliū 
nas išleidžia savo pjesių rinki 
nį „Vidurdienio debesys”. Jau 
na poetė J. Degutytė išleido 
pirmąjį eilėraščių rinkinį „Ug 
nies lašai".
• Mykole! Vaitkaus atsimini 
mų knyga apie tris arkivysku 
pus ir vieną vyskupą, baigia 
ma ruošti spaudai. Leidžia Lie 
tuvos Knygos klubas.
• Antano Giedriaus knyga 
„Lukšiųjai” jau atspausdinta.
• Valstybinio Dailės instituto 
studentai dekoruoja Daugų ra z 
jono Žilinų kaimo kultūros na 
mus, kuriuos pastatė Vilniaus 
universiteto studentai.

spaudė jo širdį. Bet dar daugiau jis laukė vakaro, kentė dėl 
noro išraudoti šį skausmą tokiu būdu, kad pravirktų kiekvie 
nas.

Vilkai, apie kuriuos jis prisiminė visą dieną, jau nebuvo 
vilkai, vilkai sniege ir mėnulio šviesoje, bet buvo tema apie 
vilkus, tapo priešiškos jėgos pasireiškimu, pasiryžusiu su 
naikinti daktarą ir Larą arba išgyventi juos iš Varykino. Šio 
priešiškumo idėja, besirutuliuodama, į vakarą išsirutuliojo ; 
tokią jėgą, tartum čia buvo atrasti prieštvaninės pabaisos 
pėdsakai ir griovyje įsikūrė milžiniško dydžio, pasakiškasis, 
norįs daktaro kraujo ir trokštąs Laros dakonas

Sutemo vakaras. Vakarykščiu būdu daktaras uždegė ant 
stalo lempą. Lara su Katenka anksčiau, negu vakar, atsigu 
lė miegoti. Kas naktį buvo parašyta, skyrėsi į dvi dalis. Kas 
buvo žinoma, išgyventa, naujuose pavidaluose buvo užrašy 
ta švariai, kaligrafiškai. Kas buvo nauja, buvo tiktai apmes 
ta, iškreivuliuota, subraukyta. Peržiūrėdamas šitą tepalynę, 
daktaras jautė nusivylimą. Naktį šitie juodraštiniai gabalai 
jam žadino ašaras ir nustebindavo kai kurių sėkmingumų ne 
tikėtumu. Dabar kaip tiktai šitie tariamieji apsisekimai kai 
kuriais dirbtinumais kėlė nusivylimą.

Visą gyvenimą jis svajoja apie originalumą išlygintos ir 
prslopintos, išoriškai neatpažįstamos ir paslėptos po bendra 
vartojama ir įprastine forma: visą gyvenimą jis siekė išvys 
tyti tokį suvaldytą ir nepretenzingą rašymo būdą, kuris skai 
tytoją ir klausytoją užvaldytų turiniu, patys nepsatebėdami, 
kokiu būdu jis juos veikia. Visą gyvenimą jis rūpinosi sukul
ti nepastebimą stilių, neatkreipiantį į save dėmesio, ir nepa 
prastai išsigąsdavo pamatęs, kaip jis dar toli nuo idealo.

Vakariniuose savo darbuose jam norėjosi priemonėmis, 
paprastumu siekiančiu lopšinės dainelės nuoširdumą, kuriuo 
būdu išreikštas jo sumišęs meilės ir baimės, ilgesio ir drąsos 
jausmas, kad tai išsilietų tartum be žodžių, pats savaime.

Kitą dieną, peržiūrėdamas šiuos bandymus, jis rado, 
kad jiems trūksta užuomazgos, kuri suvestų į visumą pakrin 
kančias eilutes. Palaipsniui perrašinėdamas šias eilutes, Ju 
xij Andrejevič tuo pačiu lyriniu būdu pradėjo kurti legendą 
apie Jurgį Narsųjį. Jis pradėjo plačiu, teikiančiu didelį rui 
zningumą, penkiapėdžiu. Nepriklausomai nuo turinio, pats 
toks rašymas buvo būdingas skambesiui, kuris tačiau erzino 
jį valdišku netikru dainingumu. Jis paliko pasišiaušiusį rit 
mą su cezūra, suglaudęs eilutes į keturias pėdas, kaip tai 
daroma prozoje, kovojant su žodingumu. Rašyti pasidarė 
sunkiau, bet patraukliau. Darbas pajudėjo gyviau, bet vis 
dėlto bereikalingas plepumas prasiskverbdavo. Jis save pu 
vertė dar daugiau sutrumpinti eilutes, žodžiams tripėdyje pa 
sidarė anksčiau, paskutinės rašančiojo mieguistumo žymės 
išsisklaidė, jis pabudo, užsidegė. Daiktai, vos tiktai žodžiais 
suminėti, suminėjimo rėmuose pradėjo ryškėti. Jis išgirdo 

arklio žingsnius ant eilėraščio, kaip girdimas begūno suklu 
pimas vienoje Šopeno baladėje. Georgij Pobienonoecev jojo 
neapmatuojamais stepės plotais, Jurij Andrejevič matė, kaip 
jis nutoldamas mažėja. Jurij Andrejevič skubėjo karštligiš 
kai ir vos spėjo užrašinėti eilutes, kurios liejosi vietoje ir 
taikliai.

Jis nepastebėjo, kaip atsikėlė Lara ir prie jo prisiartino. 
Ji atrodė plona ir augštesnė, negu ištikrųjų, ilgais iki kulne 
lių marškiniais. Jurij Andrejevič iš netikėtumo krūptelėjo, 
kai ji atsirado greta jo, išbalusi, išsigandusi ir, ištiesusi prieš 
save ranką, pašnabždomis paklausė:

— Girdi? Šuva staugia. Gal du. Ach kaip baisu, koks 
blogas ženklas! Kaip nors išlauksime ligi ryto, ir važiuojam, 
važiuojam. Nė minutės čia daugiau nepasiliksiu.

Po valandos, po daugelio įkalbinėjimų, Larisa Fiodorov 
na nusiramino ir užmigo. Jurij Andrejevič išėjo į goijkas. 
Vilkai buvo arčiau, negu praėjusią naktį, ir nubėgo dar grei 
čiau. .Ir vėl Jurij Andrejevič nepastebėjo, kurion pusėn. Jie 
stovėjo ruja, jis jų nespėjo suskaičiuoti. Jam pasirodė, kad 
jų buvo daugiau.

10
Buvo trylikta jų buvimo Varykine diena, eniku nesiski 

rianti nuo kitų dienų. Išvakarėse taip pat. staugė vilkai, buvę 
dingę viduryje savaitės. Vėl juos paskaičiusi šunimis, Lari 
sa Fiodorovna nutarė rytą išvažiuoti iš Varykino. Taip pat 
eiliojosi pusiausvyros stovis su ilgesingo neramumo priepuo 
liais, būdingais darbščioms moterims, nepripratusioms prie 
tuščių plepalų.

Viskas kartojosi tiksliai, taip, kad kai ji, kaip ir kitais 
rytais, pradėjo ruoštis grįžti į Juriatiną, galima buvo pagal 
voti, kad pusantros savaitės kaip ir negyventa.

Kambariuose vėl buvo drėgna ir tamsu, nes buvo ūką 
nota diena. Šaltis atližo ir iš dangaus, apvilkto žemais debe 
simts, kas minutę galėjo pradėti kristi sniegas. Dvasinis ir 
fizinis išvarigmas ir nepakankamas miegas Jurijų Andrejevi 
čių vertė iš kojų. Mintys galvoje painiojosi, jėgos buvo išse 
kusios, jis jautė nuovargio šaltį, susitraukęs ir trindamas šą 
lančias rankas, jis vaikščiojo nekūriantame kambaryje neži 
nodamas, kaip apsispręsti, žiūrint to, kaip nutars Larisa Fio 
dorovna.

Larisos siekiai buvo neaiškūs. Ji pusę gyvenimo atiduo 
tų už tai, kad abu jie nebūtų taip chaotiškai laisvi, bet reika 
laujamam paklustų kokiam nors susitarimui, bet kartą ir vi 
siems laikams įvestai tvarkai, kad jie vaikščiotų į tarnybą, 
kad jie turėtų pareigas, kad galima būtų gyventi protingai ir 
sąžiningai.

Dieną ji pradėjo, kaip paprastai: sutvarkė lovas, pašla 
vė kambarius, daktarui ir Katei padavė pusryčius. Taškui 

pradėjo krauti daiktus ir paprašė daktarą pakinkyti arklį. 
Nutarimas išvažiuoti buvo padarytas tvirtai ir nepakeičiamai.

Jurij Andrejevič nebandė atkalbinėti. Grįžimas į miestą 
pačiu suėmimų įkarščiu, kai jie dingo iš miesto, buvo visai 
neprotingas. Bet kažin ar protingesnis buvo buvimas vieto 
je, kuri pati savaime turėjo savo pavojų ir buvo žiemos dyku 
moję. Be to, paskutiniai glėbeliai šieno, kuriuos daktaras sij^ . 
rankiojo daržinėse, jau baigėsi, o naujų nebuvo kur gauti. 
noma, jeigu būtų numatoma galimybė įsikurti ilgesnam lai 
kui, daktaras apvažiuotų apylinkes, pasirūpintų maistu ir pa 
šaru, bet trumpam ir netikram laikui nebuvo prasmės leistis 
į jieškojimus. Tat, numojęs ranka, daktaras išėjo kinkyti 

arklį.
Jis arklį pakinkė nemokamai. Samdeviatov jį mokino, 

bet daktaras jo pamokymus užmiršo. Vis dėlto, nors n ne 
įgudusiomis rankomis, jis šiaip taip pakinkė. Pakinkęs, ark 
lį atvedė prie namo gonkų, pririšo ir įėjo į vidų pasakyti La 
rai, kad jau gali važiuoti.

Įėjęs į vidų, daktaras rado Larą didžiai sumišusią. Ji ir 
Katenka jau buvo apsivilkusios ir pasiruošusios išvažiuoti, 
bet Larisa Fiodorovna laužė rankas ir, sulaikydama ašaras ir 
prašydama Jurijų Fiodorovičių minutei prisėsti, sėdosi j krės 
lą ir vėl stojosi, Ir dažnai pertraukdama savo kalbą šauksmu 
„Ar ne tiesa?“, augštu, giedančiu ir besiskundžiančiu tonu, 
kalbėjo greit-greit, padrikais sakiniais:

— Aš nekalta. Aš pati nežinau, kaip tas atsitiko. Be® > 
ar gi galima dabar važiuoti? Greit sutems. Naktis mus u^ 
klups kelyje. Ir kaip tiktai tame baisiame miške. Ar ne tie 
sa? Aš pasielgsiu, kaip tu įsakysi, bet pati, savo valia, nesi 
ryšiu. Kažkas mane sulaiko. O tu kaip žinai. Ar ne tiesa? 
Ko gi tu tyli ir neištari nė vieno žodžio? Mes pražiopsojo 
me visą rytą, nežinia, kokiam tikslui praleidome pusę dienos. 
Ryt šita nepasikartos, mes būsime atsargesni, ar ne tiesa? 
Gal pasilikti dar vienai dienai? Ryt atsikelsime anksčiau, iš 
vyksime tik ką prašvtus, septintą ar šeštą valandą ryto. Kaip 
tu manai? Tu pakursi krosnį, parašysi vieną vakarą daugiau, 
pernakvosime dar vieną naktį čia. Ach kaip tas būtų nepa 
kartojama, nuostabu! Kodėl gi tu nieko neatsakai? Aš vėl 
kažkuo kalta, nelaiminga!

— Tu perdedi! Iki sutemų dar toli. Dar visiškai anksti. 
Bet tebus taip, kaip tu nori. Gerai. Pasilikime. Tiktai tu 
nusiramink. Pasižiūrėk kaip tu susijaudinusi. Tikrai nusira 
minkime. Štai Katenka sako, kad ji išalkusi. Užvalgysime. 
Tavo teisybė, — dabartinis išvykimas būtų perdaug nepa 
ruoštas, staigus. Tiktai nesijaudink ir neverk, dievaži. Tuo 
jau aš pakursiu krosnį. Bet prieš tai, kai arklys pakinkytas, 
suvažinėsiu į senąją Živagų daržinę atsivežti paskutinių mal 
kų, nes čia neliko nė pagalio. O tu neverk. Aš greit sugrįšiu.

Bus daugiau.
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NIAGAROS PUSIASALIS
APIE CHRUŠČIOVĄ

vėliau kitus. Vienas komphmen 
tas jiems yra tai, kad jie kumš 
čio nekelia, kai mato už save 
didesnį.

Tad ko mums jaudintis? Te 
gu sau Chruščiovas važinėja, 
tegu glebeščiuojasi, tegu myli 
si — viskas pagrįsta klasta ir

Visus dabar erzina Chruščio 
vo vizitas. Tiek erzina, kda net 
mūsų spauda susijaudinusi ii 
gaiš receptiniais straipsniais 
apie tai, kaip mes tą jo griozdiš 
ką vizitą turime pergyventi ir 
jį pabandyti suvirškinti.

Šio straipsnio autoriui tas vi 
sas jaudinimasis atrodo visiš 
kai be pagrindo. Kuo gi paga 
liau vienas budelis skinasi nuo 
kito? Kiek gi budelių jau se 
niai važinėja po Ameriką, kra 
tosi rankas su amerkonais ir 
dar kiek kratysis?

Nuo Jaltos iki šio vizito juk 
daug laiko buvo įgusti į ameri 
konų bei britų politini naivu 
mą. Ar ne jų dėka tapo sugriau 
tos visos sienos šiuos ponus sau 
gojančius nuo Maskvos rezni 
kų? Kartą tos sienos sugriau 

■ tai kodėl jiems neiti? 
k Mūsų gi likimas tapo jau se 

niai pasirašytas Jaltoje, Pots 
dame ir kur jis nebuvo pasirašy 
tas? Neverta galvoti, kad kas 
nors dar gali saugoti ir apsau 
goti mus, gal išskyrus tik patį 
Dievą danguje, be kurio, kaip 
žinoma, nenukrenta nei vienas 
plaukas nuo galvos ir nežūsta 
nei viena tauta.

Bijoti turi tik visi tie ponai, 
kurių dvaro stogas lyg jau ir 
svyla. Nelengva jiems bus kai 
Chruščiovas plojinės jiems per sėjusiame Blombergo lageryje, 
nugaras ir kosės į veidą. Reiš kur tada buvo susitelkusios stip 
kiame užuojautos, bet dalykas rios baltų intelektualinės pajė 
užtarnautas.

Kitas dalykas, kai Chruščio kanta 
i ims sto jam vadovavo geroKą laiką. 

Paskui tas choras perėjo į jau 
no, labai gabaus dirigento p. 
Vaičiulėno, dabar St. Johno ka 
tedros vargonininkas, rankas 
ir tapo stipriausiu choiu visoje 
Britų zonoje.

Dabar A. Viskanta 
ninkas, stambus ūkininkas. Ge 
rai jau prasigyvenęs. Kiti pla 
nai jo gyvenime dabar, tačiau 
širdis ta pati. Tik atvykęs ir 
pamatęs Wellando pamaldose 
stoką vargonų, nuėjo, pats nu 
pirko ir pats per mišias pagro 
jo. Per kitas pamaldas jau var 
gonavo St. Catharinėje. Ar ne 
tokių žmonių mums čia, kaip 
tik reikia? Likimas yra geras 
Niagaros pusiasalio lietuviams 
už jų gerumą, už jų neužmirši 
mą Lietuvos. Linkime visi čia 
visiems naujai įsikūrusiems tik 
ros Dievo palaimos!

Radasta.

rie niekad pasaulyje nieko ne 
sukūrė tvirto ir pastovaus, bet 
griuvo į amžių dulkes greitam 
užmiršimui. Mes gi gyvename 
dalykus pastovius — laisvei.

Žara.

MŪSŲ JĖGOS AUGA.
Trys nauji ir labai stiprūs lie 

tuviai apsigyveno mūsų pusią 
salyje. Du pranciškonai vienuo 
liai
ir tėvas Tarcizijus Garbukas 
O. F. M. apsigyveno St. Catha 
rines vienuolyne. Iš Kolumbi 
jos atvykęs Aloyzas Viskanta 
su šeima apsigyveno dideliame 
ūkyje, jį nusipirkęs, prie pat 
Niagaros — Čipavoje.

Tai vis didelės lietuviškos jė 
gos bendrame 
be, kuriomis 
džiaugti.

A. Viskanta 
jos žmogus jau buvo žinomas 
kaip veikėjas Vokietijoje pagar

— brolis Antanas Trumpa

įsitaisę ir 
piliečiais, 
viešai pa 
nuomonę

lietuvybės dar 
negalime nesi

puikios energi

■ ’as vieną dieną juos 
rais pirštais už šlipso. Ims, 
kas gi kita nelieka daryti? Kai 
paims, tai ir bus mūsų ir kitų 
tautų vargo galas. Kokia bebū 
tų žuvis didumo, kartą ji susi 
gundo slieku — atsiduria ant 
kranto. Taip bus ir su Maskvos 
apsimetėliais. Jei iki šio laiko 
neėmė ir dar gal gerą laiką ne 
inas tai tik ir patvirtina šių žo 
džių teisiingumą : rusai gundosi 
slieku, bet bijo atsidurti ant 
kranto. Tai ir yra pargindinė 
paslaptis, kodėl įrusai, būdami 
tokie galingi, kaip kad jie sa 
kosi, nepuola tos menkos Ame 
rikos, to „supuvusio“ vakarų 
pasaulio.

O gyvenimas gi yra aiškiai 
įrodęs, kad rusai nepraleidžia 
progos savo kumštį pakelti ta 
da, kai jie žino, kad tas kumš 
tis nebus triuškinančiai atmuš 
tas. Atmink Suomiją, Lenkiją,

gos. Lietuvių lageryje A. Vis 
suorganizavo chorą ir

uki

St. CATHARINES, Ont
SUDREBĖJO NAUJI VARGONAI!

Kas, yra gera apie st. catha 
riniečius yra tai, kad ką jie kar 
tą pasako, tai ir padaro, ir pa 

(daro nebetaip, o gerai. Paša 
■kė, kad laikas atėjo naujiem 
vargonam ir štai jie jau virpa 
mūsų pamaldose. Garbė jais 
prabilti teko p. A. Pauhoniui, 
kurio visa šeima įsijungusi į lie 
tuviškų pamaldų stiprinimo 
darbą: tėvas prie vargonų, mo 
tina veda giedojimą, sūnus klap 
čiauja prie altoriaus, pastoviai.

Taigi šį sekmadienį naujais

Paulio

TAISAU 

televizijos ir radio aparatus. 
Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

vargonais pargojo A. 
nis ir rodos didelis momentas 
atėjo vietos letuvių gyvenime 
girdint puikius tonus savo ran 
kų maldos namuose. Tie garsai 
dabar skambės jau visados ten. 
Gaila tik — neturime pašto 
vaus vargonininko. Visi užim 
ti darbais, kurie neleidžia viso 
laiko paaukoti šiam rekailu. Ta 
čiau bus viskas gerai, nes visi 
kaip ir anksčiau pasikeisdami 
rankas pridės, ir laimei, rankas 
sugebančių čia pridėti skaičius 
yra gražus ir jis nemažėja, bet 
didėja.

Kas betrūksta dabar prie tų 
vargonų, yra vienas mažiau 
sis... reikia už juos užmokėti. 
Nors skamba reikalas kiek ju 
moristiškai, tačiau žinant mūsų 
pusiasalį — reikalas nėra per 
daug sunkus. Žmonės čia dos

SAULT Ste. MARIE, Ont.
APIE TEISINGUMĄ

Daugelis mūsų tautiečių jau 
apie dešimtmetį ar daugiau gy 
vena šiame mieste Kanadoje ir 
džiaugiasi geru šio krašto gy 
venimu bei įvairiomis laisvė 
mis.

Atkutę, tvirčiau 
pasidarę šio krašto 
mes išdrįstame net 
reikšti savo krašto
dėl tokių įvykių, reiškinių ar 
šiame krašte egzistuojančių ne 
gėrovų ar tokių dalykų, kurie 
čia yra atsilikę ir, mūsų aki 
mis, reikalingi patobulinimo.

Senus vietinius gyventojus 
ir net valdžios įstaigas toks 
neigiamų reiškinių kėlimas ar 
kritika net užpykdo, tačiau, no 
rs ir žinant seną lietuvišką pa 
tarlę, kad svetimame kiašte pra 
našu nebūsi, protingai galvo 
jant, tai yra naujų kanadiečių 
tik geri norai ir, kaip kartais iš 
sireiškiama, jų įnašas į šio gra 
žaus ir turtingo krašto ateitį.

Naujieji kanadiečiai kritikuo 
ja šio krašto švietimo-auklėji 
mo sistemą, stebisi senų vieti 
nių gyventojų nesiorientavimu 
ir ndsidomėjimu politika, leng 
vapėdišku jų pinigų švaisty 
mu ir t. t. ir t. t.

Tačiau šį kartą užkabinsime 
rimtesnį dalyką — Kanados tei 
singumą ir teisinės sistemos 
funkcionavimą, nes laike pas 
kutinių 8 metų net 3 įvykiai, 
tiesiogiai palietė mūsų tautie 
čius, nenoromis verčia apie tai 
rašyti.

1951 m. vasarą nuo peilio 
žaizdos širdyje mirė lietuvis Jo 
nas Norkus. Apkaltintas nužu 
dymu ukrainietis Wasil Kra 
wiec buvo pasodintas kalėji 
man, bet po 8 dienas trukusios 
bylos, prisiekusiųjų teismas 
(jury) ir Ontario Augštojo teis 
mo pirmininkas nuspiendė kai 
tinamąjį paleisti. Mūsų mies 
to, o ypač lietuviškoji visuome 
nė, Su dideliu susidomėjimu se 
kė teismą ir buvo stačiai pri 
blokšta tokio sprendimo, nes 
klausantiems prisiekųjų liūdi 
ninku parodymus teisme, gale 
jo tikrai būti aišku, kas nužu 
dė tautietį J. Norkų. Pavyz 
džiui, liudininkas jugoslavas 
juristas M. Bozic, dirbęs nusi 
kaitimo vietoje prie gcležinke 
lio, pasakojo teismui apie gėri 
mą namų gamybos vyno tragiš 
kosios nakties išvakarėse ir 
žiaurias muštynes tarp nužudy 
tojo ir kaltinamojo, kurių me 
tu net liejosi kraujas. Jis taip 
pat matęs, kaip J. Norkus iš 
svyravęs per duris laikydama 
sis abiem rankom už krūtinės 
ir pasakęs „jis mane nudūrė“, 
susmukęs negyvas. Liudininkė 
tautietė A. V., tarp kitų įvai 
rių dalykų, prisipažino prašiu 
si Bozic šeimą, kad nesakytų 
policijai, jog Krawiec nužudė 
Norkų, bet kad sakytų, Nor 
kus pats nusižudęs... Vienas

nūs, pradžia piniginė jau gera. 
Betrūksta kitiems prisidėti iš, 
ačiū Dievui, jau ne tuščiu kiše 
nių ir visa problema bematau' 
išspręsta. Beliks jieškoti nauju 
— tai kas mūsų pusiasalį ir da 
ro ne žodžiais bet darbais dina 
mišką. Gandras.

policininkas ištraukęs iš 
lio, netoli žmogžudystės 
nos, ilgą peilį, ant kurio labo 
ratoriniai tylimai parodė, ras 
ta Norkaus grupės kraujo ii
tos pačios grupės krauju būva 
si persunkta atrasta paslėpta, 
kaltinamojo apranga. Liudiniu 
kas Langewin paliudijo, kad 
kaltinamasis žmogžudystes iš 
vakarėse prašęs jo atnešti mi 
nėtąjį pielį, kad jis galėtų su 
tvarkyti „jį“ ir t. t.

Visi šie parodymai tebeguli, 
užfiksuoti oifcįaliose teismo 
stenogramose, o kaltinamis 
vietoj bausmės, džiaugiasi lais, 
ve ir „turbūt, juokiasi iš Kana, 
dos teismų.

Antras, mažesnės reikšmės, 
nuotykis, vietos taikos teisme 
įvyko pernai, kada taikos teisė 
jas (magistrate) nubaudė vie 
na tautietį už pergreitą važia 
vimą automobiliu. Nors teisia 
masis tautietis turėjo iiudinin. 
ką, kad jis nevažiavęs perdide 
ilu greičiu, bet teisėjas pareis 
kęs, kad jis tikįs policininku ir 
uždrožė atitinkamą pabaudą.

Šių metų žiemą įvyko trečias 
dalykas. Vienas tautietis prieš 
metus laiko pirko namus, ta 
čiau jis nei prieš tai, nei po to 
ir pasirašant atatinkamus doku 
mentus nebuvo trapininkaujan 
čio agento nei buvusio namo 
savininko įspėtas, kad name 
blogai įtaisyti kanalizicijos — 
vandens nutekėjimo vamz 
džiai ir kad buvęs savininkas 
net porą kartų statybos inspek: 
toriaus buvo įspėtas sutvarky
ti tuos vamzdžius sulig atitin. 
karnų reikalavimų ir kad arba 
namas bus uždarytas 
skelbtas netinkamu gyventi. 
Naujas namo savininkas iškė 
lė namą pardavusiam bylą, bet 
distrikto teisėjas nerado atitin. 
karnų paragrafų ar nuostatų 
Kanados įstatymų knygose, ku 
riaiš sukčius namo pardavėjas 
galėtų būti nubaustas jei ne už 

; apgavystę, tai bent už klaidin 
gą faktų pavaizdavimą (misre 

. presentation) nors nukentėju 
šio tautiečio naudai liudijo ir 

; visai kitokio sprendimo laukė 
į statybos inspektorius ir 2 va. 
į mzdžių statymo specialistai 
. („plomberiai“).

Dabar, gyvenant moderniam 
; vandenilio bombų amžiuje, Že
■ mės satelitų ir tarpkontinenti.
■ nių vairuojamų raketų eroje, 
. šie trys išvardinti mūsų mieste 
> pavyzdžiai rodo, kad Kanadai 
j visose srityse darant didelį pro 
į gresą, toks svarbus dalykas 
į kaip kanadiška teisė, nežengia

pirmyn su gyvenimu.
Korespondentas.

• Šių metų pradžioje pasirodė 
nauja maldaknygė. Tai Sibiro

1 lietuvių tremtinių ranka rašy 
’ ta maldų knygelė „Marija, gel 

bėk mus”. Tų Sibiro ranka ra 
šytų tremtinių maldaknygių.

* galima gauti ir AV parapijos.
■ knygynėlyje pas pp. Jurkienę. 
, • Midway Industry Ltd. dar 
: bininkai streikavo 4 savai

tęs, bet streiką laimėjo: sutar 
i tis pasirašyta 3-ms metams, 
i priedo dabar gauta 7% et. ir 
i kasmet bus pridedama po 5 et. 
. už darbo valandą.

upe
see

Generolas George Pearkes, 
VC, Kanados Krašto Apsau 
gos Ministeris. Jo pavardė yra 
dažnai minima ryšium su Ka 
nados apsaugos problemomis, 
ypač su Avro Arrow ar raketų 
ir atominių ginklų posirinkimų 
krašto gynybai. (CS).

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys. 

Įrašykite i plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

''Home Recording Service) 
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

• Iš spaudos išėjo Vilniaus 
Valstybinio universiteto nau 
jas mokslo darbų tomas „Bio 
logija, geografija, geologija".

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
' ir dukroms.

pa

Nekilnojamas turtas
Praktiškoji pirkimo procedūra:

Yra keletas būdų pasidaryti 
vieno ar kito nekilnojamo tur 
to savininku. Bet dažniausiai 
pasitaiko maždaug tokia pirki 
mo procedūra:

Pirkėjas visapusiškai apžiū 
rėjęs objektą ir apsiskaičiavęs 
daro pardavėjui pasiūlymą 
„Offer“. Ar pasiūlymas daro 
mas per tarpininką — agentą, 
ar be tarpininko, prasmė yra 
ta pati: sudaryti tvirtą abi pu 
sės rišantį sutarimą iki tol, kol 
notaras padarys pirkimo - par 
davimo dokumentą. Skirtumas 
tas, kad su tarpininku sudaro 
mas pasiūlymas, „Offer“, toks, 
kokį pirkėjas pramato iš pir 
mo aptarimo. Kada be tarpiniu 
ko — kaina dažniausiai žodžiu 
sutariama ir pasiūlymas surašo 
mas sutarimo patvirtinmui.

Toks pasūliymas, „Offer“, 
tur turėti šiuos pagrindinius 
duomenis:

1. Datą ir vietą, kur jis suda 
romas.

2. Sutartą kainą, išreikštą 
■skaičiais ir žodžiais. Gerai pri 
dėti pareiškimą, kad pirkėjas 
parduodamą objektą matęs ir 
yra juo patenkintas.

! 3. Objekto aprašymą, jei na
mas: visus gatvės Nr., Žemės 
sklypo dydį — ilgį ir plotį. O 
jei tik žemės sklypas — būti 
nai sklypo Nr. (Subdivision) 
ir rajono Nr. (Cadastre).

Be abejo, dauguma pardavi 
mų nėra grynais pinigais, to 
dėl tenka išdėstyti mokėjimo 
sąlygas.

4. Su kiekvienu rašytu pa 
siūlymu pridedama pinigų su 
ma,
prie pirkimo sumos 
ma rankpinigiais— 
Rankpinigiai geriausia duoti 
čekiu. Čekis rašomas pardavė 
jo vardu, bet nepatartina ję pir 
kėjui atiduoti. Todėl jis laiko 
mas saugoti „in trust.“ pas jūsų 
agentą ar notarą. Dažnai čekis 
gali būti rašomas dviem var 
dais: pardavėjo ir agento, par 
davėjo ir notaro vardais. Nėra 
gerai rašyti čekį vien agento 
vardu ir jį jam atiduoti. Ne 
bent agentas yra pažįstamas,

kuri vėliau priskaitoma
— vadina 
Deposit“.

ar jis priklauso finansiškai stip 
riai įstaigai ar gali parodyti ga 
rantiją — „Bond“.

Rankpinigiai duodami maž 
daug 4—5% perkamo objekto 
vertės. Tas rodo, kad pirkėjas 
yra rimtai apsisprendęs pirkti. 
Jei pasiūlymas priimamas, rank 
pinigiai negrąžinami, bet už 
skaitomi į pirkimo kainą. Jei 
pasiūlymas nepriimamas, rank 
pinigiai automatiškai grąžina 
mi.

Čekis gali būti patvirtintas, 
bet ne būtinai įdėtas į banką.

Rankpinigiai yra ir užtikrini 
mas, kad tik tokiomis sąlygo 
mis norima pirkti ir pardavė 
jas, priimdamas, užtikrina, 
kad pasiūlyme išvardintas są 
lygas išpildys.

Toliau iš to seka išvada, kad 
jei pardavėjas išpildys visas pa 
siūlymo sąlygas, bet pirkėjas 
nebenorės pirkti — pirkėjas 
gali nustoti rankpinigių. Tikru 
moję jis turi pirkti. Taip pat 
pardavėjui nieko kito nebelie 
ka, kaip tik išvardintomis są 
lygomis parduoti. Jis gali atsi 
sakyti sumokėdamas pirkėjui 
už laiko sutrukdymą. Jei per 
kamo objekto dokumentai bū 
tų netvarkoje ir būtų negalima 
jie patvarkyti, dažniausiai išsi 
skiriama nereiškiant jokių pre 
tenzijų abiems pusėms, tik pa 
dengiant susidariusias išlaidas.

5. Toliau seka suma, kuri mo 
karna, kaip grynus pinigus, ir 
per kiek dienų — laiko — no 
rimą pasirašyti pas notarą, ir 
kokį — kieno notarą. Jei mo 
karna grynais — pirkėjas past 
renka savo notarą, Daugumoje 
pirkėjas pasirenka savo nota 
rą, jei moka grynais pinigais 
iki pirmųjų „mortgage“ pasko 
los. Bet jei lieka balansas, kurį 
vėliau moka pardavėjui — ta 
da pasirenkamas pardavėjo no 
taras.

6. Pažymėtina, kokia suma 
perimama pirmosios paskolos, 
kuriam laikui ji dar galioja, ko 
ks procentas ir kokie mokėji 
mai.

Nukelta į 6-tą psl.

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. : 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo. ;
Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: i 

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžtamą; 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, į

neišskiriant nei vaikų.
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų : 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service) 

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q.

S. UMBRASAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

Jūsų senus kailinius paltus nudažome ir perdirbame į 
kailinius pamušalus.

2622 Wurtele St., Montreal. Tel. LA 1-4681

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

LA 6-7521.

I D- E. BELANGER ft SONS ii
8 18 METŲ JŪSŲ TARNYRO|1< ;h
| G AR ANTUO T A S D A R B A S. ::
| 259—3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343

IRWIIDE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE

I Ai£7“6727 Sav. P. RUTKAUSKAS I
#©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©&©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<« 
“©©©©©©©©©©©®©©®®©©©©©©©©©©©©®©®©©©©©©©©©©©©

79 ir 81 St. Zotique St. E., 

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

AUGSTOS KOKYBES
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ ROB
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MŪSŲ ^PORTAS' Dėl santykių su lenkais

VEDA KAZYS BARONAS
ARTINASI SPORTINIS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

JUBILĖJUS
Jubilėjinę Australijos Lietu 

vių Sporto šventė Adelaidėje 
bus ypatingai puiki, gausi var 
žybomis, kultūriniais parengi 
tnais, programomis ir reikia 
tikėtis, kad N. Metų Balius 
taip pat nesibaigs prieš 12 vai. 
Nors adelaidiškiams, o gal ir 
ALFAS valdybai rūpesčių yra 
jau labai daug, tačiau vienas iš 
svarbiausių šventės įvykių tu 
retų būti paskutiniąją varžybų 
dieną, atseit — krepšinio rung 
tynės tarp I-sios šventės, ge 
riau pasakius — tarp I-jų krep 
šinio pirmenybių Melburne lai 
mėjusios rinktinei ir paskuti 
nionsios Jubilėjinės krepšinio 
rinktinės.

Jau anksčiau Sp. Skyriuje 
sporto veteranas canberiškis 
P.- Pilka siūlė Adelaidėje pra 
vesti Krepšinio Veteranų rung 
tynęs preŠ 
nę. Bet kur 
gus atskirsi, 
kas ne, nes 
šventės dalyvių daugelis žai 
džia šiandien. Šiomis rungtynė 
mis galima būtų, bent iš dalies, 
išspręsti ir tasmaniškio Urmo 
no iškeltą klausimą, ar mūsų

Jubilėjinę Ringti 
gi tu dabar žmo 
kas veteranas ir 
dar ir pirmosios

sportinis lygis Australijoje ky 
la ar ne.

Aš nesiimu spręsti, kaip ir 
kokiu būdu turėtų būti su 
kviesti I-sios šventės dalyviai, 
tą turėtų pasvarstyti rengėjai, 
tačiau aš siūlau, jei tokios rung 
tynės būtų pravestos, I-sios 
Šventės Rinktinę sudaryti iš 
šių žaidėjų: Komandos vado 
vas — P Pilka (Canberia), ko 
mandos kapitonas — L. Baltru 
nas (Varpas), žaidėjai; Igną 
tavičius, Jaciunskis, Gurskis, 
Urnevičius (visi Adelaidės Vy 
ties), Modzeliauskas, Juška, 
Gasiūnas, Bakšys (Melburno 
Varpo), Šutas, Laukaitis Ba 
čiulis (Sydnėjaus Kovo) ir Gru 
žauskas ir Genys (Canberra).

Jubilėjinę rinktinę sudarytų 
po visų varžybų. Gaila tik, kad 
I-sios šventės laimėtojas — 
Melburno Varpo tuometinis ko 
mandos kapitonas S. Daigina 
vičius prieš kelias savaites iš 
plaukė į Ameriką, nes jis būtų 
gera paspirtis seniesiems krep 
šinio kovotojams, kuriems ko 
ne ko, bet jau kvapo — tai tik 
rai gali pritrūkti. T. P.

Kartkartėmis mūsų spaudo 
je iškeliamos mintys, kad reik 
tų pradėti su lenkais išsiaiškin 
ti. Kad reiktų lenkus apipilti 
informaciniais leidimais. Žo 
džiu, pradėti lenkus apšviesti. 
Nurodyti mūsų medalio pusę, 
mūsų argumentus, mūsų tei 
sės, žodžiu pradėti su lenkais 
polemizuoti.

Šio straipsnio autorius neno 
“ pasakyti, kad to viso nereikia 
daryti. Priešingai, mano, kad 
tas viskas labai gerai. Tačiau 
galvoja, kad visa tai pcrminkš 
ti vaistai, nevisiškai stipriai 
įkerta lenkų psichologiją. Gali 
tturėti galų gale lenkų galvo 
jime neigiamų rezultatų.

Kas pažįsta lenkų tautą, ge 
rai žino viena: kas mažiausia 
lenkui imponuoja — tai yra aiš 
kinimasis, dėstymas, įrodinėji 
mas savo pusės. Eilinis lenkas 
tame įžiūri susilpnėjimą, tuoj

pasijunta pats galingesnis ir 
da baigta visai filosofijai.

Ar mes, lietuviai, žinome, 
kad iki šiųlaikinis mūsų pasive 
dimas su lenkais — nugara jie 
ms — mūsų tautą jų akyse pa 
darė kažkokiu nepasiekiamu da 
lyku? Sakyčiau svajone. Kuo 
ne kiekvienas lenkas širdinges 
nėję kalboje tą pasako ir klau 
šia kodėl. Nelaukęs čia pat at 
sako — aišku dėl Vilnaius. Ir 
čia pat dadeda — „tas Vilnius 
mums visai nereikalingas“. 
Bet iš kitos pusės — įsivelk su 
kuriuo lenku į ginčus — jis gin 
čysis valandas ir juo toliau tuo 
karščiau, kad netik Vilnius pri 
klauso jiems, Lvovas jų mies 
tas, bet įrodinėja, kad ir šteti 
nas jų ir Berlynas stovi ant jų 
žemės ir Šventoji Marija yra 
Lenkijos karalienė.

Tokia yra lenkų psichologi 
ja. Tą žino visas pasaulis, tą ži

ta

CHRUŠČIOVAS E1SENCHOWERIS...
Atkelta iš 3-čio psl.

lią? Ambicija gal būt nuken 
čia, bet praktiškos naudos da 
ug. Dar toliau. Ar žydai, kurie 
kartkartėmis nusiskundžia jų 
tautiečių persekiojimu Sovietų 
Sąjungoj, rengiasi piketuot 
Chruščiovą? Anaiptol. Jie pra 
šo ir gauna vizito metu pasi 
matymą. Netenka abejoti, kad 
daugiau laimės negu demons 
truodami. Argi ir mes, būdami 
pilnateisiai <ių kraštų piliečiai, 
negalme panašiai pasielgti? 
Laimėtumėm ką ar ne iš pasi 
matymo, bet tikrai naudos ture

tautinės savižudybės), naivu 
mas ir lengvabūdiškumas. Ar 
ne geriau mūsų bendro likimo 
broliai latviai tvarkosi? Tiesa, 
ir jie padarė klaidą nustodami 
daug kraujo, kariaudami vokie 
čių eilėse, bet sutaupė neiš 
šaukdami bereikalingos partiza 
nų veiklos. Pasipriešindami 
Hitlerio norams mes sudarėm 
kaptalą ir krauju ir politiŠKai, 
bet kaip mes jį sunaudojom? Ir 
vieną ir kitą praleidom niekais. 
O Latvija šiandieną vis dėlto 
ne taip kietai užsklęsta vaka 
riečiams, kaip mūsų kraštas, tumėm negu demonstruodami. 
Galva sienos nepramuši, o mes 
stengiamės. Apglušinti pagie 
žos ir antagonizmo ne tik ru 
sams, bet ir saviesiems, persi 
imam nihilizmu. Verkšlenam ir 
gyvenam senom idėjom, senais 
įspūdžiais. Kas nemoka pralai

Vieta pasiekiama va 
3-ju keliu. Nuo Am 

tilto, pravažiavus 1,4 
sukti dešinėn j Mal

WINDSOR, Ont
DIDELĖ GEGUŽINĖ, 

ruošiama Windsoro Lietuvių 
Bendruomenės, įvyks šeštadie 
ni, rugsėjo mėn. 12 d., vokiečių 
St. Michael parapijos parke. 
Gegužinės vieta yra puikiai 
įrengta: tame pačiame parke 
yra didžiulis pastatas-salė, su 
geru apšvietimu ir kitais pato 
gurnais, dėlto, jei pasitaikytų 
ir blogesnis oras, gegužinei ne 
trikdys, 
žiuojant 
basador 
mylios,
den Rd., nuo šio posūkio pava 
žiavus 4 mylias, sukti vėl deši 
nėn į Bouffard Avė ii čia už 
0,6 mylios St. Michael parkas 
ir gegužinė. Veiks turtingas 
bufetas nuo 2 vai. po pietų iki 
vidurnakčio. Smagi muzika 
gros iki 12 vai. nakties, o šo 
kiai bus ten esančioje salėje 
prie gero orkestro.
TARPTAUTINIS LAISVĖS 

FESTIVALIS 
ir augštųjų svečių priėmimas 
miestui kainavo per 40.000 do 
lerių. Panašaus masto festiva

mas. Tik mūsų tautos priešai 
gali progą praleisti ar netinka 
rnąi išnaudoti.

lis bus ruošiamas ir ateinan 
čiais metais, bet miestas jau 
nenori tiek daug pinigų išleis 
ti, juo labjau, kad iš to naudą 
turi tik atskiri prekybininkai, 
k. t. viešbučiai, restoranai, su 
venyrų pardavėjai ir kiti. Atei 
nančių metų festivaliui yra 
bandoma sudaryti kompanija, 
kuri ir rūpinsis visu tuo, ką šie 
met atliko miestas. Jau mini 
mas ir didysis garbės svečias, 
kuriuo manoma bus generolas 
DeGaulle arba JAV preziden 
tas D. Eisenhoweris,

WINDSORO L. B.
VALDYBA

galimybes šeštadieninės 
tolimesnei

NEKILNOJAMAS TURTAS.
Atkelta iš 5-to puslapio.

7. Pažymima, kokia suma lie 
ka balanso mokamo pardavė 
jui, iš kokio procento, kokie 
mokėjimai ir kuriam laikui.

Kalbant apie paskolos mokė 
jimus, yra gera turėti privilegi 
ją išmokėti anksčiau ir didės 
nėmis sumomis apart nustaty 
tų.

Be įvairių sąlygų, kurios ga 
Ii būti specifinės kickivenam 
pardavimui, yra keletas bend 
rų, labai pravarčių įrašyti į jū 
sų daromą pasiūlymą „Offer“.

1. Kad pardavėjas parūpins, 
kad dokumentai būtų absoliu 
tinėje tvarkoje, kad minima 
nuosavybė neturi jokių apsun 
kinimų.

2. Kad pardavėjas parūpins
pilną komplektą dokumentų, 
kurie rišasi su minima riuosa 
vybe, o taip pat pažymėjimą 
iš provincijos registracijos biu 
ro. jy

3. Kad apskaičiavimai 
įvairius reikalus, kaip taksus, 
paskolos procentus ir kita, bū 
tų daroma pasircšymo dieną 
pas notarą, ar kitą kurią dieną, 
bet aiškiai išreikštai.

Tenka pažymėti, kad specia 
lūs taksai — už visokius patai 
symus, nėra praktikuojama at 
skaičiuoti.

4. Įrašyti ar namas išnuomo 
tas ar ne ir kokios sutartys, ku 
riam laikui ir kiek moka nuo 
mos. Jei sutarta, kad vienas bu 
tas tokiam tai laikui būtų tuš 
čias apsigyvenimui — pašyti 
irgi. Nuomų sutartys turi būti 
perduotos pirkėjui.

5. Dažnai pažymima, kad pi\ 
kimo dokumentų sudarymą ap 
moka pirkėjas. Kad visi daly 
kai, priklausą prie namo, kaip 
jo dalis — liekasi. Jei čia būna 
priedų ar išimčių — pažymėti.

Jei toks pasiūlymas daromas 
per tarpininką, ar norima par 
davėjui duoti laiko pagalvoti 
— daromas galiojimui 2—3 die 
noms. Jai pasiūlymas tokiame 
laike pasirašomas pardavėjo— 
skaitoma nuosavybė užparduo 
ta. Pardavėjas pristato notarui 
dokumentus ir pramatyto lai 
ko ribose įvyksta pasirašymas. 
Pasiūlyme taip pat pažymima, 
kad jo nepasirašius duoto lai 
ko ribose, pasiūlymas laikomas 
automatiškai negaliojančiu ir 
rankpinigiai turi būti grąžina 
mi.

Pasiūlymas raštu „Offer“ 
yra rimtas dalykas, kada jau 
priimtas tampa dokumentu. Ne 
bent tik gera valia galima da 
ryti pakeitimus, o .šiaip tokia 
„Offer” tenka žodis žodin sek 
ti sudarant pirkimo - pardavi 
mo aktą pas notarą.

Labai dažnai pasiūlomas pir 
kimas tik pagal „Promise of 
Sale“ — „Pasižadėjimas par \ 
duoti“, — nėra tvirtas daugi 
liu atvejų. Nekilnojamą turtą 
perkant - pai duodant įeikia tu 
rėti notarinį pirkimo - pardavi 
mo aktą.

Prieš pasirašant įvairius, su 
sitarimus, juos reikia visada ge 
rai perskaityti, suprasti, arba 
duoti jūsų notarui peržiūrėti.

P. Adamonis.

no patys lenkai. Tad ko mes, 
lietuviai, galime pasiekti su sa 
vo raštais, atvira širdimi, savo 
teisėmis šiose aplinkybėse? 
Ypač nieko šalę to daugiau ne 
parodydami?

Kas paklupdė išdidžius len 
kus ant kelių prieš letuvius 
nuo Lenkijos tragedijos laikų, 
tai lietuvių pasivedimas, o ne 
žodžiai.

Lenkai laukė lietuvių jžen 
giant į Vilnių anais laikais api 
pelėjušiais kaimiečiais. Su 
klumpėmis ir kailiais ant plikų 
pečių. Tokių laukti juos buvo 
išmokę tie, kurių lenkų moky 
mas buvo pavestas tuolaikinės 
valdžios suplanavimo.

Pamatę Vilniuje lietuvius, 
blizgančią, modernizuotą Lietu 
vos kariuomenę, pasaulietiškai 
atrodančius žmones, moksliš 
kai suorganizuotą ekonominį 
gyvenimą — lenkai turėjo sun 
kias psichologinio persiorienta 
vimo dienas. Pamatę po karo 
Vokietijoje lietuvius kitų kul 
turingų baltų tautų tarpe pri 
augusius — lenkai lietuvių tau 
tą pirmą kartą pamate visai ki 
toje šviesoje, negu kad ją vaiz 
davo A. Mickevičius, Kraševe 
kis, Ožešikenė ir maršalka Pil 
sudskis. Lietuvių tauta buvo 
išėjusi iš sudulkėjusių romanų 
puslapių ir spindėjo naujais 
laikais, pasiruošusi nebe paša 
komis, bet darbais eiti visiš 
kai atskiru savo keliu, kaip 
kad ji ėjo prieš susibroliavimą 
su nerealiais lenkais.

Ir dabar lygiai tas pat. Ga 
lime jiems kalbėti, galime derė 
tis. Tačiau su kuo? Tikrai — 
rimčiausias klausimas yra: su 
kuo? Su sugriautos Lenkijos 
valdžios likučiais?

Varčiau neseniai vieno to 
kio straipsnį Toronto lenkų 
laikraštyje. Aiškina apie Lietu 
va iz lietuvius. Buvęs anais lai 
kais kokio tai konsulato 3-čias 
ar 4-tas sekretorius. Na stiaips 
nis — skaitai ir neturi kur akių 
dėti. Skaitai ir jauti skaitąs 
p;*i,eš dvidešimt mt. rašytąstrai 
psnį anais lenkų svačiojimo lai 
kais, kada jie tokiu pat įsitiki 
nimu rašė savo lenkų tautai, 
kad Lenkija yra viena galin 
giausių valstybių pasaulyje, pa 
siruošusi tai įrodyti visoms kai 
myninėms valstybėms ir pir 
miausiai Vokietijai.

Ką šios rūšies ponai išmoko 
iš praeities žmonų pamokų. Pa 
sirodo — nič nieko. Tad ir ky 
la klausimas, su kokiais gar 
siakalbiais mes turime sėsti ir 
dėstyti savo ramias lietuviškas 
teises?

Lenkų gi masės politika in 
teresuojasi labai mažai. Daug 
dalykų jie nesivargina pasiskai 
tyti. Bet jie tiki ką garsiakal 
biai šneka. Tai ir viskas. O 
naujų garsiakalbių, kaip ir nė 
ra.

Tačiau nėra jokios abejonės 
— kelias į lenkus neturėtų bū 
ti užžėlęs. Turime laiko įrody 
ti gerus kozyrius rankose. Ga 
lėtumėm sėsti prie stalo sale 
aiškinimosi ir konkretesniais 
sumanymais. Vienas yra labai 
geras ir pirmas išreikštas anais

tiria 
mokyklos tolimesnei veikla. 
Kaip ir anksčiau, šeštadieninę 
mokyklą organizuoja ir išlaiko 
Lietuvių Benduomenė, bet di 
džiausią 
mokinių. Jei pradžioje jų skai 
čius ir būna kiek pakenčiamas, 
tai į mokslo metų pabaigą tas 
nedidelis skaičius dar sumažė 
ja. V.

čiovą. Jis laukia sovietinio 
smurto pripažinimo.

Bet kas okupacijos, kuri yra 
prievarta ir išnaudojimas, ne 
pripažįsta, tie reiškia protestą. 
Taip pat laisvą valią.

Lyginti lietuvių su žydais 
negalima, nes Lietuvą Rusija 
okupavo, o Izraelis yra laisvas, 
— todėl žydai gali prašyti 
Chruščiovą, kaip laisvi žmo 
nės. Tie, negausūs, lietuviai, 
kurie pripažįsta Lietuvos oku 
paciją, piketuoti neis. Bet tie, 
kurie kovoja su .galingesnio 
smurtu, jie turi teisę tai dary 
ti, ar veiksniai patartų taip, ar 
kitaip. Tat ir keliamosios prob 
lemos, kaip atrodo, labai pap 
rastai išsprendžiamos. Turint 
galvoje, žinoma, laisvą žmogų, 
laisvės sąlygose, kurias čia tu 
rime.

kliūtis tai trūkumas

Mažų mažiausia būtų staigme 
na Chruščiovui. Ne mažesnė ir 
amerikiečiams. Gal ir šie atkeip 
tų daugiau nuoširdaus dėme 
šio mūsų tautos reikalams. 

Demonstruoti ir šūkalioti 
daug žmonėms nereikia. Ncrei 

mėjimo priimti realiai, gal ne kia nė didelių pastangų. Apžli 
sugebėtų nė laimėti? Atsunin busią ir pagiežos pilną minią iš 
kim vokiečius, kaip jie priėmė 
žiaurų karo pralaimėjimą ir su 
mažiausiai pagiežos nugalėtoja 
ms ėmėsi kurti naują gyveni 
mą. Arba paimkime žydų tau 
tos santykius su vokiečiais: pra 
radę milionus gyvybių, šiandie 
ną, užmiršę praeitį, visiškai tautą nenuplaus. Šitokia proga 
normaliai santykiauja. pasitaiko pirmą kaitą. Gal

Ar galima sakyti, kad tos greit kitos nebus, o kiekviena 
tautos pasirinko neteisingą ke praleista proga yra nusikalti drauge Bu raudonąja armijaj ir 
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kietijoje. Bet ir iš Vokietijos, 
kas norėjo, sugrįžo, o kas nori 
— dabar gali grįžti, nes niekas 
nei atkalbinėja, nei sulaiko. 
Kas nori, gali eiti ir pas Chruš

laikais Vliko pirmininko J. M a 
g tulionio rašte dėl santykių su
5 lenkais. Tas raštas tapo užmirš 
K tas. Jo mintys neprigijo, ta 
£ čiau tas raštas buvo ir tebėra 
£ geras kas liečia lenkus. Gi ta
6 me rašte buvo pasiūlyta gyvai 

palaikyti mūsų visuomeninėje
S veikloje santykius su lenkų ma

judinti užtenka keletos dema 
gogiškų rašinių spaudoje. Ta 
čiau atsakomybė, didelė atsa 
komybė prieš mūsų tautos at 
einančias kartas kris ant mi 
nios ir jos vadų. Rankų nusi 
plovimas atsakomybės prieš

NL red., prisimenant, faktus, 
turi pastebėti, kad jokie veiks 
nial lietuvių išvykti iš Lietu 
vos neragino. Atvirkščiai — bu 
vo patariama pasilikti savo vie 
tose. Bet iš Maskvos, raudona 
jai armijai einant pirmyn, bu 
vo grasinama „atsiskaitymu“. 
Tat žmonės išvyko iš Lietuvos 
dalinai bijodami karo baiseny 
bių, dalinai „atsiskaitymo“ 
(kad nesivėlė Į karą ir nebėgo

BELLAZZI-L AM Y, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

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

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germain,(Vile St. Laurent, 

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

•A\

I
 A. NORKELIUNAS

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS. į 

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

12 metų patyrimas. ?

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas 

Aug. MYLĖ 
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. 

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

se. Tokius pat santykius, kaip 
ir su kitom tautom. Tas reiŠ 
kia, kad mūsų bendruomenių 
organai turėtų lenkus įtraukti 

Nukelta į 7-tą psl.

Į Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

1 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 6-7623
(j Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. __

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUC1ULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. J 

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. j t
4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193
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BĖGAMOSIOS HAMILTONO LIETUVIŲ 

KOLONIJOS ŽINIOS

Mosklo - Technikos naujienos
KADA ŽMOGUS SKRIS RAKETA? 

A. JUŠKA

Lietuvių Namų akcininkai gausėja
Lietuvių Namai susilaukė 

stambaus akcininko pp. Vlado 
ir Rozalijos Blonkų asmenyse, 
kurie, būdami Lietuvių Namų 
prižiūrėtojai, iLietuvių Namų 
fondan Įnešė 1000 dolerių.

Be to, keturi tautiečiai iš St. 
Catharines — Juozas Kalvelis, 
Jonas Klanius, Pranas Mes 
kauskas ir Steponas Šetkus 
taip pat Įstojo LN nariais.

Bet ne tiktai sankatarinie 
čiai dedasi prie Lietuvių Na 
mų, o ir tolimesnės kolonijos— 
Toronto — tautiečiai taip pat 
simpatizuoja Hamiltono Lietu 
( hamams. Šiomis dienomis 

irras torontietis, Juozas Bud 
revičius, Įnešė 100 dol.

Janina Kažemėkienė, trečio 
ji iš pp. Kažemėkų šeimos, taip 
pat Įnešė 100 dol.

A. L J O D Ž I U S, B. L., * 

Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

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

20 King Street East, 
Hamilton.

Yra tačiau akcininkų, ku 
rie nesutinka skelbti jų pavar 
džių, tai vienas toks, kurį pažy 
mime raide' X, taip pat Įnešė 
100 dol.

Tat tiktai per vieną savaitę 
Hamiltono Lietuvių Namai ga 
vo šėrų įplaukų 1,200 dol.

• Prelatas L. Tulaba, atvykęs 
iš Romos, lankėsi Toronte ir

2.
KUO SKIRSIS ŽMOGAUS 

SKRIDIMO
Raketa skrenda toli nuo Že 

mės paviršiaus, kur labai reta 
atmosfera arba jos visai nebe 
ra. Vadinasi, tiek raketos va 
rikliui, tiek skrendančiam žmo 
gui reikės turėti deguonies (ar 
ba kito oksidatoriaus varik 
liui). Skridimo orbitoje neten 
ka prasmės temperatūros sąvo 
ka, tuo tarpu kabinoje, kurioje 
bus žmogus, reikės sudaryti ne

SKRIDIMAS RAKETA NUO 
LĖKTUVU
gyvybę ir nuo mirtinų Saulės 
ultravioletinių ir nuo kosminių 
spindulių, nuo meteorų ir me 
teorinių dulkių smūgių. Raki 
lūs už atmosferos ribų, reikėtų 
pasirūpinti kosminės raketos 
Įgulos saugumu ir šiuo atžvil 
giu. Nuo ultravioleitnių spin 
dūlių lengvai apsaugotų kabi 
nos sienos arba astronauto ap 
ranga — skafandras. Tuo tar

W1-8

ATHLETIC 
S’PORT SHORTS
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Visi veiklūs vyrai vertina Watsono 
atleto maišelius su trigubu prilaiky 
mu. Elastiškas juosmuo — nepaly 
ginamas patogumas vyrams. Spe 
cialistų pasiūtos. Lengvai plauna 
mos — nereikia lyginti. Ilgam ne 
šiojimui. Tinka prie Jerseys.
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£ ©

Hamiltone praleido kelias die 
nas, būdamas klebono kun. dr. 
J. Tadarausko svečiu.

• Naujos klebonijos statybos 
klausimas judinamas pirmyn; 
ji pastoviai nagrinėja parapijos 
komitetas, artindamas prie ga 
lūtinio sprendimo.

• Daug rūpesčių turėjęs VI-os 
Kanados Lietuvių Dienos ruo 
Šimo komitetas, ir Lietuvių Die 
nai praėjus dar turi daug rūpės 
čių, kol viską suves ir subalan 
suos.

KANADA DAUG KENČIA 
NUO GAISRŲ

Televizijos programos nuo 
lat mirga gaisrų vaizdais — 
dega miškai, dega namai, de 
ga miestai. Paskutiniu metu 
Gaspe, P. Q., buvo didelis gaiš 
ras, ir išdege doug labai gero 
miško, sudegė tose vietose bu 
vę ūkininkų trobesiai. Nuosto 
lių padaryta apie 150 mil. dol.

tik pastovią ir tinkamą tempe 
ratūrą, bet ir slėgimą, drėgmę 
ir kitas įprastinio klimato saly
gas.

Raketiniai varikliai labai spar 
čiai didina raketų greitį; kas se

pu apsisaugoti nuo labai svar 
bių kosminių spindurių kur
kas sunkiau.

Kosminiai spinduliai sudary 
ti iš mažyčių atomų branduo 
lių dalelių, kurios atlekia iš

PADĖKOS PAJIESKOJIMAI
Gilaus skausmo prislėgti, mi 

rus mūsų brangiam vyiui ir tė 
veliui Juozui Navikėnui, reiš

— Jieškoma Jadvyga Kanap 
kaitė-Sketerienė. Jieško brolis 
Viktoras iš Lietuvos.

g TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. $
!įl Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš :J;
;?■ 7% iki 50% turto vertės. ;i;

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.
Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai.

;į; vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus
■į: Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 S; 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
$ Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. $

Įvairūs siuntiniai
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ,

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
I š KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Vieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 

rfiedžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 
patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame Įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
1 įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

Siuvama kojinė mašina firmos ,,Minerva-l 22” (medinis sta 
liukas ir kojos) Įskaitant visus mokesčius —

į Europą ....$175.00 Į Aziją...........$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. giyn. 
Aorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
si,ųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098, 
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686 
ponia V. Juraitis.

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

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.
DĖMESIO! Ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus 
uždaryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio m. 3 d. imtinai.

Sav. A. KALŪZA

kundę jis padidėja ligi 50-60 
m-sek. Tatai tolygu raketos ir 
viso to, kas bus raketoje, tai 
gi ir žmogaus, penkeriopam - 
šešeriopam svorio padidėjimui. 
Vadinasi, jei žmogus su apran 
ga Žemėje sveria 80 kg, tai ra 
ketoje, jai greitėjant, jo svoris 
pakiltų iki 400—500 kg. To 
dėl reikia ištirti, ar gali žmo 
gaus organizmas pakelti tokį 
svorio padidėjimą.

Greitėjimas trunka neilgai — 
kelias arba keliolika minučių. 
Kai raketa išeina į jai skirtą oi 
bitą, kai ji pasiekia reikiamą 
greitį ir paskutinis variklis nu 
stoja veikęs, išcentrinė jėga, su 
sidaranti dėl didelio greičio 
kreivame orbitos kelyje, atsve 
ria gravitacijos jėgą, ir raketa 
visai netenka svorio. Besvorė 
padėtis gyvam organizmui yra 
visai naujas dalykas. Visa Že 
mės gyvybė vystėsi jos gravi 
tacijos lauke ir prie jo prisitai 
kė. Pavyzdžiui, žmogaus krau 
jas normaliai cirkuliuoja,^ kai 
žmogus guli, stovi arba ’sėdi. 
Mat, tam tikri nervai reguliuo 
ja kraujagyslių spindį, kad kr 
aujas, stovint arba sėdint, ne 
suplūstų į kojas, kad jis pakan 
karnai maitintų smegenis. Tuo 
tarpu žmogus negali ilgai gy 
venti pakabintas galva žemyn. 
Todėl ir besvorė padėtis gali 
žymiai atsiliepti pirmiausia į 
kraujo apytaką.

Augštesnieji organizmai tu 
ri tam tikrus organus, kurie re 
guliuoja jų pusiausvyrą. Jei 
tie organai perdaug nuvargina 
mi, pavyzdžiui, supant laivą 
audrus metu, organizmas pasi 
daro kaip girtas, apserga ,,jū 
ros liga“. Pusiausvyros orga 
"ims netekus padirginimu 
svorėje padėtyje, taip pat gale 
tų grėsti panaši „jūros liga“.

KOKS KOSMINIŲ SPIN 
DŪLIŲ IR TARPPLANETI 
NIŲ METEORŲ PAVOJUS

Atmosfeia apsaugo Žemės

kiame nuoširdžią padėką:
Gerb. Aušros Vartų parapi 

jos klebonui tėv. J. Borevičiui, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo 
nui kun. J. Bobinui, kun. J. Na 
vikevičiui ir Tėv. S. Kulbiui už 
atlaikytas bažnyčioje šv. mi 
šias ir palydėjimą velionio į am 
žino poilsio vietą.

Poniai E. Kardelienei už gie 
doijmą bažnyčioje laike gedu 
lingu šv. Mišių ir Kūrėjų - Sa 
vanorių Sąjungos Montrealio 
skyriui už suorganizavimą ke 
turnedėlio pamaldų Aušros 
Vartų bažnyčioje, bei General. 
Konsului J. Budriui už pareikš 
tą užuojautą.

Mes nuoširdžiai dėkojame 
visiems kunigams atlaikiusie 
ras ir visiems prieteliams už 
prašiusiems už velionies sielą 
šv. Mišias; taip pat visoms or 
ganizacijoms, pavienioms šei 
moms bei asmenims, atsiuntei 
siems vainikus bei gėles ir pa 
sakytus su velioniu atsisveiki 
nimo žodžius kapouse.

Mes nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie mūsų didžiau

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitor*, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

f A. E. McKAGUeI: 
v Barrister and Solicitor r

Advokatas ir Notaras ] [ 
Y Tel. E M 4-1394, E M 4-1395 ] ; 
v 1008 North Ontario Bldg. ] ' 

330 Bay Street, ! !
TORONTO 1, Ontario. J i

N

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901, 
Toronto, Ont. 

Telefonas EM 2-2585 
XK—XX M

tam tikros rūšies žvaigždžių 
greičiais, siekiančiais 200.000 
ir daugiau km-sek. Kosminių 
spindulių dalelės, susidurda 
mos su atmosferos atomų bran 
duoliais, suskaldo juos ir per 
duoda jiems didumą savo ener 
gijos. Todėl Žemės paviršiuje 
mes susduriame daugiausia su 
daug lėtesnėmis to skaldymo 
skeveldromis — antriniais kos 
miniais spinduliais, kurių in 
tensyvumas ir tankumas nedi 
deli ir organizmams nepavojin 
gi. Tačiau, koks yra kosminių 
spindulių srauto tankumas už 
atmosferos ribų, taip pat koks 
yra įelektrintų nuo Saulės at 
lėkusių dalelių poveikis, tuo 
tarpu pankankamai nežinome. 
Tiek dirbtiniai palydovai, tiek 
ir kosminė raketa, paleisti Mė 
nulio link, kaip tik ir turėjo 
aparatūrą, skirtą kosminiams 
spinduliams ir kitoms elektri 
nėms dalelėms tirti. Tyrimo re 
zuitatai galutine forma dar ne 
paskelbti, bet jie teikia vilčių, 
jog nei kosminiai spinduliai, nei 
jonai bei elektronai nebus kliu 
tis būsimiems žmogaus skridę šio skausmo valandoje buvo 
mams. Žinoma, kartu jieškomi drauge su mumis: užjausdami 
būdai visų tų dalelių paveikius žodžiu, spaudoje ir laiškais, 
susilpninti. / nuoišrdžiai pagelbėdami, daly

Kitokio pobūdžio yra mete, vaudami šermenyse ir palydė 
orų pavojus. Meteorai yra. darni mūsų neužmirštamą vyrą 
smulkūs metalo, uolos ar kitų ir tėvelį į amžino poilsio vietą, 
medžiagų gabalėliai, dažniau! 
šiai tarpplanetinės dulkės. Jie. 
skrieja planetiniais greičiais 
(30 ir daugiau km-sek.). Vie« 
no gramo didumo meteoras gat 
lėtų pramušti raketos kabiną ir1 
sudaryti mirtiną pavojų žmo

Nuliūdę:
Žmona, sūnus ir duktė 

|u šeima.
* * *

Mūsų brangaus tėvelio, Ado 
sudaryti mirtiną pavojų žmo mo Joco’ Lietuvoje mirties pro 
gui Meteorinės dulkės čaižo ra' Sa> daugelis tautiečių mums 
ketos paviršių ir per ilgesnį lai Par^škė nuoširdžią užuojautą 
ką taip pat gali tapti pavojin ’........
gos. Todėl meteorų srautų tan 
kumui ir jų daromai žalai tir 
ti skiriama daug dėmesio. Pa 
vyzdžiui, trečiasis tarybinis pa 
lydomas ir sausio 2 d. kosminė 
raketa (JAV mokslininkai tei 
gia, kad tai yra propagandinis 
Ulofas)turėjo specialius prietaj. 
sus mikrometeorų poveikiui re 
gistruoti. Matavimo rezultatai 
parodė, kad mikrometrų už at 
mosferos ribų esama daugiau 
negu anksčiau buvo manyta. Į 
Žemes atmosferą kasdien paten 
ka nuo 3000 iki 20.000 tonų to 
kios meteorinės medžiagos. Ki 
ta vertus, stambesnių meteorų 
labai reta, ir galimumas nedide 
lei raketai susidurti su pavojin 
gu meteoru labai mažas. Tai 
ypač parodo trečiasis palydo 
vas, kuris jau daugiau kaip 
metai skrieja aplink Žemę ir to 
kio susidūrimo, matyti, nėra 
patyręs.

Meteorų srautai tarpplaneti 
nėję erdvėje pasiskirstę toli 
gražu netolygiai. Daugelio tan 
kesnių srautų pasirodymo lai 
kas jau yra žinomas. Todėl, 
pradedant kosminį reisą, bus 
galima pasirinkti tokius laiko 
tarpius, kai meteorų pasitaiko

— žodžiu ir per spaudą — už 
ką mes nuoširdžiai esame de 
kingi.

Broliai Jocai.

INTERPARLAMENTARI 
NĖS UNIJOS KONFEREN 

CIJA VARŠUVOJE
prasidėjo rugp. 27 d. Dalyvau 
ja parlamentų atstovai iš dauge 
lio pasaulio kraštų. Laisvojo 
pasaulio kraštų delegatams to 
je konferencijoje PET ir kitos 
pavergtųjų kraštų oiganizaci 
jos įteikė memorandumus, pra 
šydamos t. k. konferencijoje iš 
kelti ir Lietuvos bei kitų pa 
vergtųjų tautų reikalą. Su kai 
kuriais delegatais buvo prieš 
jiems išvykstant pasikalbėta ir 
asmeniškai. E.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

mažiausia. Be to, kosminė ra 
keta, kuria skris žmonės, bus 
galima apdengti tinkamais ap 
sauginiais šarvais, kurie galės 
ją tikrai apsaugoti bent nuo 
mikrometeorų. D. b.

Prašoma atsiliepti ar praneš 
ti: K. Martinėnui, 467 Man 
ning Ave., Verdun, P. Q.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI 
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai i 

tėvynę

JhAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO

R36 QUEEN STW-TCRCNW 3-(M44

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharine* ir kitur.

DėL STNTYKIŲ SU LENK..
Atkelta iš 6 psl.

į savo bendradarbiavimo sąra 
šą.

Tai vienintelis geriausias 
būdas, likimo duotas, pakalbę 
ti į pačią lenkų masę, padėti 
veikti tos masės psichologiją 
kita linkme negu, kad ją lai 
ko užhipnotizavę pilsudskinės 
dvasios garsiakalbiai tokie, 
kaip paminėtas anas Toronto 
straipsnio rašytojas.

Ir priešingai: pradėję per 
spaudą ar leidiniais leistis Į 
aiškinimąsį ar polemiką — vėl 
akis į akį atsidursime į tų gar 
siakalbių glėbį palikdami lėnkų 
mases jų malonėje.

Kalbėkime savo lietuvišku 
gyvenimu į lenkų mases ir pa 
likime praeičiai ožeškienių, 
kraševskių ir kitų lenkų roman 
tiku nesikeičiančius šešėlius.

Praktika parodė, kad kur 
lietuvis aesutiktų lenką—juos 'į 
riša praeities istorija daugiau 
negu su kitų tautų žmonėmis. 
Aiškinimasis abu tuoj išskiria 
be rezultatų. Nesiaiškinimas 
lenką priverčia nagrinėti savo 
tautos sąžinę ir nesunkiai jis 
ten pamato klaidas.

Sutraukiant visą kas pasaky 
ta yra šitaip: parašykime kad 
norime lenkams savo tiesą, bet 
nepolemizuokime jokiu būdu. 
Savo visuomeniniuose santy 
kiuose — traktuokime lenkus 
lygiai kaip kitas tautas, jei ne 
širdingiau. Tas duos mums pro 
gos pasakyti mūsų lietuvišką 
tiesą ne į sugedusius garsiakal 
bius, bet į plačias lenkų mases.

S. Šetku*.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832 

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A” 
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— 

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

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

3 Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
'j Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723,
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MOVT^BKAr HAMILTON TOI^NTO
VAIKŲ DARŽELIS IR PA 
RENGIAMASIS SKYRIUS

Po dviejų savaičių pertrau 
kos Vaikų Darželio seselės pra 
dėjo reguliarų darbą. Į Vaikų 
Darželį priimami vaikai nuo 3 
ik 5 metų visai dienai. Savai 
tinis mokestis 7 dol. Darželyje 
dirba Sės. M. Benigta ir Sės. 
M. Michaelė. Vaikai mokomi 
lietuviškų žadimų, eilėraščių, 
dainelių. Šalia darželio veikia 
angliškasis pradžios mok. Pa 
■engiamasis skyrius, į kurį pri 

imami vaikai 5 metų amžiaus. 
Pamokos vyks nuo 9 iki 11,15 
vai. ryto. Į Parengiamąjį sky 
rių vaikai registruojami rugsė 
jo 9 d., 9 vai. ryto. Savaitinis 
mokestis 2 dol. Parengiamojo 
skyriaus vedėja — Sės. M. Ce 
liną. Kreiptis asmeniškai, 14 
50 De Seve, arba telef. PO 6- 
9397. Vaikai supažindinami su 
mokykline tvarka ir gerai pa 
rengiami pradžios mokyklai.
BANKO „LITAS“ VALDY 

BOS POSĖDIS
įvyks ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 13 d., 8 vai. 30 min., 
banko patalpoje.

ATKREIPKITE DĖMESĮ
Banko „Litas“ draudimu pir 

mą kartą pasinaudojo a. a. Juo 
zo Navikėno įpėdiniai. Jo sko 
lą $3.100,— pilnai apmokėjo 
draudimo įstaiga.

„Lito“ draudimas, be jokių 
primokėjimų iš narių pusės, 
mirties atveju apmoka nario 
skolą ki $10,000, o jo indėliai 
išmokami įpėdiniams dvigubai 
iki $2.000, turėtos banke su 
mos. Į tai turėtų ypatingą dė 
mesį atkreipti visi tie, kurie vie 
dar neprisiruošė tapti „Lito“ 
nariais. Pilną draudmą gauna 
įstoję į „Litą“ prieš 55 m. am 
žiaus. Po to draudimas palaips 
niui mažėja: įstoję taip 55 ir 
60 m. gauna 75%, tarp 60 ir 
65 m. — 50%, tarp 65 ir 70 m. 
— 25% ir virš 70 m. draudimo 
nebegauna.

Be draudimų, „Litas“ išmo 
ka save? indėlininkams 4% % 
palūkanų, kai tuo tarpu kiti 
bankai temoka tik 2^%. „Li 
to“ duodamos paskolos, jei pri 
mti dėmesin paskolų draudi 
mą, nėra brangesnės, kaip ki 
tuose bankuose. Tad kodėl ne 
tapti „Lito“ nariu ir nepcrkel 
ti bent dalies savo santaupų iš 
komecinių bankų j „Litą”.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DRAUGIJA

Montrealyje praneša, kad šios 
vasaros piknikai - gegužinės 
dar nėra užbaigtos. Artimiau 
siu metu, atsiradus daugiau 
grybų, Draugija paskelbs datą 
savo, šios vasaros sezono uždą 
rymo ir grybavimo konkurso, 
gegužinę. Prašo sekti mūsų lie 
tuvišką spaudą.

Liepos 12 d. mielų draugų 
Vizbarų ūkyje gegužinė pavy 
ko labai gražiai. Davė ir pelno, 
kuris yra daugijos kasoje ir 
laukia kilnių tikslų, kuriems 
bus išdalintas.

Ta proga Dr-ja nuoširdžiai 
dėkoja savo rėmėjams ir na 
riams šios gegužinės mecanata 
ms, kurių dėka buvo galima pa 
daryti puikią ir gausią loteriją.

Rėmėjų tarpe, su stambesnio 
mis sumomis, pasirodė Alb. 
Norkeliūnas, Jakubka, K. Sa 
gaitis, Toliušis, Džiaugis, J. 
Rimkus, Matulis, Staniulis, Ba 
kanavičįus, Petronė, Berno 

tas, Gražys, Petrauskas, Ma 
čionis, Jodelis, Januška, Vili 
mas, Kynai ir kiti.

Visiems ir visoms nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Lapkričio 7 dieną A. V. para' 
pijos salėje draugija rengia pir 
mą šio rudens pasirodymą. At 
vyks D. Kuraitis, kuris yra lan 
kęsis, daugely kraštų ir Sovie 
tų Rusijoje. Čia jis parodys fil 
mus, darytus Sov. Sąjungoje, 
Lenkijoje ir kitur už geležinės 
uždangos. Bus progos išgirsti 
šio garsaus lietuvio - keliauto 
jo gyvu žodžiu perduodamus 
įspūdžius, o vėliau, tą patį va 
karą, ir pamatyti judomuosius 
paveikslus, kaip yra „pralen 
kusi“ Ameriką šio, XX-jo am 
žiaus vergų valstybė — Sovie 
tų Sąjunga.

Jau dabar Draugija kviečia 
visus Montrealio ir apylikės 
lietuvius lapkričio 7 dieną at 
vykti į Mont'realį, Austos Var 
tų parapijas salėn.

Smulki programa, tiksli va 
landa, bus paskelbta vėliau šio

MOKSLO PRADŽIA HAMIL TONO LETUVIŲ, VYSK. 
M. VALANČIAUS VARDO, MOKYKLOJE

ir buvo pertrauktas mokyklos 
lankymas.

Visi, mokyklinio amžiaus, 
vaikų tėvai prašomi nuo pat 
pirmos dienos savo vaikučius 
atleisti į mokyklą tiek naujai 
pradedančius, tiek jau pradėju 
sius ją anksčiau lankyti.

SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 

tuojau po pamaldų, 12 vai., 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
58 Dundurn Str. N., šaukia 
mas metinis, visų mokyklą lan 
kančių vaikų, tėvų susirinki 
mas - aptarti visų su mokyklos 
gyvenimu susijusių klausimų.

Maloniai prašome visus 
vus paaukoti nors trumpą 
landėlę laiko ir į šaukiamą 
išrinkimą atsilankyti.
Tėvų Kom-tas ir mok. vedėjas.

WINNIPEG, Man.
MINĖSIME TAUTOS ŠVENTĘ

Malinauskas, o vėliau ir kita 
programa.

Tad visi lietuviai į minėjimą 
ir nepamirškime šių jautrių žo 
džių:

— Užmiršai tėvų kapus
Ir Tėvynės tuos laikus,
Kur jaunystėj gyvenai, 
Linksmas dainas dainavai...

Valdyba.

1959-60 mokelo metai pradeda 
mi šia tvarka:

1. rugsėjo 12 d., šeštadienį, 
9.30 vai. St. Mary’s mokyklos 
patalpose, (Mulbery ir Park g- 
vių kampe, toje pat, kur ir se 
niau), tfaikų reigstracija ir tt.

2. rugsėjo 13 4., sekmadie 
nį, 11 vai. „Aušros Vartų” pa 
rapijos bažnyčioje pamaldos, 
kuriose visi m. mokiniai daly
vauja organizuotai.

3. rugsėjo 19 d., šeštadienį, 
numatoma visiems m. moki 
niams, kurie bus užsiregistra 
vę, iškyla. Apie ją plačiau — 
vėliau.

Į mokyklą, I-mą klasę, 
imami visi vaikai, kuriems
š. m. rugsėjo 30 d. bus suėję 
pilni 6 metai. Į 8 klasę priima 
mi baigę augščiau 6 skyr., kad

pri 
iki

tė 
va 
su

Rugsėjo mėn. 13 d,, sekma 
dieni, tuojau po pamaldų Win 
nipego apylinkės lietuviai mi 
nės rugsėjo 8-tąją, t. y. Vytau 

. to karūnavimo dieną ir Tautos 
šventę. Tuojau po pamaldų vi 
si lietuviai renkasi Į parapijos 
salę.

Minėjimą atidarys B-nės p- 
kas Mykolas Januška. Tai die 
nai pritaikintą žodį tars agr. J.

PROTESTO MITINGAI 
TORONTE

Rusų pavergtų tautų gru 
pės, gyvenančios Toronte, no 
rėdamos parodyti laisvajam pa 
šauliui savo nusivylimą ir pro 
testą dėl prasidėjusio N. Chruš 
čiovo su J. Am. V. prezidentu 
Eisenhoweriu vieno pas kitą 
lankymosi; nutarė rugsėjo 12 
d. (šeštadienį), 3 vai. p. p. su 
sirinkti Queen’s Parke (prie 
Parlament Building) mitingui 
su plakatais ir tautinėmis vė 
liavomis, perrištomis gedulo 
juosta. Čia, tarp kitko, valdžios 
atstovas pasakys kalbą ir bus 
priimtos rezoliucijos.

Prašome visus lietuvius ta 
me mitinge dalyvauti. Atvykti 
į Queen's Park (prie Parlame 
nt Buildng) prie mūsų tauti 
nės vėliavos bent 15 min. prieš 
3 vai.

K. L. B. Toronto apyl. V-ba.
T. L. CHORAS „VARPAS” 

po vasaros atostogų pradeda re 
petecijas, kurios vyks regulia 
riai antradieniais ir ketvirtadie 
niais nuo 7,30 vai. v. lietuvių 
namuose. Yra numatytas visiš 
kai naujas repertuaras, todėl 
patogus laikas įsijungti j chorą 
naujiems dainos mėgėjams, 
rie nuoširdžiai laukiami.
• Aktyvus bendruomenės 
rys pulk. P. Traškevičius 
operacijos grįžo iš lignoinės 
sveikęs. Jį kankina negalavi 
mai, dėl ko yra gydytojo prie 
žiūroje.

Rastinė: LE 4-4451
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I Dr. P. MORKAS i 
| DANTŲ GYDYTOJAS |

'? Vakarais ir šeštadieniais K T x
< , pagal susitarimą.
' [ 1082 Bloor W., Toronto 4. a

: (į rytus nuo Dufferin St.) v

LIETUVIŲ NAMŲ 
REIKALAI

Lietuvių Namai gavo paty 
rusią kulinarę, kuri per penk 
tadienių alučius svečiams pa 
tiekia įvairaus maisto. Kad^s> 
gi kainos neišpūstos ir maistai 
pagamintas pagal lietuvišką 
skonį, jo pareikalavimas yra ga 
na didelis.

Ankstyvesniais laikais kaž 
kaip kartais atsirasdavo vie 
nas kitas neramaus elgesio sve 
tya ir tuo gadindavo bendrą 
nuotaiką. Pastojus naujiems ad 
ministratoriams, viskas pasikei 
tė į gerąją pusę ir dabar kiekvie 
nam sudaro malonumą jaukio 
je aplinkumoje prie alaus stik 
lo praleisti valandą.
• Muz. Si. Gailevičiaup, sugrį 
žus iš kelionės po Europą, pia 
no studijos pamokos praside 
da nuo rugsėjo mėn. 8 d. Pri 
imami nauji mokiniai. Susi^ 
tarti galima asmeniškai tarp 5 * 
—7 vai. v. lietuvių namuose, 
arba teefonu RO 6-3925.

; ; pagal
‘ 1082 Rl™

DR. J. Š E M O G A S 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos:

Dr. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St.,
(Bank of Toronto Blng.)

I augštas, 11 kamb. 
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

Sklypų išpardavimas Dainavoje 
eina prie galo.

Narint paskubinti likusį sklypų išpardavimą, dabartinės kai 
nos nuo $300.— ir daugiau, yra 

žymiai sumažintos.
Nepraleiskite auksinės progos 

įsigyti sklypų
Jau 37 lietuviai sklypus nusipirko.

įmokėti 20%, 
likusius per 4 metus.

Tuojau skambinkite RA 9-7091.

REIKALINGA MOTERIS
lengvam namų ruošos darbui ir padėti prie vaikų.

Atskiras kambarys, puikus atlyginimas.
Skambinti LA 3-1716, vakarais HU 4-2544

pirmadienį ir ketvirtadienį1 ;
7 —- 9 p. m.

antradienį ir penktadienį L

tre&iadienį 2-4 ir 7-9 p. m.
Šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą. 
Namų tel. PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS <
D r. J. M ALISKA !
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)1
Tel.: PO 8-4547

Namų: PO 8-0496

IŠ LIETUVOS ATVYKO 
DVI ŠEIMOS

Visai neseniai iš Lietuvos į 1 
Montreal} yra atvykusios dvi ] 
šeimos, kurios išgyveno visą , 
Lietuvos gyvenimo laužymą. 
Be to, jos kurį laiką buvo ir . 
Lenkijoje ir gerai apsipažino 
su Gomulkinės Lenkijos gyve , 
nimu. Vienas iš atvykusių yra 
buvęs Klaipėdos vaduotojas, 
kovose sužeistas, turi Klaipė 
dos vadavimo medalį ir, kaip 
pasižymėjęs, Lietuvos neprik 
lausomybės laikais gaudavo 
kas mėnuo iš Lietuvos iždo pen 
siją. Šios dvi šeimos yra daug 
pergyvenusios, patriotingos ir 
daug patyrusios. Prie pirmos 
progos „Nepriklausomoje Lie 
tuvoje“ bus plačiau parašyta 

: apie dabartinį gyvenimą Lietu 
: voje, apie Lietuvos kolūkini 
■ mą, nusavinimus ir dabartinio 
i Lietuvos gyvenimo eigą.
• Prancūzų kalbos kursai pra 
dedami rugs. 16 d. Y MCA pa 
talpose.
• Anglų kalbos kursai prade 
dantiems prasideda rugs. 8 d. 
YMCA, 5550 Park Ave.
• J. O. Motuzai susilaukė dūk 
ros.
• Pabrangs vanduo, nes Mont 
realio miestas suprojektavo iš 
vandens kainos pakėlimo gau 
ti visą milioną dolerių pajamų 
daugiau. Vandens kaina pake 
liama nuo sekančių metų trim 
procentais.
• Queboco CCCL susirinkime 
nutarta apjungti 230 tūkstan 
čių raštinių tarnautojų, kurie 
dar nėra organizuoti.

BALTŲ TARYBA...
Atkelta iš 1 puslapio, s 

tautų padėką už prezidento pro 
klamaciją „Pavergtųjų tautų 
savaitės“ reikalu.

Pasaulio politikos įvykiams 
įgaunant vis didesnį tempą, 
Baltų Taryba nutarė dažniau 
susirinkti ir icaguoti į Pabalti 
jo kraštus liečiančius įvykius, 
tiek savo veikimo kanalais, tiek 
ir bendrai su kitomis pavergto 
siomis tautomis. Numatyta daž 
niau susitikti ir su tokių pa 
vergtų tautų atstovais, kaip uk 
rainiečiais ir kt. Pasitarta dėl 
Pabaltijo tautų atstovų toli 
mesnio bendradarbiavimo PET 
(ACEN) oganizacijoje ir jos 
delegatūrose, veikiančiose įvai 
riuose kraštuose.

Kitais metais sueina 20 me 
tų nuo Pabaltijo valstybių pri 
verstino įjungimo į Sovietų S- 
gą (1940—1960). Baltų Tary 
boję buvo vieninga nuomonė, 
kad tąjai sukakčiai reiktų jau 
dabar pradėti ruoštis ir kad t<r 
ji proga turėtų būti kuo pla 
čiau panaudota Lietuvos, Ląt 
vijos ir Estijos bylai pasauly 

: je išpopuliarinti.
Baltų Taryba toliau svars 

tė jau ne kartą jos nagrinėtą 
svarbų projektą steigti „Pabal 
tijo kraštų dabarties tyrinėji 
mo institutą“ (Baltiscnes Ins 
titut 
Kaip 
gana 
tijo
„Baltisches
tut), kurio būstinė Bonnoje. 
Tačiau jis užsiima tik istorinė 
mis studijomis. Naujojo institu

laikraščio skiltyse ir Aušros 
Vartų parapijos biuletenyje. 

Laukiame visų.
Lietuvių Darbininkų Dr-ja 

Montrealyje.
ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOJE
šį sekmadienį, rugsėjo 13

UN 1-8933 § ną, pradedami 40 valandų at
laidai-adoracija.

Kitą sekmadienį, rugsėjo 20 
dieną — parapija išvyks lanky 
ti kapinių.

Klebonas kun. J. Bobinas pa 
krikštijo Onos ir Juozo Šilkaus 
kų dukrelę Joanos - Marijos 
vardu.
• Tuokiasi Elena, Marg. Saba 
tavičiūtė su Albertu P. Gurk 
liu. Vestuvės įvyks rugsėjo 12 
d. Šv. Kazimiero bažnyčioje.
• Rugsėjo 17 d. 8 vai. vakaro

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą. 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
odą, ir kita. Siuntiniai garan 

tuotai apdrausti.
tuotai apdrausti. Teirautis
A. Kavaliūnas WE 2-3709

j ADVOKATAS | 
IsTASYS DAUKŠA, LL. D.| 
S Suite 25—26 S
I 152 Notre Dame St. E. X

ADVOKATAS !
JOSEPH P. MILLER, :

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

168 Notre Dame St. E. 
Montreal. UNiversily 6-7026

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

die

I
 Nosies, gerklės ir ausų K 

specialistas ir chirurgas L 
Dr. R. CHARLAND | 

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
215 St. James West, 

7 augštas.
A V 8-3115.Tel.:

Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

Dr.E.Andrukaitis
; 956 SHERBROOKE E.'
! Tel.LLA 2-7236

NOTARAS
MILTON W. WINSTON

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. | 
Montreal. UN 6-6556 $

šaukiamas A.V. Komiteto susi 
rinkimas, kuriame dalyvauja 
visi Komiteto nariai. (AV).

TERESĖ STANKŪNAITĖ
išvyksta j JAV, Bostoną. Vi 
suomenininkę, darbščią ir pa 
slaugią, išlydėti pas pp. Ado 
maičius susirinko gražus bū 
rys moterų, kurias p. Adomai 
tienė puikiai pavaišino, išlydė 
tojos labai apgailestavo išvyks 
tančios nenuilstančios visuome 
niniuose baruose p. T. Stankū 
naitės, linkėjo jai sėkmės ir 
naujose sąlygose, o Montrealio 
darbuotės atminčiai įteikę gra 
žią dovaną.

• Teisininkas, b. Lietuvos teis 
mų teisėjas, Antanas Gražys, 
pradėjo dirbti kaip nekilnoja 
mo turto agentas. Adresas: 
3657 Laurier East. Rosemou 
nt, telef.: RA 9-7091. Turto 
pirkimo — pardavimo reikalais 
tautiečiai patariami kreiptis į 
savo tautiečius, su kuriais ge 
riausia galima viską išsiaiškin 
ti ir kurie neabejotinai patiki

fur Zeitgesschichte). 
žinoma, jau nuo seniau 

sėkmingai veikia „Pabal 
tyrinėjimo institutas“ 

Forschungsinsti

to uždavinys tyrinėti dabiu* 
Per pirmą 1959 m. pusmetį tu ties padėtį ir įvykius, pertf 
rėjome pardavimų už $694, 
085.00. Reikalui esant atiduo 
kite jūsų nekilnojamą turtą mū 
sų įstaigai pardavimui. District 
Estate Brokers P. Adamonis 
VI 2-8501.

• A V klebonas Tėv. J. Borevi 
čius išvyko į K. Lietuvių Die 
na Hamiltone. Grįš 14 rugsėjo.

F
D.

kiant juos taip, kad jo darbo 
vaisiais galėtų pasinaudoti ir 
spauda, ir radijas, ir laisvinimo 
oganizacijos ir kitos instituci 
jos. Visą laiką buvo klausimas 
(kuris ir dabar dar nėra išspręs 
tas), ar naujasis institutas tu 
retų veikti visiškai sivistoviai, 
ar kaip jau esamo „Pabaltijo 
tyrinėjimo instituto“ skyrius. 
Baltų Taryba būtų labjau už 
tai, kad naujasis institutas 
veiktų savistoviai. - E.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

N. Baltrukonis CR 6-5075
Jasutis............... LA 2-7879

A. Markevičius .... CR 9-9793
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis .........RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . . HU 1-2957

Sekite mūsų skelbimus apie 
Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Panko kambary.^ Star, La Press.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontral. torius

IGNAS GURČIN AS 
3260 Curatteau

Mg .zeal. T-L CL 5-5515
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