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Politinių įvykių savaitė
AR APRIMIMAS REIŠKIA ARTĖJIMĄ AUDROS?

Jungtinės Amerikos Valstybės
Praėjusią savaitę nepasireiš 

kė naujų atvirų grasinimų, ku 
rie grėstų karu, bet netiesio 

jjįjiai pasireiškimai rodyte ro 
u'd labai trapią tarptautinę bū 
seną ir tebesilaikančią tarptau 
tinę įtampą, kurią sukėlė 
Chruščiovo grasinimai atominė 
mis bombomis Amerikai. Tie 
netiesioginiai reiškiniai yra 
reikšmingi, kai juos suvedi Į 
krūva ir sugretini.
RIMTAI TARĖSI DE GAU 

LLE SU ADENAUERIU.
Jie pasitarimams buvo labai 

rimtai pasiruošę. Tarėsi ne vic 
nudu, bet žymiomis delegacijo 
mis, aprūpintomis ekspertais. 
Jie tarėsi ne tiktai ūkiniais rei 
kalais, kurie vis plačiau apima 
visas Europos valstybes, bet ir 

pWrt iniSis klausimais, kurie 
greičiausia buvo pit moję vie 
toje, nes ir ūkis būtinas poli 
tikos, kuri neatsiejama nuo 
ekonominių reikalų. Jų pasi 
tarimas iššaukė klausimų, del 
kuriu jie padarė sugestijų J A 
V.

Kitas faktas, kuris rodo susi 
rūpinimą grėsme, tai yra
ANGLIJOS MINISTERIŲ 

KABINETO
PERTVARKYMAS.

Macmillanas ypač buvo su 
sirūpinęs užsienių politikos sry 
timi, kuri dabar turi pirniau 
jančią poziciją. Kabinetas per 
tvarkytas, Įvedus i jį naujų as 
menų.

Gal svarbiausis pavojaus 
signalas yra tas, apie kurį įspė 
jo J. McCormack baltuosius 
rūmus, remdamasis slaptomis 
žiniomis, kurios pranešė, kad 

CHRUŠČIOVAS SU 
ULBRICHTU KIJEVE 

TARĖSI DĖL BERLYNO 
PAGROBIMO.

Šiam Įspėjimui lyg ir patvir 
tinimą davė Maskvos notos, 
Įteiktos Angijai, JAV ir Pran 
cūzijai, kad vakariname Berly 
ne nebūtų statoma radio sto 
tis, kai šis klausimas jau se 
niai išspręstas ir, spėjama, Va 
karų Vokietijai ruošiantis Ber 
yne padaryti parlamento ati 
darymą. Ši žinia nuskambėjo 
per visą pasaulį, kaip skelbian 
ti grėsmę. Šis slaptas Chruš 
čiovo su Ulbrechtu sąmokslas 
kol kas yra dar mįslė.

Ne vien JAV piliečiai, bet ir 
VISA ŽMONIJA DOMINA

JAV PREZIDENTO 
RINKIMAIS.

Po respublikonei konvenci 
jos Čikagoje, jau aišku, kad 
prieš demokratų Kennedy — 
Johnsoną stoja Nixon — Lod 
ge. Kas jų laimės, matysime 
rudenį. Mums yra svarbiau, ko 
kias programas jie skelbia. 
Svarbu, ar šios dvi partijos 
skelbia aktyvią, ar pasyvią prog 
rainą. Taigi, reikia pasakyti, 
kad

ABI JAV PARTIJOS 
SKELBIA PASYVIAS 

PROGRAMAS.
Abiejų partijų programos 

kalba tiktai apie gynimąsi. Gin 

Lietuvos valstybinės operos solistei

A. DIČIŪTEI - TREČIOKIENEI ir sūnui LEOPOLDUI 
su šeima, didžioje liūdesio valandoje, mirus 

DAKTARUI JUOZUI TREČIOKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

E. ir J. Kardeliai.

ir ateity planuoja tiktai gintis, 
tis gi yra labai sunku ir nedė 
kinga, nes puolėjas visada turi 
pasirinkimą ir nesiskaito su 
priemonėmis. Gynimosi pozici 
ja nežada laimėjimo, nes ne 
numato ėjimo pirmyn. Šia pras 
me JAV partijų programas rei 
kia vertinti neigiamai. Žmo 
nijai jos neduoda vilčių, kad 
tarptautiniai santykiai galėtų 
būti gerinami. Gal rinkiminės 
kovos eigoje dar kas daugiau 
paaiškės, ko ir lauktume.

JAV prezidentas labai gra 
žiai pasakė, kad

SVARBIAUSIS JAV 
DABAR SIEKIMAS 

yra teisingumas, taika ir ger 
būvis. Žinoma, plačiai supran 
tant, tai apimtų JAV progra 
mos veiksmingumą, nes tiems 
tikslams atsiekti reikia labai 
daug sąlygų, kurias gyvendi 
nant, žminija labai turėtų per 
sitavrkyti. Kaip ir ton mintin, 
prezidentas iššaukė Chruščio 
va į lenktynes. Atsakydamas į 
Chruščiovo teigimus, kad žmo 
nės laukia sovietijos ir bolševi 
kinės santvarkos,
EISF.NHOWF.RIS PASIŪLĖ 

VISOSE VALSTYBĖSE 
ATSIKLAUSTI ŽMONIŲ, 

kokios jie santvarkos nori — 
komunistinės ar laisvai jų pa 
čių pasirenkamos? Amerika su 
tinka leist padaryti visuotinius 
balsavimus, prižiūrint Jungti 
nėms Tautoms. Tegul ir Rusi 
ja su tuo sutinka. Chruščio 
vas į tai atsakė, kad tai kiši 
masis į kitos valstybės vidaus 
reikalus...

KONGO SUIRUTĖ DAR 
NESUTVARKYTA.

Jungtinių Tautų kariuome 
sės Į Kongo atvežta jau apie 
10 tūkstančių žmonių, bet bė 
da, kad tie kariai visi afrikie 
čiai, be kultūros ir, kaip sako 
Kongo pareigūnai, kad jie vie 
ton darę tvarką, patys vagiiau 
ja... Tas Kongo premjerui 
Lumumbai, kuris lankėsi Ame 
rikoje, Kanadoje ir Jungtinėse 
Tautose prašydamas para 
mos, duoda progos pakartoti 
nai grasinti, kad jis prašysiąs 
iš kitur paramos. Kanada sku 
biai siunčia dalinius, bet ar jų 
užteks?

Įvykiams įkandin seka komp 
likacijos. Kai Iranas pripaži 
no Izraelį,

NASSER PASKELBĖ 
IRANUI BOIKOTĄ

ir iš Kairo išvarė liūno dipio 
matinę atstovybę, o su Izraeliu 
skelbia karo stovį... Už Iraną 
kaltina ir JAV, ypač, kad pre 
zidentinėse konvencijose pasi 
sakyta už Izraelio teises naudo 
tis Sueco perkasu... ž

Boševikinis sąmoksas, atsi 
lankius Raul Castro Kaire, iš 
plečiamas.
NASSER ATVYKS I KUBA 

LANKYTI F. CAŠTRO.
Tuo būdu sudaromas tramp 

lynas Maskva — Kairas — Ha 
vana. Skelbiama, kad Fidel 
Castro sergąs rimtai. Ar tai ne

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVAR 

KONSULO LAŠKAS DĖL 
SOVIETŲ AGRESIJOS 
,,Chicago Tribune” dienraš 

tis (liepos 24 d.) įdėjo Lietu 
vos konsulo Chicagoje dr. P. 
Daužvardžio laišką, kuriame 
jis prisimena sovietų pasipikti 
nima dėl belgų kariuomenės 
pasiuntimo į Kongo valstybę. 
Konsulas pacituoja sovietų pik 
tus žodžius ir toliau sako, jog 
tokie išsireiškimai kaip tik tin 
ka Sov. Sąjungos agresijai 
prieš Lietuvą apibūdinti.

Laiške nupasakojama, kaip 
1940 m. Sov. Sąjunga paskelbė 
ultimatumą Lietuvai, reikaiau 
dama pakeisti Lietuvos vy 
riausybę, ir, net nelaukdama 
atsakymo, Lietuvą užėmė jėga 
ir ginklais, tuo papildydama ag 
resijos aktą. Baigdamas kon 
sulas sako:

— Jeigu Sov. Sąjunga yra 
tikri/ priešinga agresijai ir 
tarptautinių įstatymų pažeidi 
mui, tegul ji tuos principus 
prisitaiko sau ir atitraukia iš 
Lietuvos savo kariuomenės da 
linius, policiją ir kolonistus.

NAUJI ATVYKĖLIAI 
IŠ LIETUVOS

Liepos 26 d. i Čikagos Mid 
way aerodromą atskrido Mari 
joną Sedliakienė su savo dūk 
romis Birute ir Liudvika. Jos 
atvyko pas vyrą ir tėvą B. Sėd 
liaką, gyv. 3312 So Carpenter. 
Aerodrome jas pasitiko grupė 
giminių bei pažįstamų. Taip 
pat čia buvo W. Rask-Raščiaus 
kas — World Wide Tours ke 
lionės biuro vedėjas, kuris tvar 
kė atvykėlių kelionės reikalus.

LIETUVIŲ DIENOS TORONTE FORMA VISAI 
JAU AIŠKĖJA

Rugsėjo 3—4 dienomis To 
ronte vyksta septiotoji Kana 
dos Lietuvių Diena. Ją rengia

ruošiamas planas vietoje Fidel 
diktatūros įvesti Raul diktatu 
ra? Raul jau oficialiai iškeltų 
komunistų diktatūrą, prieš ku 
rią pasisakė Kubos kunigija, su 
silaukusi iš Fidel grynai komu 
nistiško atsakymo, kurio trafa 
retas seniai jau paskelbtas 
Maskvos. Kuo pasibaigs ši dik 
tatūrų „čecharda” Kuboje?

KITOS ŽINIOS
— Kanados fin. min. Fla 

mingas išskrido į Paryžių, kur 
vyksta ekonominė konferenci 
ja-

— Nasser kursto persus nu 
versti Irano karalių.

— Turkai apšaudė Įsibrovu 
sius į Turkijos teritariją rusų 
pasienieičus, kurie taip pat 
šaudė.

— Fanfani sudarė naują 
Italijos kabinetą.

— Kozlovas JTO pareiškė 
du veto.

— Kipras rugpjūčio 16 d. 
gauna nepriklausomybę.

— Kor.go srities Katanga 
premjeras Moise Tscomba rei 
kalauja neprikausomybės, kas 
komplikuoja Kongo būsenos 
normalizavimą.

— JTO Saug. taryba atme 
tė SSSR skundus prieš JAV, 
kuri pasiūlė ištirti numušto 
virš Barenco jūros lėktuvo 
klausimą, bet Maskva nesutin 
ka.

— Belgija sutinka išvesti iš 
Kongo kariuomenę, jei bus už 
tikrintas jos piliečių saugu 
mas.

— Indonezijoje vyksta tar 
pusavė kova dėl santvarkos.

D A S š U L A I T l S 
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS 
Liepos 23 d. Pavergtųjų Tau 

tų Savaitės proga, Čikagos 
Grant parke įvyko masinis su 
sirinkimas, kurame buvo ašt 
riai pasisakyta prieš neteisėtą 
sovietų įsibrovimą į kitų vals 
tybių teritorijas, šių okupavi 
mą bei naikinimą.

Pagrindiniu kalbėtoju čia 
buvo 12 metų Maskvoje išgy 
ven.es katalikų kunigas Leo 
pold Brown, pats savo akimis 
matęs ir pats patyręs komunis 
tų tvarką bei gyvenimo saly 
gas.
. .Taip pat kalbėjo Visconsino 
universiteto prof. dr. V. Var
dys, senatorius Roman Hrus 
ka iš Nebraskos, buvęs kon 
gresmanas iš Visconsino Char
les Kerstein. Programą vede 
kongr. Pucinski.

Susirinkusiems sveikinimo 
telegramas atsruntė JAV vice 
prezidentas Richard Nixon ir 
Chicagos miesto burmistras Rr 
hard Daley.

Lietuviai, o taip pat ir kitos 
pavergtosios tautos, dalyvavo 
prieš programą įvykusiame pa 
radę, kur buvo nešamos 6 lie 
tuviu vėliavos ir žygiavo apie 
30 žmonių. Publikos buvo susi 
rinke apie 5,000.
® Sovietinės informacijos rodo 
Lietuvoje žymų sodų plotų su 
mažėjimą, kas sietina su kol 
chozuose dirbančių žemdirbių 
kedinimu i kolchozines gyven 
vietes. o taip pat ir su vykdy 
tais masiniais gyventojų trėmi 
mats. E.

KLB Toronto apylinkės valdy 
ba. Visos iškilmės vyks Scar 
boro arena salėje, talpinančio 
je per tris tūkstančius asme 
nų.

Šeštadienį, rugs. 3 d., vaka 
ra salėje įvyks grandiozinis pa 
rengimas - šokiai.

Sekmadienio popiet; ten pat 
vyks didinga dainų ir tauti 
nių šokių šventė. Tautinių šo 
kių jungtiniame sąstate yra pa 
kviesta Kanados ir USA kolo 
nijų grupės. Dainų šventės pro 
gramoje dalyvauja Toronto 
chorai, diriguojami muz. St. 
Gailevičiaus. Lietuvių dienų 
metu Įvyks lietuvių menininkų 
paroda, sporto rungtynės ir k.

Pagrindiniu šventės kalbe 
toju atvyksta dr. Stasys Bač 
kis, Lietuvos pasiuntinybės 
Washingtone patarėjas. Šiais 
metais Lietuvių Dienos rengia 
mos Žalgirio mūšio jubilėjaus 
ženkle, o kartu prisimenant 
dvidešimties metų Lietuvos res 
publikos okupaciją.

Lietuvių Dienos Kanados 
lietuvių gyvenime yra pilnai įsi 
pilietinusios ir jų metu iš visos 
Kanados suplaukia milžiniškos 
minios žmonių.

— Japonijos komunistai ke 
lia riaušes prieš naują premje 
ra Ikedą.

MONTBEALIS
® Inž. Aniuolauskas yra išvy
kęs per Winnipeg^ i Manito 
bą, atidaryti elektros jėgainės. 
• Sirvydas Vytautas su Ponia 
buvo atvykęs į Mintreali ir vic 
sėjo pas op. Kuprevičius. Pp. 
Širvvdai rūpinasi sūnaus veuy 
bomis.
d Ponai Gutauskai buvo irtv 
kę į Montreal; ir buvo krikšto

PRICE 15 et XX METAI

Quebeco prem. Jean Lesage.
Neseniai vykę rinkimai 

atįešė pralaimėjimą buvusiai 
16 metų valdžioje galingai 
Union Nationale partijai. Rin 
kimus laimėjo liberalai.

Naujasis Kvtbeko premje 
ras Jean Lesage (lietuviškai iš 
tariama — Liosaž ir reiškia— 
protingas) Kvebeko provinci 
jos gyvenimą ir ūkinį tvarky 
mą pasuko nauju keliu, atsisa 
kęs nuo 16 metų įsendinto žiau 
riai konservatyvaus ir aklai na 
cionalistiško trafareto, kurį vi 
somis priemonėmis palaikė mi 
res Duplessis, bandęs Kvebe 
ko provinciją atjungti nuo vi 
sos Kanados gyvenimo, dėl ko 
ši provncija ėjo smukimo ke 
liu.

Lesage Kvebeko gyvenimą 
sieja su visos Kanados gyveni 
mu. todėl jungia ir į bendrą 
ūkinį bei socialinį bendrumą. 
Jis sutiko per Kvebeco provin 
ciją tiesti didįjį kelią, kuris 
jungs Atlanto ir Ramiojo van 
denyno pakraščius, eidamas 
per visą Kanadą, šio projekto 
vykdymui, kuris pareikalaus 
milionų dolerių, pusę išlaidų 
duoda Federalinė valdžia ir pu 
sę Kvebekas, šis projektas su 
teiks daugeliui žmonių darbo.

Kitas labai svarbus Lesage 
darbas — Kvebeką Įjungti į 
Ligonių kasų sistemą, kokia ji 
yra Ontario ir kitose provinci 
jose. Mūsų požiūriu tai nėra 
pakankamas dalykas, nes jis ap 
ims tiktai dalį ligonių kasų veik

MASINU FONDO VAJUS
Nors vasaros metu visi susi 

rūpinę atostogomis, kurioms 
reikia daugiau išlaidų, bet vis 
dėlto nuoširdūs savosios — lie 
tuviškosios — spaudos bičių 
liai ir rėmėjai randa galimybių 
paremti ir NL Mašinų fondo 
vajų. Už tai jiems priklauso di 
dėlė padėka.

Paskutinę savaitę NL Maši 
nų fondo vajui atsiliepė:

Mačionienė Emilija,
Montreal. P. Q.. . . .$ 10.00
P. E. Mačionienė, dirbdama 

savo Grosery, Bennentyne ir 
Melrose gatvių kampe, Įteikda 
ma vieno Šero ekvivalentą, pa 
stebėjo, kad tai ne paskutinis.

J. V. Margis,
Toronto, Ont............ $20.00
P. J. V. Margis, populiarus 

Toronto vaistinės - drugstor sa 
vininkas, gal vienintelis vaisti 
ninkas visoje Kanadoje turis sa 
vo vaistinę 408 Roncesvalles 
Avenue, Toronto 3, per p. P.

tėvais pp. Katasanovų naujagi 
mio. Pp. Gutauskai žada Mont 
realin atvykti ilgesniam laikui 
ateinančioje savaitėje.
• Adomonis Henrikas su šei 
ma atostogas praleido giminai 
čių pp. Trautrimų ūkpje prie 
Pembroke, kuris prieina prie 
plačios Ottawos upės su gero 
mis maudynėmis.
6 Inž. J. Kibirkštis su motina, 
beatostogaudami, viešėjo pa's keti.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
BUS GEGUŽINĖ IR PARODA

Rugpjūčio 7 d. gegužinė nu 
matoma ruošti p. Jakubausko 
ūkyje.

Rugpjūčio 8—13 dienomis 
ruošiama Lake read metinė pa 

Kanados aklųjų instituto dir.
E. A. Baxer yra pirmas ga 
vęs Helen Kelier tarptautinę 
dovaną už žymius pasitarna 
vimus aklųjų naudai. Dovana 
jam įteikte New Yorke vyku 
siose ceremonijose pagerbiant 
Miss Keller jo 80-am gimta 
dieni. Miss Keller dalyvavo 
taip pat tuo pačiu pagerbdama 
puikų pulk. Bakcrio darbą dir 
bant Kanados aklųjų tarpe, o 
taip pat atžymint jo darbus 
tarptautine prasme, nes jis iš 
plėtė juos į kraštus ypač nau 
jai susiorganizavusius, panau 
dodamas idėjas ir techniką, esą 
mą senose valstybėse. Pulk. 
Baker, 67 m.r yra aklas nuo 
pirmojo pasaulinio karo laikų, 
kada kulka perėjo per jo nosies 

kaulą. (CS).

los apimties, jei pav. lygintume 
su Lietuvoje veikusiomis hgo 
nių kasomis. Bet ri tai jau bus 
žingsnis pirmyn. Pilnų gi ligo 
nių kasų darbo žmonės turi ne 
atlaidžiai reikalauti ir dėl jų 
kovoti.

Trečias dalykas — Lesage 
sutvarko Federalinės valdžios 
skirtų Kvebeko universitetams 
pinigų skyrimą ; jis atšaldys 
universitetams Federalinės vai 
džios skirtus milionus dolerių 
ir tuo padės universitetams 
lengviau verstis.

Bendrai, atrodo, kad Lesage 
darbai ves Kvebeko provinci 
jos gyvenimą tikrai protinges 
ne kryptimi.

Januševičių NL Mašinų fondui 
įteikė 20 dol. Tai yra gražus 
profesionalo vaistininko ges 
tas.
Kurilavičius Juozas,

Montreal, P. Q.........$10.00
P. J. Kurilavičius NL Ma 

šinų fondui vieną šėrą paskyrė 
per p. Pr. Paukštaitį, kuris yra 
vajaus vedėjas.
Jakubka Petras,

Montreal, P. Q...........$ 10.00
Populiarus montrealietis, ku 

rį pažįsta visi Montrealio lietu 
viai ir labai daugelis JaV lietu 
vių, nes jis daug kur esti, daug 
važinėja, bet niekur neužmirš 
ta lietuviškų reikalų, todėl ir 
NL Mašinų fondui nupirko šė 
ra. ,,O kai mašinas jau įsigysi 
te ir reikės daugiau lėšų, dar 
pridėsiu, — sako p. Jakubka.

Visiems vajaus dalyviame 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
rne atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

pp. Vilgalius New Yorke, bet 
atostogas jau baigė.
9 Iš Kalifornijos atvykusi 
Montrealyje vieši Marija Mar 
kevičiūtė.
• Juodviršis Mykolas turi d/i 
savaites atostogų, bet užsiėmęs 
darbais. Jis kas sekmadienis, 
be to, AV salėje priima SLA 
narių mokesčius. Kas baigė 
terminą, prašomi jam apsiino

rodą. Kaip visuomet, taip ir 
šiemet lietuviai turės savo sky 
rių. Visus, kas tik turėtų ko 
kių nors daiktų parodai, pra 
šomi įteikt Apylinkės Valdy 
bai. Kor.
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Amerikos lietuviu veiklac Jaunimo sąskrydis
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa 
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Kandžioja
REIKIA SUPRASTI

Dviveidė Maskvos diktatu 
ros politika ryški ne tiktai tarp 
tautinių klausimu ir tarptauti 
nių santykių apimtyje, bet ji 
ryški ir jos pavergtųjų rautu 
sferoje.

Iš vienos pusės rusiškasis 
Lietuvos okupantas visomis 
dūdomis pučia garsą — ,.grjž 
kire“. Iš kitos pusės jis viso 
mis dūdomis pučia garsą — 
„jūs prakeikti ir jums ne tik 
tai tėvynėje, bet ir žemėje nė 
ra vietos“.

Ypač Lietuvos ir kitų 150 
pavergtų tautų okupantas ne 
mėgsta kai yra žmonių, kurie 
tiesiai j akis apasako teisybę. 
Okupantui gi nemaloniausia, 
kai jam nuolat kartojama, kad 
jis yra okupantas.

Jis labai gerai žino, kad jis 
okupantas ir kolonizatorius 
nuo Jermako ir Sibiro tautų nu 
kariavimo laikų. Jis gerai žino, 
kad jis tas tautas šimtmečius 
laiko „v čiornom tiele“, tikrai 
ne tik nieku negeriau, kaip ii 
gus laikus buvo laikomi ir juo 
dieji žmones, bet daug žiau 
riau. Juodieji vis dėto daugiau 
turėjo laisvės ir patys galėjo 
pareikalauti sau visos laisvės. 
Jie ją ir gauna. Per vienerius 
metus Afrikoje susikūrė pei 30 
naujų, savarankiškų, valsty 
bių. Tiktai rusiškasis pavergė 
jas ir kolonizatorius vis dar ver 
giškai laiko pavergtas ir kolo 
nizuojamas tautas. Ir, kas ypač 
bjauru, kad kai kitos paverg 
tos tautos gauna laisvę. Rusi 
jos okupuotosios tebeaikomos 
žiauriausiame pavergime, kad 
ir pajudėti negali. O jeigu, nu 
galėję baisią tironiją, pareika 
lauja laisvės, kaip tai herojiš 
kai padarė vengrai arba Berly 
no darbininkija, tai kruvinom 
priemonėm okupantas laisvę 
sutrypia.

Taigi čia ypač ryškus Rusi 
jos diktatūros dviveidiškumas.

Pasisako už tautų apsispren 
dimo teisę, o apsispręsti ne 
leidžia.

Todėl visus, kas tiktai ko 
voja dėl pavergtųjų laisvės,, 
Rusijos diktatūra visomis prie 
monėmis persekioja, slopina ir, 
jeigu tiktai pasiekia, žudo. Ji 
laisvės kovotojus tiktai tiek pa 
kenčia, kiek jų nepajėgia sunai 
jkinti, o nepajėgia sunaikinti 
todėl, kad laisvė žygiuoja pir 
myn, kad laisvė vis daugiau 
plečiasi, kad laisvės šalininkų 
vis daugiau Įsijungia i didžiųjų 
žmonijos tikslų siekimo kovas. 
Visų jų neįmanoma nei i Sibi 
ra ištremti, nei i katorgas su 
grūsti, nei nužudyti.

Todėl žiaurusis ir tikrai di 
dysis kolonialistas, Rusija, vi 
sas priemones panaudoja prieš 
tuos, kurie bet kokiam laisvės 
kovų darbui vadovauja. Kai bu 
vo išrinkta Pasamo Lietuviu 
Bendruomenės valdyba, prasi 
dėjo „travlia“ prieš jos pirtm 
ninką Joną Matulionį. Kai Ka 
nados lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pirmininku bu 

Ką rašo kiti
KRYŽEIVIŲ KELIAIS?

J. Cicėnas „Naujienose“ ra kur tolumoj atsiliepia prislo 
šo: pintas balsas. Sąžinė? Skersi

„Skaitau apie Žalgirį, ii- kaž nis istorijos pjūvis? Anų dienų

vo Vytautas Meilus, jį Lietu 
vos kolonialistai puolo. Kai da 
bar šios Bendruomenės cent 
ro pirmininku išrinktas Stepo 
nas Kęsgailą, jau jis puola 
ma. Kaip patarlėje: „Kas no 
ri mušti, lazdą susiranda“. Lie 
tuvos okupantui geriausia laz 
da — melai ir prasimanymai. 
Ko ko, bet melų ir prasimany 
mų Rusijos diktatorių mokyti 
nereikia. Jie melų ir prasima 
nymų pasauliniai čempionai.

Šita reikia suprasti ir tiems, 
kurie pasinešę su Lietuvos oku 
pantu bendradarbiauti. Mask 
vos diktatoriams joks bendra 
darbiavimas nereikaingas. Juo 
lietuviai greičiau nutautės, juo 
jų bus mažiau, — tuo Rusijos 
diktatūrai bus geriau, long 1 
viau. Maskva to siekia.

Lietuvos žmonės, žinoma, 
bendradarl^iaivdmči nori. iNet 
ir Lietuvos komunistai su iš 
eivija, plačia prasme, galėtų 
rasti susilietimo kontaktų ir 
daugeliu klausimų, žinima, su 
sitartų, kaip sakysime susita 
ria Lenkijos komunistai su sa 
vo išeivija. Bet, reikia atsimin 
ti, kad Lenkija išgyveno tūlą 
laimėtą boševikinę revoliuciją 
ir iškovojo satelitines teises, 
kurios Lenkijoje yra realiau 
sios, palyginus su kitais sateli 
tais. Bet Lietuva absoliutiškai 
okupuota, absoliutiškai koloni 
zuojama, absoliutiškai paveig 
ta. Lietuva satelito teisių ne 
turi. Tat ir Lietuvos komunis 
tai yra tokie pat belaisviai, kaip 
ir visa lietuvių tauta. OHcia 
lūs jų pasireiškimas yra tiktai 
vergavimo išdava. Lietuvos ko 
munistai ne savo valia kalba 
ir veikia, bet okupanto — Ru 
sijos diktatūros Įsakymu. Tat 
ir reikia suprasti. Nelaisvė — 
visiems nelaisvė. Neprotinga 
Įsivaizduoti, kad Lietuvos ko 
munistąi ką nors gali, atseit— 
patys gali susitarti su išeiviais. 
Lietuvos komunistai yra tokie 
pat belaisviai, kaip ir visa lietu 
vių tauta Lietuvoje. Pavergi 
mas ir okupacija težino tiktai 
absoliutines normas. Jeigu 
Lenkijos žmonės ši tą išsiko 
vojo, tai okupantas visomis 
priemonėmis dabar spaudžia 
tas teises panaikinti. Ir laisvė 
tiktai tiek egzistuoja, kiek oku 
pantas — kolonialistas nepajė 
gia jos pasmaugti.

Visa tai suprasdami, mes ir 
nesijaudiname, jeigu Lietuvos 
okupantas tiesiogiai ar per sa 
vo Įsakytus patarnautojus ką 
nors prieš mus arba prieš mū 
su organizacijų vadovaujamus 
asmenis ką nors prasimano ir 
sumeluoja. Mes tai supranta 
me kaip kandžiojimą, kuris 
yra neišvengiamas. Okupantas 
kandžioja. — reiškia jam yra 
reikalas. Jeigu mūsų egzista 
vimas nieko nereikštų, okupan 
tas tylėtu.

Tegul sau kandžioja... Ateis 
laikas, kad atšips dantys...

J. Kardelis.

LIETUVOS TRAGEDIJOS SUKAKTIS URUGVAJAUS 
SPAUDOJE.

Naujai nuskambėjo lietuvių 
vardas Urugvajaus spaudoje.

Tai vienintelė ispanų pa 
šaulyje valstybė, kurioje taip 
dažnai rašoma apie Lietuvą ir 
lietuvius.

Dėka lietuvių žurnalistų pa 
stangų, kurie bendradar 
biauja vietos spaudoje, plačiai 
dabar buvo atžymėta Baisiųjų 
Birželio dienų sukaktis.

Albinas Gumbaragis talpina 
net per du Montevideo dienraš 
čius „EI Plata“ birželio 16 die 
nos ir „EI Pais“ birželio 17 
dienos, dviejų skilčių vardinda 
mas savo straipsnius „20 me 
tų kančioms Lietuvoje“ ir „Te 
roro dienos Lietuvoje“.

Po stambia antrašte vienam 
iš minėtų dienraščių ir edito 
rialų puslapyje antram dien 
rašayj Gumbaragis rašo:

JUOKDARIAI...
PAKLAUSIMAS

Mizara atsakinėja į paklau 
simus, bet ne Į visus, o tiktai 

tuos, kuriuose išranda gali 
mybių išsisukinėti. Bet, pav., 
neatsako Į klausimą, kodėl 
Chruščiovas pasveikino Mao, 
o nepasveikino Paleckio?

Dabar Rojui Mizarai dar 
vienas klausimas: Maskvos ofi 
ciozas „Pravda“ liepos 22 d. 
Nr. 204 (15328) straipsnyje 
„Slavnaja istoričeskaja data“, 
oficialiai pasirašytame, rašo: 
„Prieš 20 metų — 1940 me 
tais — nesavanaudiškai pade 
dant Sovietų Sąjungos tau 
toms, Lietuvos darbo žmonės, 
vadovaujami komunistų parti 
jos, nuvertė nepakenčiamą fa 
šistinę diktatūrą ir vėl Lietu 
vos žemėje atstatė sovietinę 
valdžią“.

Mizara klausiamas: Kaip 
reikia suprasti „padedant“? Ar 
kariuomenei padedant? Ar 
ginklų davus komunistų parti 
jai ir perversmu nuvertus Lie 
tuvos valdžią?

Ir kaip atstatė, kad Lietu 
voj sov. valdžios niekad nebu 
vo?

Cook šeima, kuri Įsteigė moder melžiamų karvių ir dar super 4.500 kvortų. Šiame šeimos 
nišką pieninę, pradėję nuo 39 ka pieną iš 20 kaimynų. Die biznyje aktyviai dalyvauja 8 
kvot tiekimo. Dabar turi 150 nos apyvarta dabar siekia sūnūs ir vienas anūkas.

ir šio meto akistata?
Ak kas tai Deinė ir Alė? 

Merginų ir upių vardai? Kur 
visa tai?’

— Prūsai yra taip pat mano 
protėvių žemė, — atsakė supy 
kęs Vytautas, — ir aš reikalai! 
siu jų iki pat Osos. Jie yra ma 
no tėvų palikimas. — Paskum 
ne be ironijos jis dar pridūrė: 
— O kur yra ordino tėvų pa 
likimas?!

Ak Gerbiamieji, iš kur šita 
citatė? Toks klausimas trem 
tyje itin aktualus. Ana, Chica 
go, Ill., vyko tarptautinė pa

„Komunistai ir jų klapčiu 
kai švenčia 20 metų sukaktį 
nuo Lietuvos „išlaisvinimo“ iš 
lietuvių ir rusų okupavimą.“

Išsamiai toliau apibūdina vi 
są rusų okupacijos procedūrą 
ir lietuvių tautos tragediją.

Baigia savo straipsni rašy 
damas:

„Bet likusieji Lietuvoje, su 
virš miliono gyvenančių užsie 
nyje lietuvių pasmerkdami ru 
sų kriminalą, kreipiasi Į denio 
kratinio pasaulio sąžinę, reika 
laudami savo tėvynei nepriklau 
somybės ir savo liaudžiai lais 
vės“.

Tuo sąryšiu tilpo dar vienas 
rašinys „Ei Die“ dienraštyje 
pasirašytas K. Verax.

Tai didelis Įnašas Į mūsų ko 
vos barus už Lietuvos nepri 
klausomybes restauravimą.

ROJUI MIZARAI
Ir ką reiškia „nesavanaudiš 

kai?“ Ar tai reiškia, kad tiktai 
padėjo nuversti buvusią vai 
džią ir po to pasitraukė iš Lie 
tuvos?

Ar Lietuvoje dabar rusų nė 
ra? Ar rusai Lietuvos neval 
do? Ar Lietuvos žmonių neve 
ža i Rusijos gilumas? O gal vi 
sa tai daro ta „šlovingoji“ kom 
partija savo noru?

Ir kodėl Lietuvos elektrines 
valdomos ne iš Vilniaus, bet 
iš Maskvos? Be ko kita, kodėl 
Lietuvos komunistai buvo su 
projektavę antrą hidroelektri 
ne prie Jurbarko, o Maskva ne 
leido statyti? Ar tai Lietuvos 
savarankiškumo Įrodymas?

LABAI PRASTA 
BIMBOS MATEMATIKA

Bimba Laisvėje rašo: „...liau 
dies teisės plus tarybinė sant 
varka reiškia socializmą!“

Šiame Bimbos posakyje yra 
tiek tiesos, kiek ir gramatinės 
tvarkos. Iš to matyti, kad Bim 
ba nei neuostė Markso, kaip ir 
gramatikos. O jo matematika 
tikrai bimbiška. Tat bimbiškai 

rodą. Buvo ir lietuvių skyrius. 
Buvo ten meniškai Įdomiai api 
pavidalintas žemėlapis. Bet... 
politiškai — šūvis pro šalį, jei 
ne tarti atvirai: — spjovimas 
sau Į veidą! Ir tai jau nebe 
pirmas atsitikimas!!!

O nerūstauk. Perkūne, ten 
kur iš amžių lietuvio krauju ir 
praikaitu Įmirkusi žemė, para 
šyta „Germany". Tai kur Ma 
žoji Lietuva, kur senoji ir tik 
roji Prūsija?! Kuria racija at 
sisakom savo?!

Tai Vytauto minėtoji Osos

Jau iš Lietuvos laikų lietu 
vių evangelikų jaunimas mėgs 
ta vykti Į savo sąskrydžius. 
Ir Amerikoje ne pirmą kartą 
liepos 2 ir 3 dienomis Toronto, 
Kanadoje, susibūrė lietuvių 
ev. jaunimas savo religinių, kul 
tūrinių - tautinių reikalų aptar 
ti. Toronto Lietuvių Ev. Jau 
nimo Ratelio valdybai — Va 
lentinui Šernui, Rūtai Bleizgy 
tei ir Nijolei Januškevičiūtei, 
pakvietus, atvyko jaunimo iš 
įvairių Kanados ir JAV vieto 
vių .

Sąskrydžio atidarymas
Liepos 2 d., salėje 400 Bat 

hurst St., Toronte. Toronto 
Jaunimo ratelio pirm. V. Šer 
nas atvėręs sąskrydį, pakvietė 
j suvažiavimo pirm. A. Brin 
ki iš Čikagos ir Į sekr. Ir. Jur 
gaitytę. Sąskrydį sveikino raš 
tu: Gen. Kons. J. Budrys, Lie 
tuvių Ev. Liut. bažnyčios trem 
tyje senjoras ir Vyr. Tarybos 
pirm. kun. A. Keleris, Lietu 
vos Ev. Reformatų bažnyčios 
tremtyje superintendentas St. 
Neimanas, Pabaltijo krikščio 
nių studentų s-gos gen. sekr. 
kun. J. Urdzė, Vasario 16 Gim 
nazijos ev. jaunimo ratelio var 
du mok. F. Skėrys, kun. A. 
Dumpys ir kiti, žodžiu sveiki 
no kun. A. Trakis, Toronto 
Liet. Ev. Liut. P-jos Tarybos 
p-kas inž. B. Buntinas, inž. E. 
Manomaitis iš Bostono kartu 
Įteikdamas trijų kryžių Gogo 
tos kalno drožinį.

Paskaitos, diskusijos bei 
nutarimai

Alg. Žilinskas iš Bostono pa 
teikė turtingą pasakitą — ko 
dėl esu protestantas ii Ir. Ulic 
kaitė iš Toronto — Didžiųjų 
protestantų įnašas į lietuvių 
tautos kultūrinį gyvenimą. Dis 
kusijose tarp kitko Juozas Us 
vaitas iškėlė Šv. Rašto literatu 
rine kalba išleidimo ir jo remi 
mo reikalingumą. Kun. A. Tra 

kalbant — jis dar visai lauki 
nis, o jo matematika tokia, kad 
ją labai lengva sugriauti: So 
vietinė diktatūra plus sovieti 
nė tvarka yra tikra vergija.

Mandrapypkis.

upė buvo Prūsų pietuose šie 
na, kai Vakaruose — Vysla, 
seniau toli už Vysos, palei 
Persantę.

Tai „Germany“ (ir: slavai!) 
kalaviju, ugnimi ir klasta iš 
trynė iš žemėlapių ne tik Prū 
sų bet ir kaimynines gentis, 
kurių vardai dėl visako buvo 
šie: Pamedė, Pagudė, Varmė, 
Notanga, Samba, Nadruva, 
Skalva, Galinda, Barta ir Šūdu 
va“.

O dabar patys tūli lietuviai 
tą daro!

kis pranešė, kad tuo reikalu 
yra sudarytas iš visų lietuvių 
protestantų dominacijų atsto 
vų komitetas, kuris jau eilę 
metų vieningai veikia: Nauja 
sis Testamentas su psalmėmis 
yra jau pateiktas spausdinimui 
(Britų Biblijų draugijai Lon 
done), o Senasis Testamentas 
yra ruošiamas. Prie šio darbo 
finansavimo yra visi kviečiami 
prisidėti.

Centrinis komitetas
Diskusijose dėl ateities veik 

los pageidauta daugiau centra 
lizuotos veiklos. Pasiūlyta ir 
nubalsuota išrinkti Centrinį lie 
tuvių evangelikų jaunimo ra 
telių komitetą, kuris įglaustų 
visus lietuvių evangelikų jau 
nimo ratelių rinktus (po vie 
no) atstovus laisvame pašau 
lyje. To komiteto laikinuci'’ 
pirmininku išrinktas [Al. T 
linskas. Šio laikinio komiteto 
tikslas: 1) palaikyti glaudes 
nius ryšius tarpe ratelių, 2) pa 
ruošti atatinkamus nuostatus 
sekančiam suvažiavimui ir 3) 
sukviesti sekantį sąskrydį. Ku 
nigo A. Trakio malda baigtas 
šioji pirmoji sąskrydžio dalis.

Jaunimo pobūvis
Tą pat vakarą, toje paičoje 

salėje Įvyko viešas pobūvis su 
programa. Rūtai Bleizgytei 
pasveikinus vakaro gausius da 
lyvius, pobūvis prasidėjo Tevis 
kės jaunimo ratelio iš Čikagos 
vaidin|im u,,Piršlybos“, kuri* 
autoriumi ir režisoriumi buv 
Br. Variakojienė iš Čikagos. 
Herbertas Rožaitis iš Toronto 
patiekė solo St. Šimkaus Oi 
kas sodai... ir F. Šuberto Se 
renadą. Tėviškės jaunimo ra 
telis, vadovaujamas Ilzės Pė 
teraitienės, pašoko kelius tau 
tinius šokius ir to pačio ratelio 
Mergaičių sekstetas, vadovau 
jamas ir pianinu palydimas Br.

Nukelta Į 8-tą psl.

KUR atostogauti?
Kiekvieno žmogaus jėgos 

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

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

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

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

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

Telefonas: GArden 8-6991 
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius.
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Lenkų karo atstovas Kaune
PRISIMINIMAI

1938-tų m. balandžio mėn. 
pabaiga ir gegužės pradžia vi 
siškai užpildė mano laiką ofi 
cialiais vizitais, reikalaujan 
čiais to kaip lenku karo atsto 
vui, pas lietuvius kariškius, o 
taip pat nuodugnesniu krašto 
pažinimu. Pirmą vizitą pada 
riau Lietuves kariuomenės ge 
neralinio štabo II-ojo sk. vir 
šininkui pik. S. G. Dulksniui. 
Tai buvo ne tik mano pirmas 
susitikimas su Lietuvos ka 
riuomenes atstovu, bet bend 
rai, pirmas oficialus susitiki 
mas lenku kariuomenės kari 
ninko si. Lietuvos karininku 
nuo pat 1920 m.

1938 m. balandžio 23 d. ry

antrą mano atvykimo dieną 
, į Kauną,

paprašiau patarėją p. Zalens 
kį, susipažinusio jau su vieti 
niais papročiais (jis jau mene 
si laiko gyveno Kaune), kad 
jis dar tą pačią dieną suorga 
mzuotų mano vizitą pas Lietu 
vos štabo II-o sk. viršininką. 
Taip pat. paprašiau p. Zalens 
kj, kad jis Lietuvos štabe pa 
prašytu man vadovą ir jį at 
siustų į Metropolio viešbutį, 
kad nereiktu klaidžioti po Kau 
na, kas man jau vakar atsitiko. 
Netrukus p. Zalenski pranešė, 
kad vizitas yra paskirtas šian 
dien 12 vai., o į- Metropolio 
viešbutį mane paimti atvyks 
mašina Lietuvos štabo II-o sk. 
karininkas. 11 vai. 45 min. vieš 
bučio portie telefonu praneša, 
kad manęs laukia karininkas 
Šutys. Paprašiau jį kviesti į 
mano kambarį. Tuo laiku pas 
mane buvo patarėjas Motie 
jus Zalenski, mūsų pasiuntiny 
bės sekretorius. Įėjęs itn Šutys 
elgėsi „corect“, labai kariškai. 
Tačiau aiškiai matėsi, kad vra 
nepaprastai susijaudinęs it sa 
vo rolę — vadovo pareigas len 
kų karo atache, primesto Lie 
tuvai beveik jėga, laikė kaip 
kokią Dievo bausmę.

Tai keista, kodėl tiek daug 
emocijos reikalauja lenkų — 

lietuvių santykių užmezgimas! 
Tuo momentu jautėmės su p. 
Zalenskiu labai nejaukiai.

Ltn. Šutys nekalbėjo nė žo 
džio lenkiškai, rusiškai ar 
prancūziškai, tačiau labai tai 
syklingai mokėjo vokiečių kai 
bą. Ją ir naudojome mūsų pa 
sikalbėjime, laužydami negai 
lestingai su p. Zalenskiu. Juo 
kų formoje papasakojau Lietu 
vos kariškiui mano vakarykš 
čius nuotykius, jieškant Metro 
polio viešbučio. Pabaigoje pa 
žymėjau, kad aš asmeniškai, 
ateičiai laikau geru ženkul, ka 
dangi lietuvio karininko asme 
nyje ir tai Lietuvos sostinėje,

„Palanga’” tikrovėje
Jūra motinėlė tur dukrelių būrį, 

visos šokti turi. . .Tėvui vėjui liepiant,

Važiuodami į „Palangą“ ne 
paklyskite, nes kelias eina ne 
pro Kretingą, bet per St. Jero 
me, tas pat Mille Ule, kuris ve 
da ir į „Dainavą“...

„Palanga“ ne juokais ir „jū 
rą“ turi. Ir kodėl Palanga bū 
tų be jūros? Jeigu Kaunas tu 
ri jūrą, tai kodėl Palanga gali 
būti be jūros? Ir kai vėjas - te 
vas liepia, tikrai dukros - ban 
gos šoka. Šoka ir peršoka per 
betonine liniją, kuri jūros van 
denis iškėlė 17 pėdų, kad mau 
dymosi sportininkai galėtų 
laisvai nardyti ir šokinėti į van 
denį.

Pliažas — paplūdimys ap 
link visą jūrą, kaip tikroje Pa 
langoje, tyro balto smėlio. Ke 
liose vietose net ir „kopos“ 
tikrai palangiškos. O saulė... 
čia ta pati. Ji visiems šviečia ir 
visus šildo. Pasimaudyk drung 
name vandeny, paplaukyk 
giliai kvėpuodamas pušų ozo 
nu kvepiančiu oru, pasitiesk 
ant gurgždančio balto sidabn 
nio, truputį auksu gelstančio 
smėlio ir kepink saulėje „grieš 
na“ kūną. Gera, malonu ir sma 

radau pirmą pagelbą. Nesu tik 
ras, ar ltn. Šutys suprato ma 
no intenciją, nes pasikalbėji 
me su juo, turėjome didelius 
kalbos sunkumus: mano ir p. 
Zalenskio vokiečių kalbos ži 
nojimas neprikauso prie ge 
riaušių. Ltn. Šutys visą būvi 
mo laiką mano kambaryje jau 
tesi labai bogai; jautėsi lyg pa 
gautas, tai darėsi baltas, tai 
vėl raudonas. Prie viso to, dar 
prakaitas jam veidu pradėjo 
tekėti čiurliais. Vienu žodžiu, 
jautėsi labai fatališkai, ką ne 
dviprasmiškai matėme.

Prieš pat 12 vai. aš ir tin. 
Šutys, vairuojant Lietuvos ka 
riuomenes puskarininkiui,

išvykome kariška mašina 
j Lietuvos generalini štabą.

Lietuvos generalinio štabo li
ras sk. buvo nedideliame, vie 
no augšto, pastate, Laisvės Alė 
jos pabaigoje, netoli ankstyves 
nio stačiatikių soboro, perdirb 
to dabar į Romos — katalikui 
garnizoninę bažnyčią. Nuo 
Metropolio viešbučio iki 2-ro 
sk. būstinės yra labai netoli. 
Tik kelios pasivaikščiojimo mi 
nutės. Į raštinę įeinama senos 
mados laiptais, labai suktais ir 
stačiais, nežmoniškai girgždan 
čiais. Pirmiausiai patenkama 
į prieškambarį, vėliau į didelį 
laukiamąjį. Laukiamojo kam 
bario apstatymas labai papras 
tas ir kuklus: sofa, prieš ją 
stalas, berods su lietuviškais 
dienraščiais, keletas kėdžių, 
ant sienų kažkokių aliejinių pa 
veikslų spausdiniai, jokio divo 
no ant grindų, jokių užuolaidų 
ant langų. Kariškai ir sparta 
niškai! Laukiamojo dešinėje 
pusėje — adjutanto kambarys, 
kairės pusės durys veda į II-o 
sk. viršininko pik. Dulksnio 
kabinetą. Kada įėjome į laukia 
mąjį, mus pasitiko pražilęs, vy 
resnio amžiaus karininkas. Ru 
sų kalba jis pasveikino mane 
labai tarnybiškai, prašydamas 
truputį palaukti. Pik. Dulks 
nys žino apie mano atvykimą 
ir jis tuoj pat išeisiąs. Tas ka 
rininkas, kpt. Čemakis, buvo 
adjutantu Il-me sk. Savo iš 
vaizda priminė man lenkų II-o 
sk. adjutantą Varšuvoje kpt. 
Dziedzickį. Taigi, lietuvis ka 
pitonas, buvo savimi labai pa 
sitikįs, susivaldąs žinojo ką ir 
kaip kalbėti su svetimšaliu, 
priede lenku, pasirodančiu 
pirmą kartą Lietuvos štabe. 
Man jis labai patiko, nes tium 
pame pasikalbėjime su manim, 
neparodė jokių susijaudinimo 
ar susinervinimo pėdsakų. Ka 
pitonas Čemakis užėmė mane 
kalba taip, lyg jis tai būtų da 
ręs su kiekvienu kitu svetim 
šalių, prie kurių juk jis ir bu 
vo pripratęs.

gu. Gali užmiršti visą pasaulį 
dabar neramų, erzinantį. Gu 
lėdamas Palangos pliaže, gali 
padangėse sekti pilkus debesė 
liūs, plaukiančius be būrių ir 
be vairo plačiuoju oro vande 
nynu ir klausytis kaip jūros 
krioklys ūžia, kaip paukšte 
liai nesudėtingas giesmeles 
gieda, kaip taukši plaktukai be 
sistatančiųjų vilas... Malonu ir 
gera. Kvėpuojant, tartum krū 
tinė nei nesikilnoja — tiek čia 
daug gaivinančio oro.

Nuo vėjų saugo miškas. Įdo 
mus tas miškas. Jis auga augš 
tuose Palangos jūros krantuo 
se. Jūra giliai baltame smėly 
paskendusi, o miškas augšto 
kai pasilypėjęs į krantus. Se 
nas miškas. Pušys — šimtame 
tės ir, keista, tankiai šakotos 
nuo pat kamieno ligi augšto 
sios viršūnės. Beržai, kiek jų 
čia yra, visi auga šeimynomis. 
Matyt, jie bijo, kad jų neuž 
gožtų kitų giminių medžiai. 
Bet, iš kitos pusės, toks gyve 
nimas turi savo nepatogumų 
— tenka gyventi susikimšus, 
kaip sovietijoje, todėl ne visie

Po kurio laiko

į kambarį įėjo pik. Dulksnys. 
Pirmo susitikimo įspūdį, su vi 
siškai svetimu man asmeniu, 
laikau labai svarbiu įvykiu, 
nes su juo turėsiu labai daug 
reikalų. Stebėjau pik. Dulks 
nį, nes su juo (arba per jį) tu 
rėšiu atlikti nelengvą, patikę 
tą man uždavinį Lietuvoje.

Pik. Dulksnys iš karto man 
patiko. Jis savyje kažką ture 
jo, kas žmogų nustato labai 
palankiai. Akyse turėjo mag 
netinę jėgą, kuri žmogų pri 
traukia. Pik. Dulksnys — ne 
augšto ūgio, stambokas, gal 
net su apvaliu pilvuku, tam 
siu, tankių paukų, didelėm, 
juodom, pietietiškom akim. Ju 
dešinose truputį nervingas, 
staigus, apskritos galvos, augš 
tos kaktos. Veido bruožai gan 
proporcingi, aiškiai pastebint 
lyg tam tikrą įtempimą. Žmo 
gus gan jaunas, tikrai žemiau 
keturiasdešimties metų. Ste 
biuosi, kad jame nerandu nie 
ko ,,lietuviško“. Iš kur čia Lie 
tuovje atsirado toks pietietiš 
kas tipas? PrisisHatymąs at 
liekamas prancūzų kalba. Po 
to pereiname į jo kabinėta. At 
sisėdę į fotelius, užsirūkome pa 
pirosus. Pradėjome pasikalbę 
jimą. Kalbame (prancūziška,i. 
Man atrodė, kad pik. Dulks 
nys buvo susijaudinęs, o gal 
net ir susinervinęs. Veidas pa 
sidarė baltas, ant kaktos pasi 
rodė prakaito lašai, rankos 
pradėjo lengvai drebėti, lie 
liant degtuką prie papiroso. 
Drebėjo jam ir balsas, krei 
piantis į mane. Tačiau visiš 
kai valdė save, elgdamasis 
kaip šeimininkas ant savo že 
mės, tvarkingai, be mažiausio 
užmetimo.

Pasikalbėjimas mūsų buvo 
šlubuotas, nežiūrint, kad sten 
giausi jį vesti gan lengvoje at 
mosferoje, įnešant mažo bumo 
ro (su kokia nežmoniška kan 

KELNAITĖS VYRAMS 
IR BERNIUKAMS
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ms berželiams užtenka saulės 
šviesos ir jų šaknims maisto. 
Iš tokio berželių atsargumo 
juokiasi tujos. Jos sau kur vie 
na, kur kita. Tur būt todėl jos 
nesigaili aplinkai savo smiLa 
lų. Jau už keliolikos žingsnių, 
ir nematydamas, žinai, kad čia 
auga tujos.

Palangoje verta ne tiktai pa 
simaudyti ir pasikepinti plia 
že, bet ir pasižvalgyti, pasi 
vaikščiot?. Pasižvalgę tuojau 
turėsite pasakyti:

— Palanga statosi, kuriasi.
Beveik etatiniai jos statyto 

jai yra statybininkai Vilkas ir 
Dalmantas. Jie Palangoje ir 
gyvena. Nors patarlė sako 
„Nešauk vilko iš miško“, bet 
jų laukia eilė statybų, pasipla 
tinimų, pasitobulinimų. Kas 
jų nesulaukia, pats vykdo dar 
bus, kas gavęs atostogų, kas 
savaitgaliais, arba kaip nors 
nuvogdamas kokią dieną.

Palangos savininkas Pr. 
Juodkojis ne tiktai pats išsi 
rengia su patogumais, bet. tai 
kinamas P. Bendikas, stato mo 
delinius vasarnamius. Jau yra 
pastatęs kelių formų.

Vilkas su Dalmantu stato 
Dr. J. Mališkai puikų vasarna 
mį. De Lux valyklos savinin 
kas Povilas Rutkauskas ir Pa 
langoje laiko de lux standartą 

čia tai dariau — ir aš buvau 
susijaudinęs!) Judinome te 
mas, kurias galima pavadinti 
atsitiktinėm: apie mano kelio 
ne mašina iš Varšuvos į Kau 
na, apie patį miestą ir pan. 
Po kelių panašių sakinių,

pik. Dulksnys pats davė man 
tolimesnių oficialių vizitų 

planą.
Po kelių dienų mane priims 
Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. Raštikis ir štabo viršinin 
kas gen. Černius. Pik. Dulks 
nys paaiškina, kad abu gene 
rolai šiuo metu yra išvykę iš 
Kauno, tačiau po kelių dienų 
grįš atgal. Tą žinią priėmiau 
su pasitenkinimu, nors žino 
jau, kad ji neatatiko tikrovei, 
nes norėta, kad pirmas lenkų 
karo atstovas, nebūtų per anks 
ti priimtas Lietuvos kariuomt. 
nės vado, ypatingai po Lenki 
jos ultimatumo Lietuvai. Už 
klausiau pik. Duksnį, ar ne 
būtų reikalinga aplankyti Lie 
tuvos karo ministeris gen. Rėk 
laitis. Ir tas buvo patenkinta. 
Toliau, pik. Dulksnys kreipė 
si į mane maža prakalba, pa 
prašydamas, kad Lietuvoj jaus 
čiaus kuo geriausiai, visiškai 
laisvai galiu visur vaikščioti, 
važinėti mašina ir traukiniu, o 
jis pats yra visuomet mano dis 
pozicijai, jeigu turėčiau kokius 
nors sunkumus reikalų tvarky 
me. Baigė su viltim, kad mes 
dažnai matysimės. Juo toliau 
jis kalbėjo, juo labjau darėsi 
ramesnis, natūralesnis ir lais 
vesnis. Pastebėjau taip pat, 
kad jis turi įgimtų bendravimo 
gabumų ir kad vien tik ypatin 
ga aplinkybė — pirmas pasi 
matymas po lenkiško ultimatu 
mo Lietuvai, po kurio susidū 
riau su juo — buvo priežastį 
mi gan rupios vizito pradžios. 
Pik. Dulksnys turi nepapras 
tai mielą, patrauklų, šypsnį. 
Tikrumoje mažai jis nusijuo 
kė mane pirmo vizito metu, ta

Spec, paruoštos švcln. 
prilaikymui - patogiu 
elast. juosmeuiu-pat. 
„KRYŽMINIU X“ 

priek., glaudž. pa
gulančios, geriaus. 
šukuotos medviln.
Ilgam neš., lengvai 
skalb., nereikalia 
ga laidyti. Apa

tiniai prideri
nami.

ir vasarnamį pasistatė su vi 
sais patogumais — elektros 
įrengimais ir vanden.iekiu. 
Beje, verta pasakyti, kad Pa 
langa turi skanaus vandens 
šaltinių, iš kurių trykšta šal 
tas, tyras ir skanus vanduo. 
Iš šaltinių jis ir imamas.

Ponios Rutkauskienė ir mo 
tina Jokubauskienė gėrisi, kaip 
vaikai salione dviračiais važinė 
jasi, — tiek jis erdvus.

Einant keliu prie užtvan 
kos, tuojau randate pp. Blauz 
džiūnų posesiją.

— Aš pats pasistačiau vasat 
narni, dabar įrengiau vanden 
tiekį, — sako Jurgis Blauz 
džiūnas. O jo kieme dar veikia 
elektrinis pjūklas. Jis dar tvar 
ko vasarnamį.

Pp. Jakšiai taip pat vis dar 
nebaigia tvarkyti vasarnamio.

— Dabar platiname ir da 
statome vasarnamį, — sako p. 
Jakšys.

O toliau paėjus ant stataus 
skardžio kuriasi Skardžius. 
Skardžiai ant skardžio. — tai 
ne žodžių žaismas, bet tikro 
vė. Pp. Skardžiai tikrai plečia 
si — dabar dastato verandą, 
kur: dydžiu prilygs trečdaliui 
vasarnamio.

— O kitąmet dastatysime 
dar vieną kambarį, iš kito ga 
lo, — sako p. Skardžius.

MVJ5U ^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

JAV SPORTININKAI PIRMA KARTA
po antrojo pasaulinio karo ap 
silankė pavergtoje Lietuvoje. 
Tai buvo Dėdės Šamo žemės 
jaunieji stalo tenisininkai, ku 
rie Lietuvos sostinėje susitiko 
su mūsų jauniais. Rungtynes 
laimėjo lietuviai pasekme b :3. 
Amerikiečiai neparodė augšto 
žaidimo lygio, o ypač buvo la 
bai blogai paruošti fiziškai (ga 
Įima spręsti kad ir iš to, kad 
jie lipdami į Gedimino kalną, 
smarkiai pavargo!), kas ir at 
siliepė i žadynių pasekmę. 
Nors jie silpnai pasirodė jau 
ir Maskvoje, tačiau rungtynės 
sukėlė Vilniuje gan didelį susi 
domėjimą. Tą galima spiesti 
iš nuotraukų, matant pilną sa 

čiau tą jis turi.
Po penkiolikos min. atsisvei 

kinau ir išėjau.

Įspūdis?
Susijaudinimas ar susinervi 

nimas pik. Dulksnio yra tas 
pats jausmas, su kuriuo ir aš 
važiavau į Lietuvą, o taip pat, 
prie ko pilnai prisipažįstu, ėjau 
į Lietuvos generalinį štabą, 
pirmo po dvidešimties metų 
oficialaus vizito. Be abejo, lie 
tuviams, ta emocija yra dar di 
desnė, nes jie jaučiasi nu 
skriausti, ar net pažeminti, pri 
mesta Lenkijos forma, santy 
kiams uzmegsti. Lietuvos vie 
šoji opinija tikrai nežino, kaip 
tikrumoje reikalai atrodo, j'a 
čiau tai, ką ji žino, pakanka jos 
priešiškam nusistatymui Len 
kijai: Dvidešimt metų nesu 
tvarkyto ginčo dėl Vilniaus, 
kuris kadaise vienok buvo Lie 
tuvos sostine, bendro kaimyni 
nio gyvenimo ir vienašališko, 
pagrindinai iš lietuvių pusės 
priešiško nusistatymo, turėjo 
Lietuvoje duoti nepaprastus 
davinius. Statydamas save į 
pik. Dulksnio padėtį, supra 
tau jį net per gerai.

Nežiūrint to, pik. Dulksnys 
priėmė Lenkijos ginkluotų pa 
jėgų atstovą su pilna kurtuazį 
ja (mandagumu), neišduoda 
mas visiškai, kad Lenkijos ka 
ro atstovas Lietuvoje yra sve 
čias, kuris pats nachaiiškai įsi 
prašė juo būti! Taigi, pirmas 
mano susitikimas su Lietuvos 
štabo II-o sk. viršininku pali 
ko teigiamą įspūdį.

Taip ir pranešiau Varšuvai. 
Tačiau pik. Dulksnio elgsenoj 
jutau tam tiktą nemalonumą, 
kad jis turi priimti mane, len 
kų karininką, lenkiškų pajėgų 
atstovą. Tačiau nei adau jame 
nieko, kas nustatytų jį man 
priešiškai, kaip eiliniam Lenki 
jos piliečiui. D. b.

— Anoje ežero pusėje, ana 
va, matote p. Šlapelis jau ant 
rą vasarnamį statosi. Darbščiu 
žmogus, — sako.

Ant stataus kalniuko puik’ 
vila — tai pp. Lingaičių.

— Ooo, tai vila, kurioje ga 
Įima ir žiemą gyventi; ji turi 
rūsį, kaip matote, apmūryta 
plytomis, šviečia plačiais lan 
gaiš, — sako p. Juodkojis.

— Sako, p. Ljngaitis ją par 
duodąs?

— Galimas dalykas.
— Čia kalno tankynėje dy 

gsta vasarnamis?
— Tai pp. Čepulių. Jie per 

nai nusipirko sklypą ir jau sta 
tosi vasarnamį.

— O kas daugiau statosi ar 
pasistatė?

— P. Grigelis, p. Barzdenis. 
P. Pranevičius šiemet nusipir 
ko sklypą, atrodo, vasarnamį 
statys tiktai ateinančiais me 
tais.

Per mišką eina stulpų Imi 
jos. tai elektros laidai.

Kasdien pasirodo vis naujų 
pirkėjų. Pasirodo, žmonės mė 
gsta patogumus: ar atostogos, 
ar savaitgaliai, ar koks šventa 
dienis, o ir taip kasdien po dar 
bo atvyksta dieną baigti ir 
naktį praleisti i vasarnamius, 
nes iš miesto tereikia apie va 
landą laiko, o jei trafikas ne 

lę žiūrovų. Bendrai amerikie 
čiai patenkinti viešnage Lietu 
voje. Jiems labai patiko Vii 
nius, patiko jiems ir stalo te 
nisininkai. Atrodo, kad šį ru 
denį į JAV atvyks SS-gos imk 
tinė. kurioje greičiausiai maty 
sime kelis lietuvius.

I ŽALGIRIO MŪŠIO 
MINĖJIMO 

sukakties atžymėjimą buvo 
įjungti ir Lietuvos sportiniu 
kai. Ta proga, Lenkijos kario 
draugų lyga suorganizavo mo 
tociklininkų žygį. Savaime alš 
ku, jis buvo pradėtas ne Lie 
tuvoje ar Lenkijoje, bet „drau 
gingoje“ Gudijos respubiiko 
je ir jos sostinėje Minske. Ko 
mentarai nereikalingi.

Slovakijos sostinės krepšį 
ninkai atsilankė Lietuvoje. Pir 
mosios rungtynės prieš Klaipė 
dos rinktinę baigėsi lygiomis 
— 58 :58, tačiau antrąsias Kau 
ne prieš ..Bangos“ klubą laime 
jo lietuviai 75:64.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— F. Karaliūnaitė - Karob 

lienė ir V. Jaras dalyvavo Gu 
dijos atvirose lengvosios atle 
tikos pirmenybėse. Lietuvaitė 
pagerino mūsų rekordą 800 m 
bėgime — 2;11,1 min. tuo tar 
pu V. Jaras tapo Gudijos meis 
teriu, numesdamas diską 50, 
79 m ir rutulį — 16,43 m.

— Kretingoje pasibaigė 
Lietuvos rankinio pirmenybės. 
Vyrų grupėje pirmą vietą iš 
kovojo Vlniaus universiteto 
komanda, tuo tarpu pas mote 
ris — Kauno Kūno Kultūros 
Institutas.

— Vilniaus Spartakas pra 
laimėjo futbolo rungtynes Al 
ma - Atoje 0:1. Vilniečiai SS- 
gos augščiausioje lygoje ran 
dasi paskutinėje vietoje.

— Prasidėjusiose SS-gos 
lengvosios atletikos pirmeny 
bėse Kęstutis Orentas 3 km 
kliūtiniame bėgime atsiekė 
naują Lietuvos rekordą įveik 
damas nuotolį per 8 min. 53,4 
sek. Rutulio saūmime A. Vara 
nauskas užėmė tik ketvirtą vie 
tą, o J. Pipynė bendrai atsisa 
kė dalyvauti, tuo pačiu atsisa 
kydamas nuo kelionės į Romą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Naują puikią pasekmę at 

siekė vokietis Steinbach, mišo 
kęs į tolį 8,14 m. Tai naujas pa 
šaulio rekoidas, tačiau nebus 
užskaitytas, nes tuo laiku pū 
tė 3,25 m į sek. greičio vėjas. 
Tad J. Ovenso rekordas yra 
šiuo metu pats „seniausias“, 
nes egzistouja jau 25 metus.

Nukelta į 6-tą psl.

perkrautas, tai užtenka ir ge 
ro pusvalandžio.

O verta, kad ir dienos galą 
ir naktį praleisti Palangoje, 
nes oras čia puikus. Yra kur 
ir pasivaikščioti, yra kur akį 
paganyti, yra kur krūtinę iš 
plėsti ir yra apie ką pagalvoti.

Taip. Palanga smėlėta, ir 
lietus čia nebaisus, nes tuo 
jau viskas išdžiūsta. Bet... čia 
šen ir ten prasikalę į paviršių 
didžiulių olų viršugalviai — 
pliki, nuogi ir kieti. Didžiuma 
Palangos — smėlinga. Smėlys 
pasidarė iš tų granitinių uo 
lų, o šios uolos susiofrmavo 
pirmosios Žemės paviršiuje... 
prieš... tris bilionus metų... 
maždaug. Daug turėjo darbo 
gamtos jėgos, kol uolas sutru 
pino ir pavertė į smėlį. Ir kiek 
dar amžių reikės šioms uoloms 
paversti ir tą pat smėlį? Ir 
kas tada bus? Ar kas nors gy 
vens, o gal Žemė jau bus ap 
mirusi, netekusi vandens, nete 
kusi atmosferos ir galimybių 
žmogui gyventi? Kas žino?

Bet dabar Palangoje verda 
gyvenimas. Kas tiktai kuriasi, 
visi galvoja apie ilgą gyveni 
ma, geresnes jo sąlygas ir pa 
togumus. Tai yra gyvenimas... 
..Palangoje“ jis tikrai ,malo 
nūs.
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Lietuvio dailininko mokykla Kanadoje

DAIL. ALEKSANDRO ŠEPEČIO MENO PAROD?, EDMONTONE
Prisilaikant nustatytos aka 

deminės tradicijos, dail. A. Še 
petys birželio 30 ir liepos 1 d. 
d. suruošė Edmintone metine 
meno parodą. Paroda įvyko dai 
lininko vauovaujamoje Dailių 
jų menų mokykloje, esančioje 
pačioje Edmontono miesto įta 
kingoje centro dalyje, 10144- 
-101 Street. Parodos ekspona 
tais buvo — paties dail. A. Še 
pečio kūryba ir jo mokyklos 
studentų atlikti gausūs meti 
niai darbai, kurių eksponavi 
mas pareikalavo net keturių 
studijos salių. Parodon apsi 
lankę meno žinovai dideliu su 
sidomėjimu sekė mokyklos ve 
dėjo dail. A. Šepečio nuosek 
liūs paaiškinimus apie lietuviui 
tautinę meno kūrybą, jos y pa 
tybes, — Žmuidzinavičiaus tau 
tini natūralizmą ir Čirlionio sim 
holizmą mene. Taip pat palan 
kiai buvo įvertnti įvairūs mo 
kyklos studentų darbai. Port 
reto ir peizažo klasės, nuo im 
presionizmo iki abstraktinio 
meno, o taip pat akvarėlinė kla 
sė savo gausiais kūriniais buvo 
vertos pasigėrėjimo. Skulptū 
ros menas vakarų Kanadoje nė 
ra populiarus, todėl šį skyrių 
lanko nežymus studentų skai 
čius.

i Dailiųjų menų mokyklos 
steigimas ir jos veikla.

Dail. A. Šepečio kūryba Al 
bertoje ryškiausiai atvaizduota 
jo gausiai atliktame tautinio 
meno darbe. Tačiau nemažai 
triūso ir organizacinio darbo

buvo dailininko paaukota stei 
giant sunkiausiomis sąlygo 
mis ir be pašalinės paramos dai 
lės mokyklą Edmontone.

Karo audrai praūžus, dail. 
A. Šepetys, kaip ir dalis kitų 
tautiečių, atvyko Kanadon, ir 
1949 metais Edmontone prade 
jo savo kūrybą išeivijoje. Pra 
džioje buvo pakviestas dėstyti 
meną vietiniame universitete, 
bet neradęs savo kūrybinei šie 
lai atatinkamos dirvos pasi 
reikšti, pasitraukė nuo šių pa 
reigų ir savarankiškai įsteigė 
pirhiąją dailės studiją Edmon 
tone, kuri, laikui bėgant, įgijo 
vietiniuose meno sluogsniuose 
nepaprastai svarų vardą. Dide 
liam pasisekimui esant, dail. A. 
Šepetys pagaliau galėjo pra 
platinti savo veikimo dirvą, 
įsteigdamas pilną Dailiųjų me 
nų mokyklą. Šioji mokykla, dė 
ka įgytam vardui ir dail. A. Še 
pečio akademinei kvalifikaci 
jai, Albertos Švietimo ministe 
rijos pripažinta pilnateise dai 
liųjų menų mokslo instituaija.

Pastaruoju metu mokykloje 
be mokyklos vadovo dail. Šepe 
čio, meną dėsto nuolatiniai ke 
turi lektoriai. Mokyklos klasės 
1959-60 mokslo metais sudarė: 
1) Grynojo meno srityje — 
paišybos, akvarėlinės tapybos 
ir skulptūros kursai. 2) Pritai 
komojo meno srityje — grafi 
kos ir vidaus dekoravimo, ma 
du projektavimo ir fotografi 
jos spalvinimo kursai. Mokyk 
la turi du pagrindinius sky 
rius: junijorų skyrius, kurį lan 

ko vidurinių mokyklų moki 
niai ir šiaip jaunimas, ir suau 
grisiųjų skyrius, kame pamo 
kos vyksta kiekvieną dieną pa 
gal atskirą meno šaką. Šiame 
skyriuje menas suskirstytas pa 
gal technikos rūšį.

Absolventai, baigę grafikos 
skyrių, gauna lengvai darbą 
provincijos įmonėse dėka mo 
kyklos įgytam vardui ir pačių 
studentų augštai paruošimo ko 
kybei šioje meno srityje. Taip 
pat ir kitų skyrių absolventai 
gauna pirmenybę jieškant dar 
bą. Dail. Šepečio mokyklos už 
baigimas garantuoja gerą atei 
tį jaunesniems menininkams.

Mokyklos pasisekimas visų 
pirma glūdi pačiame mokyk 
los dėstymo metode, kuris ski 
riasi principe nuo kitų Šiaurės 
Amerikos menų mokyklų mc 
todų. Dail. Šepečio mokykloje 
pritaikintas metodas gali būti 
apibūdintas kaipo individuali 
nis asmens progresavimo pro 
cesas mene. Studentai gauna 
uždavinius pagal asmenišką ta 
lento gabumą, tačiau, eidami

š
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PASIKEITIMAI PENKIŲ

Sydney Walters perėmė A. 
Landsbergio dramos Five Po 
sts in the Market Place režisū 
ros vadales. Šis garsus ameri 
kiečių režisierius praėjusiais 
metais pastatė Broadway’uje 
pjesę Third Best Sport su Cu 
leste Holm pagrindiniame vaid 
menyje. Paskutinioji jo rėži 
suotoji drama Off-Broadway* 
uje Me, Candido, buvo kritikos 
labai šiltai priimta. Mr. Wai 
terš taip pat yra nuolatinis C 
BS televizijos režiserius.

Ankstesnysai Five Posts re 
žiserius, Boris Tumarin, buvo 
priverstas pasitraukti, nes jo 
1960-61 m. sezono sutartis su 
Gate teatro repertuaru apribo 
ja jj trimis tojo teatro pastaty 
mais.

Five Posts autorius pasira 
šė sutartį su Cricet teatro savi 
ninke ir „producer“ Rhett 
Cone, kuri tuomi perėmė dra 
mos pastatymą iš John Lotas*
o. Kaip mūsų buvo pranešta 
anksčiau, Mr. Lotas planavo 
pastatyti Five Posts 1959—60 
:n. sezoną, bet porą sykių tu 
rėjo atidėti premjerą dėl laiko 

skirtingais keliais, mokslo me 
tų gale pasiekia lygius progre 
so rezultatus. Tarpe suaugusiu 
jų studentų randama augštos 
kategorijos valdininkų, žymių 
vietinių verslininkų ir univer 
siteto studentų, norinčių įsigy 
ti žinių specialinėse meno ša 
kų srityse, įskaitant lietuvių 
tautinio meno sritį.

Kūrybos dešimtmetis.
Dail. A. Šepečio kūryba Ka 

nadoje pralenkė jau pirmąjį de 
šimtmetį. Atsidavęs visa savo 
jautria širdimi savo kilniai pro 
fesijai ir nepalaužiamam tikė 
jimui tautiniu menu ir jo gro 
žiu, dail. Aleksand. Šepetys pil 
do istorinės misijos uždavinį, 
prisidėdamas besąlygiškai prie 
savo tautiečių - kolegų užbrež 
tų tikslų — ugdyti lietuviu me 
ną išeivijoje, prisidedant tuom 
prie Lietuvos išaisvininio by 
los. Vak. Kan. Liet.

STULPŲ PASTATYME 
stokos ryšium su savo ankstes 
niojo pastatymo Mark Twain 
Tonight problemomis. Mrs. Co 
ne ir jos Cricet teatras yra ži 
nomi New Yorko teatro pašau 
lyje visa eilė poetinės ir avan 
gardinęs dramos pastatymų, 
kaip Hamlet of Stepney Green 
ar Jean Anouilh Ardele.

Five Posts premjera numa 
tyta šių metų lapkričio arba 
1961 m. sausio mėnesį. Tiksli 
data bus pranešta netrukus.

ŽALGIRIO MŪŠIO 
PAMINĖJIMAS

Įvyko Londone liepos 15 d. 
Minėjimą suruošė A. Mickevi 
čiaus vardo Lietuvių - Lenkų 
draugija. Įžanginį žodį tarė M. 
Bajorinas (anglų kalba). Po 
jo kalbėjo lenkų laikraščio re 
daktorius Pawel Zaremba. Me 
ninėje programos dalyje lietu 
viškus tautinius šokius pašo 
ko lietuviai mokyklinio am
žiaus vaikučiai, vadovaujami 
M. Nenorto. Po to sekė lenkų 
tautiniai šokiai bei lietuvių - 
- lenkų dainų koncertas. E.
• Dr. J. Grinius pasitraukia iš 

3 Vasario 16 gimnazijos direkto 
riaus pareigų.

FILMAS „EL LITUANO“
Buenos Aires dienraščiuose 

pasirodė skelbimai apie netru 
kus pasirodysiantį filmą „EI Li 
tuano". Filmo direktorius En 
rique 
brėžė, 
tįstas 
kas.

Dawi laikraščiuose pa 
kad vyriausias filmo ar 
yra Andrius Ramanaus

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pranys Aiženas. MAŽI ŽO 

DŽIAI apie didelius dalykus. 
Benamio minčių mozaika su 
prof. dr. A. Ramūno pratarti 
mi. Viršelis dail. T. Valiaus. 
Išleido spaudos bendrovė Rū 
ta, 89 Napier St. Hamilton, 
Ont. 262 psi. Kaina nepažy 
mėta.

Bronys Raila. TAMSIAU 
ŠIA PRIEŠ AUŠRĄ. Straips 
niai lietuvių politikos, visuo 
menės, idėjų klausimais. Vir 
šelis R. Žukaitės. Išleido Sro 
vė. 448 psl. Kaina 5 dol. Kny 
ga gaunama „Neprkl. 
vos’’ redakcijoje: 7722 
ge St., LaSalle, P. Q., 
da.

Lietu 
Geor 
Cana

• Antano Tūlio, St. Peters 
J* burgh, Fla., gyvenančio rašy 
$ tojo, novelių knyga „Tūzų klu 
ĮŽ bas“ greitu laiku išeis iš spau 

dos.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VALDYBA
Sktlbia jaunimo dramos 

konkursą
(Dvi premijos: tūkstančio ir 

penkių Šimtų dolerių)
1. PLB V-bos skelbiamame 

Jaunimo dramos konkurse gali 
dayvauti viso pasaulio lietuviai 
kūrėjai.

2. Dramos taikomos pradžios
arba augštesniųjų mokyklų am 
žiaus jaunimui. Žanrą ir temą 
pasirenka patys dramų auto 
riai. Dramos sceninis laikas 
1 %—2 vai. Pastatymo išlaidos 
derintines su išeivijos teatru 
materialiniu pajėgumu. Premi 
jos neskiriamos, jei nebus pa 
kankamai vertingų ir šias sąly 
gas atitinkančių dramos kuri 
nių. '

3. Dramų rankraščiai parašo 
mi mašinėle ir pasirašomi sla 
pyvardžiu. Atskirame uždaru 
me voke duodama autoriaus 
pavardė ir adresas su slapvvar 
džiu ir dramos pavadinimu. 
Vokai, ant kurių autoriai už 
rašys „nelaimėjus neatplėšti“, 
nebus atidaromi ir kartu su 
rankraščiu grąžinami autoriaus 
nurodytu adresu.

4. Už dvi geriausias dramas 
skiriamos premijos. Pirmoji 
premija — tūkstantis dolerių 
(Mecenatas JAV Lietuvių 
Bendruomenė). Antroji premi 
ja — penki šimtai dolerių (Me 
cenatas Kanados Lietuvių 
Bendruomenė).

5. Tas pats autorius gali gau 
ti abi premijas.

6. Premijas laimėjusių dra 
mų pastatymo teisę trejus mc 
tus nuo premijos įteikimo die 
nos turi Pasaulio Lietuvių fi
nes valdyba.

7. Konkurso Jury komisijos 
sudėtis PLB valdybos bus pa 
skebta vėliau.

8. Paskutinė data konkursi 
niams rankraščiams įteikti 
(pašto išsiuntimo data) — 
1961 metų spalio mėn. 1 d.

9. Rankraščius siųsti šiuo 
adresu: P.L.B. Vadybos Sek 
retorius p. Kęstutis Grigaitis, 
622 Davenport Rd., Toronto, 
Ont., Canada.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

LIETUVIŠKAS CIRKAS 
KUBANĖJE

Kubanėje su dideliu pasise 
kimu vykstą lietuviško cirko 
pasirodymai. Gastrolės sutrau 
kia dešimtis tūkstančių žiūro 
vų. E.
• Liudas Šmulkštys Illinois 
Universitete gavo elektros in 
žinerijos bakalauro laipsnį.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
12.

NELAUKTO BALIAUS PASEKMĖS
— Viešpatie, Viešpatie, — išgirdo Jonas Bildžius, pa 

busdamas nuo kažkokio trainiojimosi apie jo šonus.
Viršininkas pažvelgė į žmogų, besivartantį šalia jo lo 

voje, ir nutirpo. Tai buvo vakarykštis pašnekovas — kuni 
gas Kimšaitis. Jis, matyti, rengėsi keltis, bet niekap negale 
jo atplėšti nuo pagalvio sunkios, skausmo plėšomos galvos.

— Viešpatie, kaip prisigerta, — suvaitojo kunigas, pa 
stebėjęs, kad jo kaimynas taip pat nebemiega.

Jonas Bildžius skubiai nurijo kartėlio ir nuoskaudos ka 
muolį, bekylantį gerkle.

— Velnio geriau šauktis, — kunige, — atrėžė pagiežin 
gai. — Velnias pagiriom labiau pa. •

— Čia jau tas pat: ar Die' , as — nusileido
Klemensas Kmišaitis. — Ir viei ... ntoadės, ir kitas nepa 
kenks. Sako: nuo ko susirgai, tuo ir gydykis. Kur, po vėl 
niais, tas Jurgis,!

Abu vyrai išvirto iš lovos ir, drovedamiesi tarsi jaunave 
džiai po pirmosios nakties, nežiūrėdami vienas į kitą, prade 
jo jieškoti savo kelnių. Abudu nuleidę akis dabar tematė tik 
savo apskritus pilvukus ir jaudinosi, kad kuris nors nepradė 
tų domėtis ne savo storumu.

Nemalonumas sekė nemalonumą. Pasirodė, kad kieme 
nėra nei mašinos, nei Algio. Tik vargais negalais klojime 
pavyko surasti direktorių Jurgį, Tik jėga tepasisekė ištrauk 
ti jį iš šieno krūvos ir pastatyti ant kojų. Bet Jurgis Kim 
Haitis irgi nieko nežinojo apie mašiną, dievagojosi palikęs 
kieme. Lyg tyčia, abu garbingieji svečiai — viršininkas Bil 
džias ir kunigas Klemensas — labai skubėjo. Viršininkas 
buvo išvažiavęs ne šiaip sau pasivažinėti, o į tarnybinę ko 
mandiruotę; kunigui vienuoliktą valandą reikėjo laikyti kaž 
kokias egzekvijas. Abu jie trypčiojo kieme, keikėsi, bet nie 
ko negalėjo padaryti. Negelbėjo ir karštas ginčas apie tai, 
kuro reikalai skubesni. Teko sutikti su Jurgio Kimšaičio pa 
siūlymu: atsipagirioti ir papusryčiauti.

Viršininkas Bildžius ir direktorius Kimšaitis plačiai įsi 

taisė už pusryčių stalo. Kunigas Klemensas vaikščiojo po 
kambarį, sunėręs rankas, stengėsi net nepažvelgti į valgių 
pusę. Po poros valandų jam reikėjo laikyti mišias.

„Pasiutusios karvės pienas“ sunkiai lipo prie skauda 
mos širdies. Viršininkui atrodė, kad jam teks bėgti kur 
nors už trobos, bet didelėmis valios pastangomis jis šiaip 
taip įveikė savo silpnumą. Antroji taurelė nuėjo žymiai 
lengviau, o po trečiosios Bildžius pasijuto esąs visai links 
mas ir energingas. Netgi priverstine nakvynė vienoje lo 
voje su kulto tarnu dabar jau nebeatrodė baisus dalykas. 
Kad tik tas velnias Algis neprasiphurpių ten — ministe 
rijos garaže. Tada jau neišvengsi kalbų ir patyčių...

Bepusryčiaujant sugrįžo ir mašina. Šaunusis Algis 
net nemirktelėjęs pranešė važinėjęs miegoti pas Bačiulius 
■r truputį pramigęs, šiaip ar taip imant, šiąnakt jis tik tre 
čia valandą tegalėjęs atsigulti. Negi tai jo kaltė. Ta»ny 
ba liekanti tarnyba...

Jonas Bildžius nurijo dar vieną kartėlio ir nuoskau 
dos kamuolį ir sukomif|idavo:

— Važiuojam!
Iškilo problema: kunigas Klemensas pradėjo Įtiki 

nėti, kad visų pirmiausia reikią jį pavėžėti septynetą ki 
lomesni iki bažnyčios'. Kitaip jis pavėluosiąs egzekvi 

joms ir iš to būsią didelių nemalonumų. Gundomas gražaus 
atlyginimo, Algis buvo besutinkąs, bet virišninkas griežta-, 
atsisakė:

— Kokie čia dar nemalonumai!.. Dar geriau: mažiau 
prietarų bus paskleista... Kulniuok, kunigėli, pėsčias, jeigu 
tau reikia. O mano valdiška mašina kulto reikalams netar 
naus...

Atsisveikindamas su direktoriumi, jis griežtai priminė, 
kad jeigu kitą kartą visi jo nurodyti trūkumai nebūsią iš 
taisyti, tesiskųsiąs direktorius pats ant savęs, tesusirink 
siąs skarmalėlius ir teeisiąs šunų lodyti. Užteksią, esą, vi 
šokių ten pietavimų... Reikią darbą dirbti...

— Šitą išvysiu, būtinai išvysiu, — dėstė viršininkas 
Algiui, kai mašina pravažiavusi vakarykštį miškelį, vėl pra 
dėjo nerti plentu. — Visiškas apsileidėlis ir girtuoklis. 
Dar. mat, brolį kunigą beturįs... Ir neprisipažino žaltys, ne 
pasisakė... Būtinai išvysiu!

( Mieguistas, nesiprausęs ir nepusryčiavęs, Trinkūnas 

neparodė noro spręsti sudėtingu valdybos kadrų klausi 
mus. Tik tingiai paklausė:

— Kur važiuosim?
Iš tikrųjų, reikėjo žinoti, kur važiuoti. Viršininkas va 

landėlę krapštė pakaušį.
Važiuoti, žinoma, buvo galima bet kuria kryptimi: 

sur surasi valdybai priklausančių ūkių. Bet vienuose virsi 
ninkas ne per seniausiai lankėsi, su kitų direktoriais buvo 
susipykęs, treti — tiesiog nedomino kaip vidutiniai, niekuo 
geru nei blogu nepasižymį. Pagalvojęs pasirinko ūkį, esan 
tį netoli plento, pravažiavus Širvintų miestelį.

Ukmergę „Pobeda“ pralėkė nesustodama. Užtat šir 
vintuose teko nusileisti Algiui, kurio gerklė mirtinai per 
džiūvusi ir žarna vėl pradėjusi ryti žarną. Jonas Bildžius 
vengė per daug supykinti savo šoferi, nes priešingu atveju, 
šiam pasiutėliui galėjo sugesti mašina. Juk nebe nauja 
buvo.

Užsukę užkandinėn, keleiviai užsisakė kiaušinienes. 
Kaip paprastai mūsų rajonų užkandinėse būna, jiems atnešt 
ne kiaušinienę, o šiek tiek apkepintą dešrą ir visai nerūpės 
tingai paguodė:

— VALGYKIT, KAS YRA. VĖLIAU IR TO
NEGAUSIT... a

Pavalgius, atsigėrus, važiuoti visada smagiau. Jonas 
Bildžius net pajuokavo, net buvo bepradedąs nepiktai tardyti 
Algį, kur jis praleidęs šią naktį ir kodėl taip baisiai žiovau 
jąs, bet šauniajam šoferiui pavyko išsisukti nuo pasiaiškini 
mo. Nebuvo ir laiko daug aškintis: ūkį mašina pasiekė per 
keliolika minučių.

Algis Trinkūnas šį kartą neberodė jokio susidomėjimo 
ūkiniais reikalais. Viršininkui išlipus, jis tuojau pat nulei 
do priekinės sėdynės atkaltę, susirangė miegoti. Viršininkui 
teko pasukti į ūkio kontorą be jokios palydos.

Kaip sau norite, bet gyvenime iš tikrųjų esti nelaimiu 
gų dienų. Ir ateina tos dienos nepriklausomai nuo mūsų va 
lios, kaip taisyklė, prieš mūsų norą ir pageidavimus, užgriū 
na su visais savo rūpesčiais kaip tik tokiu momentu, kai mūi 
sų siela trokšta ramybės, kai mes mažiausiai nusiteikę rim 
tai svarstyti ir dirbti. Tokia diena Jonui Bildžiui kaip tik ir 
pasitaikė šiandien. Daugiau bus.



1960. VIII. 3. — Nr. 31(697)

PARAMA — TORONTO LIETUVIŲ MILIONIERIUS

Birželio mėnesi Toronto lie 
tuvių kredito kooperatyvo Pa 
rama aktyvai pasiekė ir viršijo 
vieną milioną dolerių. Šis skai 
čius jaunai kooperatinei kredi 
to įtaigai yra labai reikšmin 
gas, nes tai rodo, kad ši lietu 
viška kredito įstaiga yra pasta 
tyta ant teisingų okonominių 
pagrindų ir, palyginti trumpu 
laiku, vos per septynerius me 
tus, davė geresnius rezultatus, 
negu daugelis Toronto lietuvių 
tikėjosi.

Tenka piipažinti, kad Toron 
to Parama ir Toronto Lietu 
vių namai yra dvi lietuviškos 
ekonominės organizacijos, ku 

.. ries lyg brolis ir sesuo, surišti 
giminystės ryšiais. Jie gimė be 
veik tuo pačiu laiku, vienodo 
mis aplinkybėmis, vienas ant 
rą ekonomiškai paremdami, 
viens antram padėdami.

Lietuvių namams pirkti On 
tario provincijos valdžioje 
1952 m. buvo inkorporuota 
Lithuanian Community Asso 
ciation in Toronto, prie kurios 
vėliau buvo įregistruota Para 

ma Credit Union Limited. 
Kadangi narių priklausomybė 
kiekvienoje kredito įmonėje ri 
bojama įstatymais, čia ir buvo 
pasirinkta plačiausia bazė, į 
kurią galėtų sutilpti visi Toron 
to lietuviai.

n Įsigijus Lietuvių Namus, 
’ 1952 m. spalio 7 d. iniciatorių 
sukviesti ten pat susirinko dvi 
dešimt Toronto lietuvių pasi 
rašyti prašymą Paramą įregis 
truoti.

1953 m. vasario 20 d. Para 
ma buvo įregistruota valdžios 
įstaigose, gautas leidimas ir 
patvirtintas statutas.

Pradžioje operacijos buvo 
tik vakarais, vieną karta savai 
tėję, vėliau du ir tris, kol, padi 
dėjus operacijoms, buvo pa 
samdytas nuolatinis tarnauto 
jas ir padidintas darbo valan 
dų skaičius į penkias dienas sa 
vaitėje.

Pradžioje Parama prisiglau 
dė Lietuvių Namų raštinėje. 
Lietuvių Namai ją wokerio 
pai rėmė ir nereikalavo nuo 
mos už naudojimąsi pata.’no 
mis.

Tačiau, Parama nors ir bū 
dama jaunesnė, greitai stojosi 
ant savo kojų. Už poros metų 
Parama ėmėsi finansuoti Lietu 
vių Namus. Nupirko hipoteki 
ne Lietuvių Namų skolą.

Pradėjusi savo operacijas su 
vos keliasdešimt narių ir kele 
ta šimtų dolerių. Parama per 
ta trumpą laiką išaugo į gau 
šia kooneratininku šeimą, su 
apie 1400 narių. Parama tapo

Lietuviai advokatai
f NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 
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Toronto 5, Ont.

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

wtmBamjmmntmmwmmmmn:
—XX--------------XX XX~ • '"X

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
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Toronto lietuvių banku.
Pagal š. m. gegužės 31 d. ba 

lansą sąskaitose buvo: šėrų — 
267,951.63 dol.; depozitų — 
640,392.88 dol.; rezervo fonde
— 22,523.27 dol.

Paramos nariai, laikydami 
pinigus indėlių sąskaitose, gali 
atlikti visus mokėjimus če 
kiais, kaip ir kiekviename kita 
me banke, mokėdami mažiau 
už patarnavimą. Už laikomus 
pinigus sąskaitose Parama mo 
ka — 4% už indėlius, 5% už 
šėrus, ko nė vienas kitas ban 
kas nemoka. Visi Paramos na 
riai turi nemokamą gyvyoės 
draudimą už santaupas laike 
mas Paramoje iki 2000 dol., pa 
gal atitinkamas amžiaus gru 
peš iki 70 m. amžiaus, ko jo 
kia kita kredito įstaiga taip 
pat neduoda.

Asmeninės paskolos nariams 
duodamos iki 3000 dol. išsimo 
kėjimui per trejus metus. Hi 
potekinės paskolos duodamos 
iki 10,000 dol. neviršijant 60 
% turto vertės. Paskolų sąskai 
tose š. m. gegužės m. 31 d. bu 
vo — asmeninių paskolų — 
627, 527.32 dol., hipotekos pas 
kolų — 218,373.99 dol., kitos 
investacijos — 57,811.32 dol.

Palūkanos už asmenines pas 
kolas yra 8%, už hipotekines 
paskolas 7%. Palūkanos skai 
čiuojamos tik už faktiną nau 
dotą kreditu laiką. Paskola ga 
Ii būti grąžinama bet kuriuo 
laiku terminui nesuėjus. Asme 
nines paskolas duodant, re^ka 
laujama dviejų žirantų. Pasku 
los gavėjas ir žirantai visi ne 
ša atsakomybę solidariai. Jei 
paskolos gavėjas dėl bet kokių 
priežasčių paskolos nemoka, ji 
gali būt jieškoma iš bet kurio 
žiranto ar paskolos gavėjo Pa 
ramos pasirinkimu. Tačiau, 
paskolos gavėjui mirus, pasko 
ia iš žiranto nejieškoma, nes vi 
sos paramos paskolos yra ap 
draustos. Tokiu atveju pasko 
lą Paramai sumoka draudimo 
įstaiga.

Visi Paramos aktyvai 100% 
apdrausti nuo visų galimu 
nuostolių — vagystės, apiplc 
Šimo, išeikvojimo, gaisro ir tt.

Paramos operacijos yra kont 
roliuojamos valdžios įstaigų.

Nuo pat įsisteigimo iki š. m. 
gegužės 31 d. Paramos kasos 
apyvarta buvo:
Kasos pajamos — 7,761,834.15 
Kasos išlaidos — 7,688,877.57.

Žymesnės kasos apyvartos 
pozicijos buvo:
Gauta šėrų s-ton—540,850.82 
„ depoz. s-ton—5,113,161.25 
„ paskolų s-on—1,543,785.65 
„ hip. pask. st. — 58,863.25 

Išmokėta Šerų s-ton —
272,899.19 

Išmokėta dep. s-ton —
4,472,768.37 

Iš. asm. pask. — 2,17ų,588.97 
Išmokėta hip. p.—277,237.24.

Per pirmuosius septynerius 
metus Parama yra davusi 59, 
486.14 dol. pelno. Iš šios su 
mos išmokėta šėrininkams divi 
dendo 28,963.43 dol., išmokė 
ta robato paskolų gavėjams 
3,479.92 dol. ir išmokėta paša! 
pos lietuvių kultūrinėms orga 
nizacijoms 4,830.00 dol.

Paramos valdomuosius orga 
nūs 1960 m. sudaro:

Valdyba — pirm. J. Straz 
das, vičep. V. Meilus, ižd. A. 
Kiršonis, sekr. J. Matulionis, 
narys ir kartu reikalų vedėjas 
P. Šernas. Kredito komitetas
— pirm. F. Senkus, nanai S. 
Banelis ir Al. Kuolas. Priežiū

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.
ss» -įSį**

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Bukime sveiki!
VITAMINAS PRIEŠ OPALIGĘ

5 PSL.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

vasaros atostogoms
uždaryt a
nuo š. m. liepos mėn. 21 d.

iki rugpjūčio mėn. 6 d. imamai

Su pagarba

Sav. A. Kalūza.
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WINNIPEG, Man.
PASISEKUSI

Liepos 17 d. sekmadienį, 
tuojau po pamaldų KLB-nes 
Winnipego apyl. valdyba, prie 
Winnipego ežero Oak Point 
vasarvietėje, suruošė geguži 
nę. Žmonės susirinko prie pp. 
Demereckų krautuvės, iš kur 
organizuotai išvyko. Oras pa 
sitaikė gražus, todėl lietuvių į 
parengimą nemažai atsilankė.

Ši vasarvietė priklauso Win 
nipego lietuvių parapijai. Ją gra 
žiai tvarko parapijos klebonas 
kun. J. Bertašius.

Pradžioj svečiai buvo susi 
skirstė į dvi dalis. Vieni susto 
jo prie vasarvietės vilos, o kiti 
kiek atokiau nuo vasarvietės 
puikiame ąžuolyne. Vieni sve 
čiavosi prie stalų, kiti linksmi 
nosi prie savo mašinų, kuriuo 
se galėjai matyti įvairių vai 
gių bei gėrimų. Valentinas Rut 
kauskas stovėjo prie bufeto, 
kurį puikiai buvo paruošęs 
Tautos Fondo atstovas Mečys 
Šarauskas, o jis pats svečius 
vaišino. Visi linksminosi, dai 
navo, o kiti maudėsi plačioje 
Winnipego ežero pakrantėje. 
K. Strikaitis pravedė laimės 
žaidimą, kur galėjai laimėti bu 
teliuka. Tas Bendruomenei at 

ros komitetas — pirm. Aug. 
Kuolas, nariai K. Dalinda ir 
L. Adomavičius.

Parama šiuo metu turi du 
nuolatinius tarnautojus — P. 
Šerną ir A. Statulevičių.

Yra didelio pagrindo tikėti, 
kad Paramos antras milionas 
išaugs žymiai greičiau.

(A. Kiršonio str. s-ka).
— Vitas Guzevičius, sūn. 

Antano, kilęs iš Šančių, įieško 
motiną iš Lietuvos. Prašoma 
atsiliepti: J. Visockiui 40, Fis 
ken Ave., Toronto 9, Ont. Ca 
nada.

PP. KIRŠONIŲ 
IŠLEISTUVĖS

Lietuvių Namuose buvo su 
ruoštos visuomenininkams M. 
ir Al. KirŠoniams, išvykstan 
tiems nuolatiniam apsigyveni 
mui į Kaiiforniją, šaunios iš 
icistuvės, kuriose dalyvavo 
apie 80 jų artimųjų ir organi 
zacijų atstovų.

Neskaitant A. Kiršonio įta 
kingos veiklos jo ideologinės 
organizacijos veikime (jis pri 
klausė tautininkams), Kiršo 
nis yra daug nusipelnęs ir To 
ronto bendroje visuomeninėje 
veikloje. Jis yra vienas iš pir 
mųjų Lietuvių Namų steigėjų, 
daug sielos įdėjęs jų plėtimui 
bei gerinimui, o taip pat dide 
lis nuopelnas jam tenka stei 
giant lietuvių kredito koopera 
tyvą „Paramą“, kuris gražiai 
besivystydamas jau šiandieną 
perkopė! milioną dolerių ba 
lanse.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperal
I „P A R A M A”
v?

i
 Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— į į

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus — j į
Darbo valandos: < >

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir Sy2—9 v. vak. J I 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ; ’ 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. į •

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

KLB GEGUŽINĖ
nešė nemažą pelną. Buvo susi 
rinkę visi ibendrą krūvą, bend 
rai išmėginti laimę. Laimėtoju 
išėjo Juozas Vaitekūnas. Jis 
laimingąjį biletą ištraukė ir p. 
Lenienė.

Po to, KLB Winnipego sk. 
p-kas Myk. Januška pakviečia 
tarti žodį svečią iš Hamiltono 
Kl. Prielgauską, „Dėde Kle 
mutis“, nors didelis humoris 
tas ir svečiams pripasakojo 
įvairių anekdotų, bet savo kai 
boję pasirodė labai rimtas ir 
kalbėdamas davė gražių pavyz 
džių, kaip mes lietuviai priva 
lome veikti ir oi ganizuotis, 
kad greičiau piiartėjus prie sa 
vo tėvynės Lietuvos išlaisvini 
mo valandos. Po jo, žodį tarė 
Povilas Liaukevičius. Jis, nu 
švietęs lietuvių veikimo gai 
res, taip pat apibūdino komu 
nizmą, kuris šiandie terorizuo 
ja žmones anoje pusėje gele 
žines uždangos ir tiesia nagus 
į likusį laisvąjį pasaulį. Jonas 
Labrencas pasisakė esąs gimęs 
Lietuvoje.

Po kalbų svečiai linksmino 
si ir pamažėle skirstėsi į na 
mus. K. Str.

Po pobūvio atidaromosios iš 
leistuvėms ruošti komiteto pir 
mininko St. Banelio kalbos ir 
išvykstančiųjų garbei sugiedo 
tų ilgiausių metų, kalbėjo J. 
Strazdas, dr. J. Kaškelis, dr. 
Kl. Liutkus, P. Bastys, stud. 
R. Markelytė, E. Jurkevičienė 
ir K. Kalendra. Visi kalbėtojai 
A. Kiršini apibūdino kaip pa 
reigingą, darbštų, teisingą, at 
virą ir, kaip ekonomistą, dide 
lį savo srities žinovą, kurio eko 
nominiuose reikaluose pasiges 
ne viena ekonominė organiza 
cija, jų tarpe lietuvių bankas ir 
Lietuvių Namai.

Organizaciniame gyvenime 
A. Kiršonis buvo, kaip vienas 
iš kalbėtojų išsireiškė, lyg toji 
druska, kuri pagerina pagamin 
to valgio skonį, o kai kam ir 
kartus pipiras.

Visų dalyvių vardu A. Kiršo 
niui buvo įteiktas dail. Docių 
pagamntas meniškas adresas 
ir brangus parkeris, o poniai 
gintariniai karoliai. Kaip vie 
nam iš Lietuvių Namų įkūrė 
jui ir ilgamečiu! valdybos na 
rui A. Kršoniui, tų namų var 
du buvo įteiktas skulpt. J. Da 
gio darbo meniškas medyje rai 
žinys - bareljefas — lietuvis 
ka sodyba. N. T. Moterų bure 
lis įteikė Lietuvos albumą, tau 
tiniais ornamentais piniginę ir 
tautinę juostelę, o dr. J. Kaške 
lis, kuris yra Antikomunisti 
nio tautų bloko pirm., įteikė to 
bloko leidinių rinkinį ir savo 
parašytą knygą „Komunizmas 
be kaukės”.

Augaliniame maiste, svygio 
se daržovėse surasta medžią 
ga, kuri apsaugo skrandį ir tul 
žinę žarną nuo susirgimo opa 
lige. Ši medžiaga pavadinta vi 
taminu U. Amerikiečių moksli 
ninkas Ginėjus ir jo bendradar 
biai pirmieji įrodė, kad šio vi 
tamino daugiausia yra kopus 
tuose. Atitinkama dieta, kurio 
je vyravo kopūstų sunka, 
jiems pasisekė išgydyti paukš 
čiams ir jūrų kiaulytėms dirb 
tinai sukeltą skrandžio opą, o 
taip pat ir apie 200 ligonių, sir 
gūsių šia liga. Italų, bulgarų, 
lenkų mokslininkai pažymi, 
kad duodant ligoniams gerti po 
1 litrą kopūstų sunkos per die 
ną, jau trečią — ketvirtą die 
na ligoniai ima geiai jaustis, 
skausmai pilve žymiai sumažė 
ja arba visai išnyksta. Aštuo 
niolikai — dvidešimčiai dienų 
(kartais 30 d.) praslinkus, iš 
nyksta visi organiniai pakiti 
mai, tame tarpe ir rentgenolo 
giniai opaligės duomenys. Pa 
stebėta, kad kopūstų sunka 
padeda ir esant kitiems skran 
džio, tulžies, žarnyno susirgi 
mams.

Iki šiol mokslinėje medic! 
ninėje spaudoje jau paskelbta 
apie 500 atvejų, gydytų šiuo 
naujai atrastu vitaminu. Vie 
nas trečdalis ligonių išgydyta, 
trečdalio ligos eiga pagerėjo.

Cheminė vitamino U sūdė 
ris dar nėra nustatyta, bet jau 
žinoma, kad ne visose daržovė 
se randami vienodi jo kiekiai. 
Ypač gausu jo kopūstuose, 
ropėse^ morkose, sėtiniuose. 
Buvo pamėginta pakeisti ko 
pūstų sunką pamidorų sunka, 
bet šitie mėginimai pasirodė 
nesėkmingi. Pastaruoju metu 
pradėta gydyti ligonius kopus 
tų sunkos koncentratais, džio 
vintais kopūstų milteliais, ku 
rie veikia neblogiau už švygią 
sunką.

Autoriai mano, kad vitami 
no U gydomasis veikimas pa 
sireiškia jo savybe skatinti 
žaizdų gleivinėje užgyjimą, jos 
greitą ir pilnutinį atstatymą.

Dar apie vitaminą (J nedaug 

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

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

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRA ............ 5.00
Vladas Šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO

(premijuota) .....................................................................$ 0.50
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................... 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................ 2.00
H. Senkevičius. KRYŽIUOČIAI, romanas I ir II

tomai po 3.50 ........................................................................7.00
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ............................... 1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

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

Sibiro romanas ......................................................................1.25
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi........................... 1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS. 12 autorių .................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . 3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,5'.*
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Baronas. MĖNESIENA, rom................................... $ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................... $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l.oP
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ....................................................0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAIS.50 
„VARPAS” (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.....................;.$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ......................... 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................................... 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS............................... ••..............1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.................................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ........................$ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................$ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ 1.50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..............................$ 0.75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................ $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės ...... $ 0,75
Prof. Roemeris. LIETUVOS SOVIETIZACIJA . . . $ 0.25

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

tėra žinoma, tai neseniai gi 
męs gydymo metodas. Dėl to 
sunku kalbėti apie tolesnius gy 
dymo juo rezultatus. O toles 
nieji rezultatai, gydant ligo 
nius, sergančius skrandžio ar 
tulžinės žarnos opalige, ypač 
svarbūs. Suprantama, kad ir 
naujojo vitamino, teikiančio 
šiuo metu daug gražių vilčių 
medicinai, galutinis ir visapu 
siškas įvertinimas priklausys 
nuo to, ar išsigydymo rezulta 
tai bus ilgalaikiai, patvarūs, ar 
opaligė nepasikartos. Reikia 
manyti, kad gyvenimas, neto 
Įima ateitis aiškiai atsakys į 
visus šiuos klausimus, kurie 
šiandien jaudina tūkstančius 
gydytojų ir ligonių visame pa 
šaulyje.

MOKSLO PASIRYŽĖLIS
Inž. James A. Rudis, Juzės 

Daužvardienės brolis, prieš ku 
rį laiką pasitraukė iš savo pro 
resijos ir ėmė studijuoti medi 
ciną. Šiemet birželio mėnesį 
baigė Queen's Universiteto 
medicinos mokyklą. Prieš tai 
jis pasiekė du inžinieriaus lai 
psniu: Massachusetts Jūrinin 
kystės mokykloje ir Northeas 
tern Universitete. Stanfordo 
Universitete, Kalifornijoje, iš 
ėjo biologijos ir chemijos kur 
są.

Mediciną pradėjo studijuo 
ti Briuselio Universitete Belgi 
joje. Stingant lėšų, jam kai ku 
rį laiką teko imtis JAV tarny 
bos Vokietijoje, vėliau L.ondo 
ne. Anglijoje, dirbant inžineri 
jos srityje. Anglijoje jis ir bu 
vo priimtas i Karalienės Uni 
versitetą. Karo metu jisai bu 
vo JAV laivyne leitenantas. 
Po karo — buvo JAV repara 
cijų organizacijos narys Japo 
nijoje, gen. MacArthur vado 
vybėje. Anglijoje tas 50 metų 
amžiaus ryžtingas inžinierius 
įstengė įstoti į universitetą ir 
baigti mediciną.
• Kupiškio rajone, Subačiaus 
apyl. du darbininkai, kasdami 
žemę Atrastinių kapinėse, vėl 
rado monetų iš 1569 ir kitu 
metų.
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MONT1REAL
LITUI REIKIA DAUGIAU INDĖLIŲ

Kartais stebiesi, kad nežiū 
rint visų aiškinimų ir 5-kerių 
metų praktikos, daugelis vis 
dar nežino kredito unijų tei 
kiamų pirmenybių arba neban 
do paskaičiuoti ir padaryti rei 
kiamas išvadas.

Pr. Rudinskas.

Kredito suvaržymai kituose 
bankuose ir augštos palūka 
nos „mortgage" paskoloms la 
bai pagyvino „Lito” apyvartą. 
Paklausa, kaip hypotekinėms, 
taip ir asmeninėms paskoloms 
yra tokia didelė, kad sunku 
patenkinti ir geriausioms 
lams prašomas paskolas.

„Litui” reikia daugiau 
lininkų. Pinigų laikymas 
te“ turi daug pliusų. Jau 
keri metai, kai „Litas” pašto 
viai moka taupytojams po 
4%% palūkanų, kai tuo tarpu 
kiti bankai moka tik po 2:iJ%. 
Maža to. „Litas“ palūkanas 
apskaičiuoja kas mėnesį, o kiti 
bankai — kas 3 mėnesiai nuo 
mažiausios taupytojo sąskaito 
je buvusios sumos. Pav'yz 
džiui, jei „Lite“ 3000 dol. su 
ma laike 3-jų mėnesių pasku 
tiniame mėnesyje buvo suma 
žinta iki 100 dol., tai palūka 
nas gausi už du mėn. nuo 3 
tūkstančių dol. ir tik paskuti 
nį mėnesį nuo 100 dol. Kituo 
se gi bankuose tokiu atveju pa 
lūkanas gausi tik nuo 100 dol. 
per visus tris mėnesius (nuo 
mažiausios sumos).

Be 4% % mokamų palūka 
nų, „Litas’ duoda nemokamą 
draudimą iki 2000 dol. indėlių 
sumos. Pagal jį, indėlininkui 
(mirus, įpėdiniams išmokama 
dviguba jo s-toje buvusi su 
ma (4000 dol.). Kai kas ima 
pomirtinį draudimą 700 dol. ar 
pn. ir moka už tai premijas. Už 
tektų „Lite“ laikyti 350 dol. 
ir žmogus turėtų tą patį drau 
dimą ir dar gautų geras palu 
kanas. Tą draudimą „Tūtas“ 
apmoka iš savo kasos ir jis kai 
noja apie taigi pridėjus 
prie 4% % dividendų, išeina, 
kad „Litas“ už indėlius moka 
visus 5%.

tiks

indė 
„Li 
pen

PUIKI IR PATOGI 
VASARVIETĖ

Hotel Sandy Beash vasar 
vietė, netoli St. Jovite, gali pa 
sitarnauti visiems tiems, kurie 
dar nėra apsisprendę, kur pra 
leisti atostogas. Savininkas J. 
Skinkis ją įsigijo tik šiemet, 
tai mažai kas ją žino.

Vasarvietė yra Laurentian 
kalnų gilumoje, apie 20 mylių 
už St. Agathe, prie pagrindinio 
No. 11 kelio. Reikia išsukti į 
kaire viduryje St. Jovite mies 
telio (yra rodyklės) ir važiuo 
ti apie 3 mylias iki Maskinon 
ge ežero.

pliažas, 
kiti pa 
atokiau 

vietų.
Va

Vasarvietę sudaro viešbutis 
su 38 kambariais, restoranas su 
orkestru ir visų rūšių gėri 

mais, valgykla, smėlio 
laivai, teniso aikštė ir 
togumai. Viešbutis 
nuo kitų gyvenamų
Daug vietos parkinimui. 
sarvietė tinka ne tik vasaroji 
mu, bet ir organiizacijų ar gru 
pių išvykoms. Jos turimi pato 
gumai gali patenkinti net ir 
labai įvairaus skonio ir reika 
lavimų dalyvius, nesivežant su 
savimi dėžių su „trunksmais“, 
refrigeratorių su užkandžiais 
ir kitų balastų.

Dar pakankamai kambarių 
nuomavimui kaip savaitėms, 
taip ir padieniui (tik 
dienai be maisto), su 
ar be.

du dol. 
maistu 
Pr. R.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų 

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfreed Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JOS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCELSERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

Mosklo - Technikos naujienos
NUOSTABUS METALŲ LYDINYS

Įima ištirpinti pastos tabletę 
dantims dezinfekuoti.

LIEUVIŠKI GAMINIAI 
ARTIMAME ORIENTE
Damasko tarptautinėje mū 

gėje, kuri vyks rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais, bus atstovau 
jamos ir dvi lietuviškos įmo 
nės: Šiaulių dviračių fabrikas 
ir Vilniaus elektrinių suvirini 
mo aparatų fabrikas. Šios įmo 
nės dalyvaus ir Turkijos pa 
rodose. Lietuviški gaminiai pa 
sirodys šiemet ir Indonezijoje 
rengiamoje pramonės parodo 
je. E.

LIETUVIŠKOS VONIOS Į 
TOLIMUS KRAŠTUS

Sanitarinių - techninių įren 
girnų gamykla „Kaitra“ gau 
na nemažai užsakymų savo 
įmonei iš tolimų kraštų. Šiais 
metais gamykla pagamino 820 
vonių eksportui į Birmą, Islan. 
diją, Afganistaną ir kitas už 
sienio šalis. E.

I
 Verdun PO 6-5641 |

HICKSON GROCERY |

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
Pristatymas nemokamai &

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas g

Pasisako skaitytojai
NUSIKALTIMAS LIETUVIŲ TAUTAI ĮVYKDYTAS 

CHICAGOS TARPTAUTINĖJE PARODOJE
Atrodo, Chicagos lietuviai tos didvyriams į akis, viską pa

. \ WELLAND, Ont
LIETUVIŠKA

Rugpjūčio 14 d., sekrnadie 
nį, p. Bieliūnų ūkyje, 5 mylios 
nue Wellando, rengiama gra 
ži lietuviška gegužinė. Prieš 
kelis metus šioj, visiems geiai 
žinomoj, vietoj įvykdavo di 
džiulės gegužinės, į kurias su 
važiuodavo šimtai lietuvių iš 
kaimyninių Amerikos ir Kana 
dos kolonijų.

Atnaujinama senoji ir lietu 
viškoji tradicija ruošti geguži 
nes atvirame ore, gražioj pie 
voj, prie upelio, apsupto me 
džiais, kurių paunksmėje pra

> ŽEMA KAINA
/ Laurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai;

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

. veikia visus metus.
Mažas įmokėjimas. 

Daugiau žinių suteiks 
St. Morkūnas, t ei. PO 8-0890.

GEGUŽINĖ 
leidžiamas popietis 
jant, šokant ir žaidžiant.

Išvažiuoti į laukus, į gryną 
orą, yra tikrasis vasaros malo 
numas. Visi būsite grąžiai pi i 
imti ir pavaišinti.

Rengėjai.
GAUTA ŽINIA Iš OKU 
PUOTOS LIETUVOS, 

kad š. m. birželio 18 d. beva 
žiuodamas motociklu susidūrė 
su sunkvežimiu prie Trošku 
nų buvęs nepriklausomybės lai 
kais ilgametis Šėtos rajono ag 
ronomas Pranas Budrevičius 
ir nugabentas į Panevėžio ligo 
ninę tragiškai mirė (betvars 
tant lūžęs šonkaulis perdūrė 
širdį). Pasilikę našlė žmona 
Jadvyga ir du mažamečiai sū 
nūs, dabar gyveną Troškūnų 
kolūkyje.

Prieš porą metų mirė jų vy 
riausioji duktė, 18 m. A. K.

dainuo

Prancūzų spauda plačiai ra 
šo apie paiyžietį išradėją, ku 
ris „gamina auksą savo virtu 
vėje“.

M. Arutuniano išradimas 
vertas dėmesio. Žinoma, išradę 
jas nerado būdo „auksui ga 
minti“, tačiau jis sukūrė nuos 
tabu lydinį, kurio sudėtyje 
svarbų vaidmenį vaidina kad 
mis (aptinkamas taip pat kai 
kuriuose specialiuose plienuo 
se). Arutunianas dirba garny 
bos vedėju viename juvclyri 
nių gaminių fabrike. „Aukso 
BH”, t. y. lydinio, kuris turi 18 
karatų aukso (|4 gryno aukso 
ir % „dyinio BH“), tyrimams 
jis paskyrė 4 metus. „Auksas 
BH“ pasižymi vertingomis sa 
vybėmis. jis yra patvarus kaip 
ir klasikiniai aukso lydiniai 
(tirpsta tik azoto ir druskos 
rūgščių mišinyje), be to, šis 
lydinys dešimtis kartų stiprės 
nis už juos. Užgrūdintas jis 
yra toks pat tamprus, kaip 
plienas: iš „aukso BH“ gali 
ma pagaminti net laikrodžio 
spyruoklę. Šis naujas nuosta 
bus lydinys numatytas plačiai 
naudoti elektrotechnikoje, 
elektronikoje ir mašinų gamy 
boję.

M. Arutunianas galvoja 
kombinuoti savo lydinį ne tik 
su auksu, bet ir su kitais me 
talais. Ir jeigu geležis, varis ar 
ba nikelis BH bus panašūs į 
savo pirmtaką — „auksą BH“, 
rezultatai galės būti tiesiog 
nuostabūs.

M1NIATŪRINĖS ELEKT 
ROS LEMPOS

JAV kompanija „Silvania“ 
electric produkts“ pradėjo ga 
minti miniatiūrines kaitinimo 
lempas. Tokią lempą lengvai 
galima prakišti pro adymo ada 
tos skylute. Miniatūrinės lem 
pos naudojamos specialiuose 
prietaisuose.

NAUJAS DANTIMS 
ŠEPETUKAS

Moderniausias dantų valy 
mo būdas yra, pasirodo, išpurš 
kimas. Tarptautinėje farma 
cijos parodoje buvo 
tas prietaisas, iš 
plauko storio angas 
purškiamas vanduo, 
sakuojantis dantų
Šio „purkštuvo” laikiklyje ga

sudėjo nemažai pinigų, darbo, 
įrengę lietuvišką skyrelį nese 
niai įvykusioje tarptautinėje 
parodoje. Daugelis jų norėjo 
gero Lietuvai.

Bet kažin kieno piktomis pa 
stangomis į tą Lietuvos sky 
rių atkeliavo V. Petravičiaus 
neva meniškas „Lietuvos že 
mėlapis“, iš parodos pakliu 
vęs net į lietuvišką spaudą. O 
tas „kūrinys“ yra tikra gėda 
lietuvių tautai.

Argi net vadinamoje patrio 
tinėje Chicagos lietuvių visuo 
menėje yra asmenų dirbančių 
prieš lietuvių tautą? Kaip jie 
išdrįsta lietuviškas Prūsijos že 
mes vadinti Vokietija ir ant 
žemėlapio neva meniškai užra 
šė Germany. Taip pat neleisti 
na istorinės Lietuvos žemes 
(dabar administruojamas gu 
dų ir lenkų) vadinti Lenkija 
(Poland).

Tas V. Petravičiaus „Lietu 
vos žemėlapis“ (ar tai darbas 
žinomojo lietuvių dailininko 
Viktoro Petravičiaus?!) yra 
tikra gėda lietuviškajai visuo 
menei. Ypač šiuo metu, kada 
mes, lietuviai, minime didįjį 
Žalgirio mūšį, įvykusį lietuviš 
koše Prūsijos žemėse. Bet Chi 
cagos lietuviai nuo „žemėla 
piu" teškia purvą mūsų tau

vadindami Germany.
Laikas nuo laiko mes stebi 

mės ir piktinamės okupuotoje 
Lietuvoje lietuvių nusilenki 
mu komunistinei bolševikų li 
nijai. Jie gal pilnu balsu nega 
li sakyti teisybės nei jokiu lie 
tuvišku atveju, nei teritoriniu, 
nei kitokiu. Bet mes, gyvenda 
mi tolimoje Amerikoje? Kas 
mums draudžia? Niekas! Ver 
giška galvosena, jei ne penkto 
ji kolona trukdo lietuvišką vie 
ningumą.

Nemanau, kad kas tik nore 
jo, tai ir galėjo kiekviena 
šlamštą kabinėti Lietuvos sky 
riuje. Todėl nelemto „Lietu 
vos žemėlapio“ atsiradimui to 
je Chicagos tarptautinėje pa 
rodoje, Lietuvos skyriuje, iš 
tirti siūlau:

Sudaryti Lietuvių Garbės 
Teismą įvykio ir kaltininkų iš 
aiškinimui. Iniciatyvos turėtų 
imtis Mažosios Lietuvos atsto 
vai. Į L. Garbės Teismą reikė 
tų pakviesti Lietuvos konsu 
lą Chicagoje, įvairių kultūri 
nių, politinių lietuviškų orį 
nizacijų atstovus. Rėkia galu 
tinai užkirsti kelią lietuvių tau 
tos priešams ir gerai perspėti 
visus kitus nuo panašiu klai 
du.

Algirdas Gustaitis.

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI

eksponuo 
kurio per 
į dantis iš 
kartu ma 
smegenis.

♦ Vilniuje, Valstybiniame dai 
lės muzėjuje, atidaryta knygų 
ir plakatų paroda, kurios už 
davinys atvaizduoti sovietinės 
okupacijos laikotarpio leidi 
nius. Nuo 1940 iki 1959 metų 
buvę išleista Lietuvoje knygų 
20,367 pavadinimų, bendru ti 
ražu 142,315,500 egz. į tą skai 
čių įeina ir visos propagandi 
nės brošiūros, išleistos masi 
niais tiražais. E.

KOMPOZITORIUI JUOZUI 
KAROSUI 70 METŲ

Kamp. dirig. J. Karosui šie 
met suėjo 70 metų. Jis yra lan 
kęs Rygos konservatoriją ir 
ją baigęs kurį laiką liko Rygo 
je. Vėliau persikėlė į Kauną, 
dirigavo Kauno radijo simfo 
ninį orkestrą, vadovavo „Dai 
nos“ dr-jos chorui ir dirbo pe 
dagoginj darbą. Yra prašęs ei 
lę muzikos kūrinių ir harmoni 
zavęs daug lietuvių liaudies 
dainų. E.

UŽSIENIO STUDENTAI 
VILNIUJE

Liepos 15 d. Vilniun atvyko 
70 studentų ir studenčių, stu 
dijuoįjapčių Maskvos 'augfštG* 
siose mokyklose. Atvykusiųjų 
tarpe: Albanijos, Bulgarijos, 
Lenkijos, Korėjos, Vietnamo, 
Kinijos, Italijos, Ispanijos, Si 
rijos ir Jungi, Arabų Respubli 
kos studentai. Jie viešėjo V 
niuje 2 dienas, susipažino s., 
kai kuriomis to miesto įdomy 
bėmis ir lankėsi operoje „Pilė 
nai“. E.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

ORO LINIJA 
ŠIAULIAI — VILNIUS
Liepos 16 d. iš Šiaulių į Vii 

nių išskrido pirmasis dvylika 
vietis keleivinis 
lionė iš Šiaulių 
ka 55 minutes, 
reguliarus oro
tarp Vilniuas ir Šiaulių, 
liau šia linija pradėsiąs kur 
suati 21 vietos lėktuvas 
lionė užtruks tik 34—40 
čių.

lėktuvas. Ke 
į Vilnių trun 
Šiuo pradėtas 

susisiekimas 
Vė

ir ke 
minu

• Dr. Bronis Kazlas, šį 
sari buvo pakeltas į associate 
profesoriaus laipsnį Wilkes ko 
legijoje, Wilkes - Barre, Penn 
sylvania. Šią vasarą jis buvo 
pakviestas dėstyti Temple 
Universitete Graduate School, 
o nuo rugsėjo mėnesio vėl su 
grįš į Wilkes kolegiją.

pava

Lister Sinclair, parašęs paskai 
tų apie Kanados radio vaikų 

programas.

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

KOKYBES
DARBAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

9

AUGŠTOS
RANKŲ

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

LIETUVON IR J 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 pastų.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
Kreiptis: 1319 St. Germam, Vile St. Laurent, 

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

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

Jo pasekmė yra 8,13 m. Nega 
Įima taip pat pamiršti kanadie 
čio Jarome, kuris 100 m nu 
bėgo per 10 sek., o rumune 
Baaš iššoko į augštį 1,86 m.

— Kanados futbolo koman 
dos jau sužaidė eilę draugiškų 
rungtynių. Artimiausiu metu 
bus pradėtos ir pačios pirme 
nybės.

— Toronte rugpjūčio 8 u. 
turėjo pvykti bokso rungtynės 
tarp vokiečio E. Schoepner ir 
amerikiečio A. Moore. Rungty 
nės buvo atšauktos, nes rengė 
jai pramatė mažą pelną. Jos 
bus nukeltos į kurį nors kitą 
JAV miestą. Tokiu žingsniu 
padaryta daug skriaudos To 
ronto ir apylinkių vokiečių ko 
lonijoms, kurios buvo užplana 
vusios eilę priėmimų E. Schoe 
pneriui, o vokiečių kalba laik 
rastis buvo paruošęs specialų 
priedą savo skaitytojams, jį at 
spausdino iš anksto, tačiau dar 
neišsiuntinėjo. Sakoma, kad at 
spausdinmas redakcijai k a 
vo beveik 1500 dol.

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt. 
Ižd. E. Gnganavičiūte RA 7-4097. 

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.A $ Reikalų vedėjas u. N. Baltrukonis, CK b-5(J/5. $

t £
DE LUXE DRY CLEANERS

117—6th AVENUE, LACH1NE

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
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MAŽI ŽODŽIAI
Reportažas iš Hamiltono

Slaunas miestas pasinėręs 
gilioje dauboje, įsiterpusioje 
tarp augštų pašlaičių ir plačiu 
vandenų. Visas slėnio oras pa 
dūmavęs tamsiai pilka skrais 
te, o uosto pakraščiuose esan 
čių kaminų viršūnėse blykčio 
ja, kažką reiškiančios, klaikios 
liepsnos.

Miestas savo dydžio kaip 
mūsų dvi laikinos sostinės. I' 
statieji kalnai primena Žalio 
jo kalno pašlaites ir ilgi tilai ne 
va driekiasi per platųjį Nemu 
ną, tik jau pačių tautiečių nė 
ra tiek daug, kaip Kaune. 
Nors ir ne perdideliu skaičių 
•ni, mūsiškiai čia pajėgiausi. 
Neturėdami nei savo lemian 
čius sprendimus darančių vei 
ksnių, nespausdindami nei 
dienraščių, nei savaitraščių, 
jie, savo veiklumu, neša visas 
„sostines“ ir pašonėje esančią, 
kaip ir snaudžiančią, dar gau 
singesnę koloniją.

Kas pirmieji, jei ne to slau 
naus miesto tautiečiai surengė 
Lietuvių dieną; kas kitas, jei 
gu ne jų vaidintojai pirmieji 
pasirodė scenoje? Kas daugiau 
išpirko lietuviškų knygų, kas 
skaito daugiausia laikraščių, 
kas Įsigijo lietuvišką tvirtovę 
— tautos namus, kas iš pa 
prastutės koplyčios padarė 
puošnų šventnamį? Visur jie, 
vis tie patys, netaip jau gau 
singu skaičiumi, ten susispietę 
tautiečiai.

To dar negana. Jeigu visur 
pirmieji, kaip apsileisti su gry 
nai lietuvišku, taisyklingu ir 
gražiai atspausdintu žodžiu 
knygos pavidale.

To reikalo ėmėsi senas espe 
rantininkas, Pr. Enskaitis, per 
keldamas iš Rodney, ten buvu 
šią, kuKiesnės apimties leidyk 
lą „Rūtą“.

Nors kiek, anais nepriklauso 
mybės laikais savą periodiką 
besidomis pilietis, Enskaitį ge 
rai pažinojo. Jo vardas tuomet 
buvo neatskiriamai susijęs su 
naujai besiplėtojančia, tarptau 
tine kalba. Jis buvo tapęs kain 
simbolis tampriai surištas su 
tuo, naujos reikšmės žodžiu — 
esperanto.

Jeigu buvo kur nors kelia 
mos esperanto kalbos proble 
mos, įsumanymai, svarstymai 
ar vertimai, ten dažniausia bu 
vo ir Enskaitis.

Mūsų gyvenimui iš pagiin 
dų pasikeitus ir esperanto kai 
bai nustojus tos, anuomet pud 
■selėtos reikšmės, Enskaitis pa 
siliko ištikimas savajai kalbai, 
savo spaussintąjam žodžiui. 
Jau pačiomis pirmosiomis die 
nomis, tik čia atsidūrus, jis su 
organizavo nedidelės apimties 
spaustuvę ir tęsė „Skautų Ai 
do” spausdinimą. Lygiagrečiai 
su tuo, „Rūtos“ leidykla išlei 
do keletą nedidelių knygučių. 
Tai buvo pirmieji žingsniai

A L I O D Ž I U s, B. L., | 
$ Viešasis Notaras &
$ (Notary Public)

•4 Advokatas iš Lietuvos. X
V v X

Namų, žemės ar bet kurio $ 
X biznio pirkimo-pardavimo X 

dokumentų sudarymas ir & 
visi kiti notariniai reikalai. $ 

d Teisiniai patarnavimai. X 
X Morgičiai. X
X {staiga: JA 7-5575; X

Namų: FU 3-8928. S 
X 20 King Street East, X

Hamilton. X

ribotais ištekliais ir tiktai lais 
valaikiais, nes svarbiausia pro 
blema reikalavo užtikrinti sa 
vo asmeninę egzistenciją.

Klausydamas knygos megė 
jo skundo apie brangoką lietu 
viską knygą, Enskaitis, persi 
kėlė į Hamiltoną, išplėtė savo 
spaustuvę ir ėmėsi naujo ir ne 
paprasto uždavinio. Jis nutarė 
prisidėti prie vietinės kišeni 
nės knygos dydžio ir kainos. 
Jis patiekė lietuviška leidini už 
1 dol.

Naujoji idėja tuojau sušilau 
kė Įvairių nuomonių, iš kurių 
daugumas buvo priešingos. Pa 
matęs knygą, skaitytojas su 
prato, kad vis dėl to geriau 
šiek tiek primokėti, bet turėti 
išvaizdingesnę knygą. Nes lie 
tuviškas skaitytojas negalės iš 
mesti savo perskaitytą knygą, 
kaip, kad daro vietinis su nedi 
dėlėmis, kišeninėmis knygutė 
mis.

Pasirodžius pirmajai kny 
gai, „Rūtos“ leidykla nuspren 
dė kiek persiorganizuoti ir pri 
siderinti skaitytojo skoniui.

Antroji išėjo jau puošnesne, 
didesnio puslapių skaičiaus ir 
geresniame popieriuje. Dėl to, 
pasirodo, kad reikalai krypsta 

geresnes vėžes, nes ir sekan 
čios dvi knygos numatyta pri 
derinti antrajai.

Ateities perspektyvos pama 
žu giedrėja su Įgaunamu paty 
rimu knygos spausdinime ir 
jos platinime.

Vienas iš svarbesnių „Rū 
tos“ uždavinių būtų rasti pa 
jėgesni inacenatą, kuris savo 
parama padėtų iškelti ką nors 
naujo. Parūpinta premija pa 
skatintų ,pajėgesnius, laisvai 
besireiškiančius, ne srovinio nu 
sistatymo, autorius duoti ką 
nors naujo ir tikrai geresnio. 
Tuomet būtų proga patraukti 
tokius žodžio meisterius kaip 
Katiliškis ir Jankus ar gal pa 
vyktų iškelti naujų, jiems pa 
našių.

S. Pranckūnas.
REČIAU SUSITINKAME
Miesto parkuose šventadie 

niais jau sunku besutikti lie 
tuvį. Dauguma iš jų turi nuo 
savas mašinas, namus. Esant 
gražiam orui, kiekvienas sten 
giasi pabėgti iš miesto, nuo 
triukšmo ir dulkių, skubeda 
mas i gamtą, ežero pakrantę ir 
pasisemti naujos dvasinės bei 
fizinės stiprybės ryt dienos 
darbui. Dar prieš desėtką rne 
tų neturėjom mašinų nei na 
mų, todėl pasidalinti džiaugs 
mais bei vargais tenkinomės 
miesto gamta bei jo sodais, to 
dėl dažniau susitikdavome 
mieste.

DARBO REIKALAI
Sumažėjus užsakymams 

plieno fabrikas „Stelco“, iki 
birželio pabaigos buvo atleista 
1235 darbininkai. Bet jau lie 
pos pirmąją savaitę buvo pa 
šaukta atgal netoli 400 asme 
nų. Taigi darbo sumažėjimas 
šiame fabrike po truputį ge 
rėja.

Nuo rugpjūčio 1 dienos to 
pat fabriko darbininkai gaus 
10 centų valandai pakėlimą. 
Tokiu būdu dabar pradinis atly 
ginimas bus 1.95 ir pusė cen 
to valandai. Dirbantiems pa 
mainomis išeis apie 2.02 dol. 
vai.

Šis pakėlimas vra jau pasku 
tinis pagal sutarti sudarytą po 
streiko 1958 m.

Prašau paskelbti ši laišką.
Tilpusi Tėvynėje Nr. 24, 

1960 m. birželio 10 d. korės 
pondencija — „SLA 278 k. kas 
kart didėja ir rodo vis didesnį 
aktyvumą“, pasirašyta Naujo 
kas P., Naujienose, 1960 birže 
lio 8 d. Nr. 135, tą pačią ko 
respondcnciją pasirašė. Norys.

Kadangi „Naujokas P.“ ir 
„Narys ‘, norėdamas apginti 
Revizijos Komisiją ii palikti 
kaltu buvusi kuopos sekreto 
rių J. šarapnicką, kam jis rei 
kalauja teisingų duomenų iš re 
vizijos komisijos, tikrinant kuo 
pos finansų sekretorių p. Pol 
grimą nepasitvirtins, ir as tas 
negeroves pranešiu visuome 
nei, ką aš patyriau susidurda

BESIPLEČIĄS FABRIKAS
Per paskutinį dešimtmetį 

plieno fabrikas „Stelco“ labai 
padidėjo savo pastatais, žino 
ma, ir gamyba. Tais laikais, 
kada jame pradėjome dirbti, ar 
ti jo ėjo gatvės su gyv. na 
mais, kuriuose dar ir nevienas 
lietuvis gyveno. Dabai tose vic 
tose stovi mižiniški pastatai 
bei geležink. linijos. Taip, kad 
fabrikas nebe toks, kokį rado 
me prieš dešimtį metų. Ir mes, 
lietuviai, prisidėjome savo dar 
bu prie jo padidėjimo ir išsi 
plėtimo.

IŠSPROGDINO SEIFĄ 
SU PINIGAIS

18.000 dol. grynais pinigais 
buvo pavogta iš Dom. Found 
ries and Steel Co., trumpai 
vadinama Dofasco, raštinės. 
Taupymo bonai ir kiti doku 
mentai nepaliesti.

Pinigai pavogti išsprogdi 
nūs gelež. pinigų seifą. Polici 
jos spėjimu iš rastų prie seifo 
sprogio., medžiagos liekaim? ; 
sprogimas turėjęs būti labai 
stiprus.

Tačiau jo garsas buvo nu 
slopintas kito netoli dirbančio 
fabriko, taip kad sargų postas, 
buvęs apie 60 pėdų nua vagys 
tės vietos, nieko negirdėjo. Va 
gystė pastebėta tik kitos die 
nos rytą apie 10 vai. Vagys 
jieškomi.

ŠUNĖS
POLICIJOS TARNYBOJE
Hamiltono miesto policija 

Įsiveda šunis. Šunes čia išdresi 
ruoti vokiečių Shepherds v eis 
lės. Pirmoji jų pora į tarnybą 
Įvesta liepos 25 d.

ŠIRŠĖS ATNEŠĖ NELAIMĘ
Jaunas darbininkas užpul, 

tas širšių nukrito nuo stogo 60 
pėdų žemyn. 20 m. jaunuolis 
remontavo „Stelco“ fabriko 
stogą ir užkliudė nematomą 
širšių lizdą. Užpuolus širšėms, 
darbininkas pradėjo bėgti sto 
gu ir nejučiomis nuo jo nu 
krito. Nelaimingasis, kritiškoj

mas su revizijos komisija ra 
šant protokolą 1960 m. kovo 
26 dieną 278 k. visuotiniame 
narių susirinkime.

Revizijos komisija turėjo da 
ryti patikrinimą už dvejus me 
tus, nes pereitais metais revi 
zijos nepadarė. Komisija apie 
tai žinojo, nes buvo Įgaliota vi 
suotiniame narių susirinkime, 
1959 m. balandžio 18 d.

Revizijos komisijos pirminiu 
kui J. Vyšniauskui neatėjus i 
susirinkimą, pranešimą darė 
J. Dilys. Prieš darant praneši 
mą, J. Dilys pareiškė, kad pra 
nešimas bus daromas iš juod 
raščio, nes nebuvo laiko para 
syti revizijos akto, dėl užsitę 
susios revizijos iki 5 vai. Bet 
susirinkimas prasidėjo 7 vai. 
Be to pranešė, kad reviziją 
darant buvo kreiptas dėmesys 
tik Į geras puses.

Darant pranešima už praei 
tus metus, negalėjau sužinoti, 
kiek pasiųsta SLA centrui 
duoklių pei Fin. Sekretorių P. 
Polgrimą.

Už paskutinius metus pra 
nešė 2,082.28 dol. Kadangi pro 
tokolas reikalauja žinių už 2- 
jus metus, tai revizija buvo da 
romą už dvejus metus. Neturė 
damas davinių už praeitus me 
tus, kreipiausi Į J. Dilį, prašy 
damas pranešti kokia duoklių 
suma buvo pasiųsta SLA cent 
rui. Vietoje žinių, pradėjo ma 
ne barti, kam aš reikalaująs: 
girdi, klauseis susirinkime, rei 
kėjo užsirašyti, ir jei nori žino 
ti, rašyk SLA centrui ir sužino 
si. Aš pradėjau Įtikinėti, kad 
tas yra privaloma revizijos ko 
misijai suteikti žinios ne tik 
valdybai, bet ir pavieniems na 
riams ir niekas neturi būti sle 
piama, o ypatingai piniginiuo 
se atsiskaitymuose. Nariai no 
ri žinoti, kiek susidarė skirtu 
mo tarp Amerikos ir Kanados 
valiutos. Patariau, kad Revizi 
jos komisija palieptų Fin. sek 
retorini siunčiant pinigus, kad 
bankas pažymėtų valiutos skir 
tuma, nes nariai to pageidau 
ja. J. Dilys pranešė man: jei 
aš reikaausiu tokios atskaito 
mybės, būsiu sumuštas.

Tai ir iki šiai dienai negau 
nu reikalingų davinių, o proto 
kolas tiems daviniams yra pa 
likęs tuščia vieta.

Kuopos sekretorius pakarto 
tinai prašė J. Dilio per visuoti 
nį narių susirinkimą, I960 m. 
gegužės 14 d., kad duotų davi 
nius praeitų metų, bet irgi ne 
gavo. Vietoje davinių, pareis 
kė atsistatydinimą. J. Dilys, 
būdamas vienas, negali atsista 
tydinti, nes nebuvo kitų 2-jų 
narių. Tačiau nemanau, kad 
kuopai būtų naudos iš tokios 
kontrolės. Revizija yra tam, 
kad kuopos turtas būtų sau 
gus ir neštų kuopai pelną. Kuo 
pos pinigai turi būti banke ar 
paskolinti SLA nariui, nes yra

JUOZAS IR ONA DUMŠAI
atšventė savo 25-ių metų ve 
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Jiems tą staigmeną suorgani 
zavo jų prieteliai: Kartuliai. 
Janušauskai, Onaičiai, A. Ale 
liūnai, Gutauskai ir Lingai 
čiai. Visų prisidėjusių vardu, 
sukaktuvininkams buvo įteik 
tos dovanos, kurios jiems liks 
ilgam prisiminimui.

Prie gražiai ir turtingai ap 
krautų stalų, pp. Onaičių bar 
nėj, prisirnko peri 200 svečių, 
kurių tarpe buvo ne tik apylin 
kės lietuviai, bet ir iš Windso 
ro, Rodney, Londono, Hamil 
tono, Toronto ir net tolimojo 
Vancouverio.

Jubiliatus atvežė į vaišių vie 
tą A. Aleliūnai. Muzikai gro 
jant, juos pasitiko sūnus sn 
rengėjomis. Atlikę priėmimo 
ceremonijas, pp. Dumšai buvo 
palydėti prie stalo. Jie buvo be 
galo sujaudinti ne tiktai kad su 
ruošta jiems staigmena, bet pa 
žvelgus po erdvią barnę—žmo 
nių masė. Čia visur buvo pažįs 
tami veidai, bei sveikinimai. 
Po trumpo užkando sugiedota 
ilgiausių metų ir A. Aleliūnas 
rengėjų vardu jubiliatus pa 
sveikino. Toliau, Aleliūnui 
kviečiant, tarė žodį parap. kle 
bonas kun. dr. J. Gutauskas, 
J. Stradomskis, S. Šimutis ir

Protokolas buvo priimtas su 
šia pataisa. Svarstant 13-tą 
punktą, Hamiltono Lietuvių 
namų ščro pirkimo klausimą, 
susirinkimas nepriėjo prie 
konkretaus sprendimo. Buvo 
pataisyta:

Svarstant 13-tą punktą H. 
L. N. šėro pirkimą, susirinki 
mas priėjo priė nuomonės, šė 
ro nepirkti.

Dėl protokolo pataisos tai 
pagrindas lieka pirmas: susirin 
kimas nepriėjo konkretaus 
sprendimo, nes iš revizijos k- 
jos nario K. Jesevičiaus reko 
mendacijos šėro nepirkti, nes 
girdi HLN sunkumuose. Tas 
vra visai netiesa. Hamiltono 
Lietuvių Namų stovis yra la 
bai geras. H. L. N. turėdami 
180,000 vertę, jei parduotų da 
bar, sudaro 100 tūkstančių gry 
no kapitalo. P’agaJ valdžios 
revizorių apskaičiavimą 1959 
m. balandžio 30 d. H. L. N. še 
ro vertė yra 143.70 et. (Šerai 
parduodami po 100 dol.). Ine 
šus tokią kaidingą informaci 
ją, susirinkimas priėjo prie vi 
siškos betvarkės, keli nariai ne 
davė kitiems balso, kad paaiš 
kinus, kaip yra tikrumoje.

Ateityje susirinkimai turėtų 
būti rimčiau vedami, ir kiek 
vienas klausimas ir sumany 
mas svarstomas atydžiau.

J. Šarapnickas 
buvęs protokolo sekretorius.

jų sūnus. Po karštai palinkėtų 
ilgiausių metų ir ypatingos 
Dievo palaimos belaukiant auk 
sinio jubilėjaus, pp. Dumšai dė 
kojo už vaišes rengėjams ir 
svečiams, draugams bei prie 
teliams, kurie iš toli atvažiavo 
jų pasveikinti ir pagerbti.

Buvo nepaprastai smagu, 
nes jokie Įstatymai nevaržė, ka 
dangi viskas vyko privačioj 
nuosavybėj. Nežiūrint kad ir 
po vidurnakčio, svečiai skirstė 
si labai nenoriai. Kitą dieną, 
daugelis vakarykščios nuotai 
kos vedini, susirinko užbaigti 
vaišes ir išgerti sukaktuvinin 
kų „mikuti“.

Kaip žinome, pp. Dumšai 
yra vyresnės kartos lietuviai. 
Jie turi išmokslintą ir gražiai 
užaugintą sūnų, kuris ruo tar
pu laikinai prisilaiko namuo 
se. Pačių Dumšų, kaip ir kitų 
lietuvių praeitis buvo be galo 
sunki, nes buvo pakliuvę i ne 
darbo metą. Na, bet vargas 
daug gali, taigi ir jie iš karto 
dirbo tabako ūkiuose, vėliau 
augino pas kitus, kol pagaliau 
laimės vedini, nusipirko savo. 
Tabako ūkiams pradėjus kilti, 
jie savąjį parduoda ir keliauja 
miesto link. Čia nusiperka ho 
telį. Nuo tada, galima sakyti, 
jiems prasidėjo geri laikai. Be 
žengiant laimingųjų tarpan, 
juos skaudi nelaimė ištiko. 
Nors ir nelaimės ištikti, jie 
vilties nenustojo ir, sūnui pade 
dant, ruošiasi statyti naują ho 
telį, toje paičoje vietoje.

Dvasia ir kūnu nenuilsta 
miems pp. Dumčiams linkiu pa 
statyti kuo moderniškesnį ir 
gražesni, idant lietuvių vardas 
ir toliau skambėtų šioj apylin 
kej. Tad kuo geriausios sek 
mės ateityje. Dalyvė.

Vasarotojams
MONTREAL YJE — 

KANADOJE
Puiki vieta praleisti atostogas. 
Apartmentai ir pavieniai kam 
bariai su visais patogumais.

Jūros maudynė prie pat namų. 
Prieinamos kainos. Maistą ga 
Įima gamintis patiems — tam 

yra graži bendra virtuvė.
Restoranas irgi čia pat.

Čia susipažinsite su daugeliu 
lietuvių, kurie jau per daugelį 
metų čia suvažiuoja linksmai 

praleisti atostogų.
Užsisakykite apartmentus ar 

kambarius pas:
Violeta Raktis

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

padėty, nuvežtas miesto ligoni 
nėn. Jis buvo privačios kompa 
nijos darbininkas. Z. P.

norinčių, kurie moka 6%, o ne 
privačiai laikomi kasininko J. 
Kovalėlio.

a

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

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675 
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

iIII

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville LaSalle DO 6-9343 ?

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE
©
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ii TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA”;;

;; IŠdu lamos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš 7% H 
: iki f <% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe :
■ apdrausta.
i: Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais 
nig__ 12 v < I i vto ; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai.:::
T ryto ir 5- 8 vai vakare, Minden Building, 20 King St. E., ■;

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

A. NO R KELI L N AS 
Commissioner of »he Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
f.6O5—35 ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAvmond 7-3120
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Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai

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

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

Montreal, P. Q_., Tel.: DO 6-a884. t
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ŠV. KAZIMIERO 

PARAPIJOJE
Klebonui kun. J. Bobinui 

atostogaujant, dvi savaites jį 
pavadavo kun. Navikevičius, 
Marijonas, rašytijos p. M. Au 
kštaitės sūnus.
• Kun. J. Navikevičius, dvi sa 
vaites pavadavęs Šv. Kazimic 
ro par. atostogaujantį kleboną, 
šios savaitės viduryje jau grįž 
ta į Marianapolį, JAV.
• Kun. J. Bobinas baigė atos 
togas ir jau sugrįžo Į Montrea 
iį-
MONTREALIO A. V. SPOR 

TO KLUBO „TAURAS“ 
NARIAMS

Norime priminti visiems klu 
bo nariams, kad malonėtų gali 
mai greičiau apsimokėti klubo 
nario mokestį už 1960 metus, 
Reikalas yra ypatingai tuo svar
bus, kad jau ruošiamasi prie 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizi 
nio auklėjimo ir sporto s-gos 
komi|e^oi rinkimų,; kuriuose, 
kaip visuomet, tegali dalyvau 
ti nariai, atlikę savo organiza 
cinę pareigą, užsimokėję klu 
bo nario mokestį. Terminas 
paskutinis—rugpjūčio mėnuo. 
Nario mokesčio reikalą tvarko 
klubo vicepirmininkas Augusti 
nas Mylė, tel. UN 1-8675.

Klubo Valdyba.
SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS

Ponų 
venanti 
sikvietė 
rimienę
je. Ponai Trautrimai, su vieš 
nia iš Vokietijos, praėjusį sa 
vaitgalį lankėsi Montrealy ir 
viešėjo pas pp. H. Adomonius.
• Vasaroja pp. Gaurių vasar 
vietėį V. Kudžmų šeima, p. 
Navikėnienė, pp. Ptašinskų ir 
pp. Paunksnių šeimos.
• Raudonojo Kryžiaus plauki
mo ir gelbėjimo kursus išėio 
apie 15 tūkst. jaunimo, iš ku 
rių 324 gavo instruktorių pa 
žymėjimus.
• A. Šiliniu!, susilaukusiam 60 
metų amžiaus, buvo suruošta 
pagerbimo staigmena.

DR. J. ŠEMOGAS 
atostogauja.

Pradeda priiminėti ligonius 
rugpjūčio 15 d.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 1 
ketvirtadienį ■ 
antradienį ir I 
penktadienį I
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

Trautrimų šeima, gy 
Kitchenery, Ont. at 

iš Vokietijos p. Traut 
paatostogauti Kanado

7—9 p. m.

2—4 p. m.

TARPTAUTINIS FILMŲ 
KONKURSAS

įvyks Montrealy rugpjūčio 12 
—18 dienomis. Kol kas konkur 
se pasižadėjo dalyvauti apie 15 
tautų, o iš už geležinės uždan 
gos kol kas pasižadėjo daly 
vauti tiktai vieni lenkai.

SVEČIAI IŠ JAV
Pp. Slėnių vasarnamy, Lau 

rynijos kalnyne, visą savaitę 
viešėjo p. Tonkūnas su dukra 
Edna ir St. Vaškelis, atvykę iš 
Amerikos. Jie taipgi viešėjo 
pas pp. Stropus ir L. O. Gu 
dus. Dvi savaites pp. Slėnių va 
sarvietėje vasarojo p. Balandis 
su šeima, atvykę iš Ontario 
provincijos.

SVEČIAI IŠ ŠIAURĖS
Malartic, P. Q., kasyklų vie 

tovėje anksčiau, prieš kelis me 
tus, buvo daug lietuvių, kurie 
tačiau, atlikę sutartis, kiti ir 
ilgiau dirbę kasykose, pamažu 
fšvCižuiėjo daugumoje įj dilžiuo 
sius miestus, kur yra didesnės 
lietuvių koonijos. Bet tie, kurie 
gavo geresnių darbų, užsiliko, 
tiktai jų beliko keturios šei 
mos. šių tarpe yra pp. Grabu 
šų šeima. Dabar, atostogauda 
mi, pp. Grabušai nutarė plačiau 
pasivažinėti po Kanadą, todėl 
pirmiausia apsilankė Hamilto 
ne, kur moksus eina jų dukra, 
veikli Hamitono lietuvių jau 
nimo veikėja, o taip gi gyvena 
pp. Grabušų giminaičiai pp. 
Meškauskai. Grįždami į Malar 
tic, pp. Grabušai užsuko į 
Montreal}, kur viešėjo pussese 
rėš ponios Piešinienės šeimoje. 
© Pp. L. Gudai, buvo išvykę į 
Gardner, ties Bostonu, kur 
viešėjo pas pp. Trinkūnus.
• Tuokiasi Genė Rimkutė su 
italu G. Buttino. Sutuoktuvės 
bus rugpjūčio 20 dieną Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje.
• Kas žino didelę, gerą salę, 
maloniai prašomi pranešti Ne 
prikausomos Lietuvos redak 
iijai. telefonu DO 6-6220.
• D. Daugėla vedė prancūzę 

ir povestuvinės kelionės išvyko 
i JAV.

A. J. Gurinskai susilaukė 
dukters.
• Pas pp. Sibičius viešėjo iš 
Toronto atvykęs Alfredas Bra 
žys su šeima. Svečiai drauge 
su pp. Sibičiais lankėsi pp. Gau

' riti vasarvietėj prie St. Donat, 
P. Q.

HOTEL SANDY BEACH

s>Visi

Lake Maskinonge, St. Jovite, Que. Į
Savininkas J. Skinkis.

Kainos pradedant $ 40 savaitei su maistu, 
namų, irstymosi, žūkles, teniso, orkestro, šokių ir kiti 

patogumai.
Rašykite dėl daugiau informacijų.

£ SVARBUS LIETUVIŲ DIE 
£ NOS REIKALUį SUSIRINKIMAS
» Rugpjūčio 16 d., 8 vai. vak. 
p Lietuvių namuose įvyks Toron 
X to lietuvių Tarybos - seimelio 
K posėdis. Organizacijų pirmi 
X ninkai ar įgaliotiniai ir rink 
v tieji tarybos nariai gaus asme 
8 ninius kvetimus, tačiau prašo 
X ma įsidėmėti datą ir būtinai šia

s< _ _ __ _ _______
me svarbiame posėdyje daly 
vauti.

Kaip jau visiems žinoma, 
šiais metais Toronte rengiama 
didelė Lietuvių diena, sujung 
ta su svarbiais Žalgirio mūšio 
ir Lietuvos okupacijos minėji 
mais.

Dideliems įvykiams reikalin 
gas nemažas pasiruošimas — 
darbas. To iš Tarybos narių ir 
bus prašoma, būtent — talkos.

Į Toronto bendruomenę bus 
kreiptasi taip pat padėti apnak 
vindinti programos dalyvius, 
ypač šokėjus, kurių bus per du 
šimtus.

Dėl programos ir vietos pra 
soma sekti vėlesnę spaudą. Da 
bar tik įsidėmėti datą: rugsėjo 
3—4 d. d.

Toronto A-kės V-ba. 
TORONTO LIET. EVANG.

LIUT. MOTERŲ DR-JOS 
IŠKYLA SU PAMALDOMIS

Įvyks sekmadienį, rugpjūčio 
7 d. 10.30 vai. prieš pietus pp. 
Peldžių ūkyje, Concesion 9, 
Nobleton, Ont. (te. Bolton 
41 J 3. Pamaldas atlaikys teol. 
stud. Alg. Žilinskas iš Bosto 
no. Jas paįvairins parapijos 
choras ir triūbininkai.

Tuoj po pamaldų ten pat 
įvyks parapijos moterų dr-jos 
piknikas su įdomia programa. 
Maloniai kviečiame Toronto ir 
apylinkių lietuvius į šią iškylą 
atvykti. Visi vykstantieji kvie 
čiami rinktis 9 vai. iš ryto prie 
Išganytojo bažnyčios Bloor ir 
Indian Rd kampo, iš kur orga 
nizuotai automobiliais vyks } 
iškylos vietą.

Vykstantiems tiesiogiai, va 
žiuoti 27 hwy. į šiaurę iki Noo 
leton miestelio. Ties gasolino 
stotimi sukti kairėn į Bolton 
Side-Road. Toliau sekti lietu 
viskas rodykles. Iš Nobleton 
iki p. Peldžiaus ūkio yra apie 
1

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

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

Namų tel. DO 6-0682

LDD GEGUŽINĖ
PP. BAKANAVIČIŲ ŪKY 

aną sekmadienį buvo gana sėk 
minga, nors iš ryto ir ligi pus 
dienini ten lijo, kai Montrealy 
je buvo saulėta. Bet į gegužine 
buvo suvažiavusių daug maši 
nu ir popiečio metas buvo gra 
žus bei gegužinei geras. Buvo 
programa, kaip ji rengėjų bu 
vo užplanuota. Daugelis gegu 
žinės dalyvių išsiskirseė tiktai 
jau visai vėlai.

TĘSIA VASAROJIMA 
SKAUTAI

Pasibaigus stovyklai prie 
Rawdon, grupė skautų (Bar 
teška, Morkūnas, A. Keturka 
ir Navikėnas) tęsia stovyklavi 
mą pp. Gaurių vasarvietėje, įsi 
taisę palapines miške. Skautai 
sudaro ir programas, laužus ir 
tt.

KVIEČIAMA TALKA
Ruošiamai šaulių gegužynei 

rugpjūčio mėn. 21 dieną pp. 
Skruibių ūkyje, Ponte Fortu 
ne, šaulių kuopos valdyba, lei 
džiant p. Skruibiui, rugpjūčio 
6 dieną, šeštadienį, ruošia ge 
resnės šaudyklos įrengimo tai 
ką, į kurią kviečiami visi šau 
dymo sporto mėgėjai ir šaulių 
kuopai priklausą nariai, tą die 
ną esantieji laisvi. Už atvyki 
mą iš anksto talkininkams nuo 
širdžiai šauliškai dėkojame.

Taip pat pranešame, kad 
ruošiamai gegužynei rugpjūčio 
21 dieną, numatyta plati ir tu 
rininga programa: prizinis 
šaudymas, žvejyba, konkursi 
niai šokiai, žaidimai, ir tradici 
nis populiarus virvės trauki 
mas.

Esant blogam orui, parengi 
mas nukeliamas vienai savai 
tei vėliau. Visų organizaiijų 
prašome tas datas rezervuoti 
šaulių kuopai, kuri tai daro no 
rėdama papildyti savo vėliavos 
įsigijimi fondą. Valdyba.

t DAUG KAS YRA IŠVYKĘ 
ATOSTOG.Ų KITUR

Kas turi savo mašinas, pla 
čiau pasivažinėja ir atostogas 
įvairiau pr«$t‘idžia. Nemaža? 
inontrealiečių atostogas pralei 

s džia Putname, JAV, kuris 
85 Montrealyje turi gerą vardą.

• P. Paukštaitis su sūnum ka 
rininku, atostogaudami, buvo 
išvykę į Putnam, kur susitiko 
daug pažįstamų ir montrealie 
čių.
© Archil. V. Zubas su šeima 
atostogauja Putname.

S ADVOKATAS S ® ^P- Žukauskų šeima atosto 
gas leidžia Putname.
• Pp. Masevičiai, kalakutų 
ūkio savininkai, taip pat atos 
togauja Putname, kur atosto 
gauja ir daugelis suvažiavusių 
iš New Yorko, Bostono ir kitų

va

mu

pra

kad

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

SĖKMINGA „PALANGOS” 
GEGUŽINĖ

Sekmadienį „Palangos“ 
sarvietėje įvyko tradicinė lie 
tuvių gegužynė su puikia
zika, dainomis ir Montrealio 
linksmųjų brolių pp. Mačionio 
ir Petronio kapela. Diena 
leista labai gerai.

PERTVARKOMAS 
VAISTŲ SIUNTIMAS 

LIETUVĄ
Gavome tikras žinias,

vaistų siuntimas į Sovietų Są 
jungą ir jos okupuotus kraš 
tus nuo š. m. spalio 1 d. per 
tvarkomas. Nuo tos dienos so 
vietams reikalaujant, visi vais 
tų siuntinukai, pasiekę gavėję 
už geležinės uždangos, priva 
lės turėti receptus, išrašytus 
ir antspauduotus sovietų dak 
tarų. Receptuose turės būti 
įrašas: „vaistams iš užsienio". 
Be tokių receptų vaistų siunti 
nėliai po spalio 1 dienos nebus 
įteikiami.

Kaip ir kuriomis sąlygomis 
daktarams bus leista rašyti re 
ceptus „vaistams iš užsienio“ 
— nežinome. Iki šiol tokie re 
ceptai buvo duodami labai ne 
noromis, kiti gydytojai visai 
jų nerašydavo, teisindamiesi, 
jog uždrausta.

Norėtųsi visiems vaistų siun 
tėjams į Lietuvą ar SSSR pa 
tarti, kad chroniškiems ligo 
niams didesnes vaistų atsar 
gas pasiųstų prieš rugsėjo 1 
d. Vėliau siuntinių be receptų 
nebebus galima siųsti.

Nereikėtų pulti į paniką ir 
tuoj pat siųsti bet ką ir bet 
kam. Vaistai nėra saldainiai. 
Jei nereikalingi — gali labai pa 
kenkti. Tačiau, kurie yra įsi 
tikinę vaistų reikalingumu, lie 
pos ir rugpjūčio mėnesiais, drą 
šiai dar gali pasiųsti ir be re 
ceptų.

Didesnius kiekius siunčiant 
reikia daboti, kad gavėjas ne 
būtų įtartas spekuliavimu.

Siuntoms skolon virš 50 dol. 
vertės reikia su užsakymu į 
Balfą atsiųsti ir 50 dol. rank 
pinigių. Toks yra Balfo Cent 
ro Valdybos nutarimas.

Vaistų siuntiniams per Bal 
fą kreditas duodamas neilges 
niam kaip vieno mėnesio 
kui.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas.

lai

• Iš J. Turutos, neseniai mirų 
šio, palikimo 500 dol. B. Kvie 
tinskas persiuntė Liaudies Bal 
sui.

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

Suite 901
UN 1-8933

JAV vietų.
Dr. C. BEDARD, B.A., D.C. 

Chiropractor 
HU 4-5527

' 5881 Monkland Ave.,
N. D. G., Montreal.

• Mirė Jonas Vaišvila, gyve 
nęs 4121 Lacaeder, pašarvotas 
Baubien, laidojamas per Šv. 
Kazimiero bažnyčią šį antra 
dienį, rugpjūčio 1 d.

mylia. Vaidyba.
LABAI NEMALONUS 

ĮVYKIS
(Toronto, dienraščiuose šio 

mis dienomis tilpo aprašymas 
apie Prisikėlimo parapijos sa 
Įėję šeštadienį vestuvių metu 
įvykusias žiaurias muštynes. 
Vienaš iš toliau ,atvykęsalsmuo, 
susiginčijęs su vestuvių daly 
viais, griebėsi peilio ir iš ei 
lės pradėjo badyti žmones. Bu 
vo sužeisti septyni asmenys, da 
lis jų sunkiai subadyti. Mušty 
nės prasidėjo prie parapijos du 
rų. Sužaloti žmonės bėgo į sa 
lę, paženklindami laiptus ir sa 
lės priengį kraujo takais. Į įvy 
kio vietą atvykusi policija tik 
po didesnių pastangų areštavo 
mušeiką. Nemalonus įvykis la 
bai sukrėtė ir išgąsdino visus 
vestuvių dayvius ir lietuviams 
padarė didelį nemalonumą.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
JAUNIMO SĄSKRYDIS

Atkelta iŠ 2-ro psl.

Variakojienės, išpildė Linkės 
Joninių vabalėlius. Jaunimas 
ir senimas blaiviai, bet links
mai praleido vakarą.

Iškilmingos pamaldos
Sekančią dieną Išganytojo 

ev. liut. bažnyičoje, Bloor St. 
ir Indian Rd. kampas, įvyko iš 
kimingos pamaldos. Perpildy 
tą bažnyčią sveikino Liet. Ev. 
Liut. parap. Dūdų - Triubinin 
kų orkestras savo darniais gar 
sais, tos pačios parapijos miš 
rus choras, vad. H. Rožaičio, 
sugiedojo: Eikime, giedoki 
me... Bendra giesme: Miela' 
jaunime, viltie būsimos g.au 
nės, duokis tu vedamas Meilės 
šventos begalinės..., palydint 
minėtiems triubininkams, pa 
ruošė klausytojus pamoks 
lams. Tel. stud. Alg. Žilinskas 
kalbėjo apie Didįjį kvietimą, 
kun. Pov. Dilys iš Čikagos— 
apie apsisprendimą Gyvybei. 
Kun. A. Trakis, patarnavęs Ii 
turgija, pasveikino jaunimą, at 
vykus; iš įvairių vietovių: 
Montreaio ir Los Angeles, Ka 
lifornijos iš Bostono ir Čika 
gos, iš Hamiltono ir Clevelan 
do, iš Londono ir Detroito. 
Prie tos progos pabrėžė, kad 
ypač ne savo krašte gyvenant 
yra glaudus ryšys jaunimo t 
senimu yra būtinas: vieni iš 
kitų turi mokintis. Šis ryšys 
yra palaimintas. Mergaičių 
sekstetas pagiedojo: Šventas, 
šventas... Palaimintas Vieš 
pats ir, duetas (Br. Variakojie 
nė — Leonas Gružas), H. Ro 
žaitis solo — Tėve, mūsų... ir 
vietos parapijos choristai: Kai 
į tėviškę pargrįšim... Bendra 
galinga giesme: Tvirčiausia 
apsaugos pilis..., palydint var 
gonams ir triubininkams, už 
sibaigė šis susitikmais Augs 
čausiojo namuose.

Bendra iškyla
Tuoj po pamaldų busu ir 

privačiomis mašinomis jaun; 
mas ir senimas vyko prie ež 
ro (Lake Simcoe). Ten vasar 
namyje laukia lietuvių paruoš 
ti pietūs bei laisvalaikis. Pava 
karėje buvo pravestas „lau. 
žas“, kuriam vadovavo Jurgis 
Anysas. Programoje dalyvavo 
Leonas Gružas, Valteris Kiau 
pa, Juozas Usvaltas ir visas jau 
nimas bei senimas. Kilnios liau 
dies dainos jungė visus į vie 
ną lietuvišką šeimą. „Lietuva 
brangi... jos gilią mintį težino 
Dievas“ lyg ir vainikavo inicia 
torių pastangas. Kun. A. Tra 
kis užtikrino savo atsisveikini 
mo kalboje, kad kiekvienas lie 
tuvis jaunuolis ar jaunuolė yra 
įglaustas į dainiaus minėtą „ 
liąją Mintį“ dėl mūsų tautos 
skaidresnės ateities.

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARI AND
78 St. Joseph Blvd. W.

VI 2-9958

ADVOKATAS ;
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E. !;<
Montreal. UNiveraity 6-7026 j

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

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

• Penktadienio vakare 8 vai. 
šv. Mišios prie Švč. Jėzaus 
Širdies. Mišias kas mėnesi už 
prašo Gyvojo Rožančiaus drau 
gija. (AV).

Dr.E. Audru kaltis
956 SHERBROOKE E. 

TeL: LA 2-7238

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West,

7 a u gitas.
AV 8-3115.Tel.:

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

IŠNUOMOJAMAS 
BUTAS

LaSalle, 8 Ave. Nr. 176. 
Teirautis telef. DO 6-9976.

3 VASARNAMIAI
Vai David.

Mažas įmokėjimas. 
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai.
RA 7-3120.

PALANGOS 
VASARVIETĖJE

St. Colomban, das galima pasi 
rinkti gražų sklypą su puikio 
mis pušimis ir privačiu pliažu. 
Kiti taip pat gražūs sklypai, 
kurie neprieina prie vandens, 
parduodami ypatingai žema 

kaina. Teirautis vietoje.

Su giliu dėkingumu sąskry 
džio iniciatoriams, jaunimas iš 
siskistė po įvairias vietoves, 
kad naujomis jėgomis susitik 
tų tik mūsų Augščiausiojo 
mums paskirtuose uždaviniuo 
se Jo garbei, mūsų tautos pa 
laimai, o mūsų džiaugsmui.

Irena Jurgaitytė.

I. G. ELECTRIC R d. 
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURCINAb 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

TAI’ PYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

9 r " **
» Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos. 

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
Ved. D.Jurkua, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120

jį Veikia sekmaciien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambary.

MASSON FURS
J. GRAŽYS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

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

F. Jasutis................... LA 2-7879
A. Markevičius '. . . ,CR 9-9793
P. Adamonis ..........RA 2-2472
P. Baltuonis..............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . .. .HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie 

paskirus objektus N. L., T. Ž., 
Star, La Press.
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