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Nuo kapitoliaus padangės
LIETUVOS, LATVIJOS IR 

MEMORANDUMAI VALS
Š. m. liepos 23 d. sukako 10 

metų, kai 1940 m. liepos 23 d., 
Summer Welles, ėjęs tuo laiku 
Valstybės Sekretoriaus parei 
gas, pasmerkė Sovietų Rusijos 
veiksmus, nukreiptus prieš Pa 
baltijo valstybes ir pareiškė, 
kad JAV nepripažins Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacijos.

Liepos 28 d. taip pat buvo is 
torinė data, nes tą dieną 1922

ESTIJOS ATSTOVŲ JAV 
TYRĖS DEPARTAMENTUI 
m. JAV pripažino Lietuvą de 
jure.

Ryšium su šiomis sukakti 
mis, Lietuvos, Latvijos ir Esti 
jos atstovai Įteikė Valstybės de 
partamentui memorandumus, 
nurodė Sovietų Rusijos agresi 
jos veiksmus ir pareiškė JAV 
vyriausybei ir tautai padėką už 
Amerikos paramą Pabaltijo tau 
toms, kovojančioms dėl Lais 
vės ir Nepriklausomybės. 
Washingotnas, 1960 m. 8. 10.

Fed eminister} pirmininką. Iš kairės į dešinę: Bailų Federacijos I vicepirmininkas A. Luitsalu, estas: Baltų

Politinių įvykių savaitė
KODĖL BELGAI, O NE RUSAI iR KODĖL KONGO 

IR KATANGA, O KODĖL NE PABALTIJYS?

Pas Kanados 
racijos pirmininkas J. R. Simanavičius, lietuvis; Baltų Federacijos II vicepirmininkas A. Svenne; Kanados ministeįis pir 
mininkas John Diefenbakei : Pilietybės - imigracijos ministerė E. Fairclough; Baltų Federacijos latvių komiteto pirminin 
kas V. Upeslacis; Baltų Federacijos iždininkas II. Kullango, estas: Baltų Federacijos sekret. inž. E. Čuplinskas, lietuvis.

Kanados Pabaltiečių Federa 
cijos delegacija rugpjūčio 5 d., 
9 v. ryto buvo priima Kana 
los min. pirm. Hon John Die 
fenbaker įstaigoj, Parlamento 
rūmuose.

Delegaciją sudarė: Kanados 
Pabaltiečių Federacijos pirmi 
trinkas Jonas R. Simanavičius, 
sekretorius inž. F. Čuplinskas; 
estas vicepirm. A. Luitsalu; es 
tas iždininkas H. Kullago; lat 
vis II vicepirm. A. Svenne ir 
Kanados Latvių Federacijos 
pirmininkas V. Upeslacis.

Prieš vykstant iš anksto min. 
pirminnkui buvo pasiųstas dis 
kutuotinų svarbių reikalų pa 
ruoštas raštas - memoranda 
mas; tokiu būdu jis buvo gerai 
išstudijavęs ir pasiruošęs atsa 
kyti į visus iškeltus klausimus.

Priėmimo metu dalyvavo ir 
pilietybės bei imigracijos minis 
teris ponia E. Fairclaugh.
PASIKALBĖJIMAS SU KA

NADOS MINISTERIU 
PIRMININKU

Po trumpų delegacijos pri 
ėmimo — prisistatymo ceremo 
nijų ir po delegacijos pirminin 
ko J. R Simanavičiaus žodžio, 
ministeris, pirm. J. Diefenba 
ker pabrėžė, kad Kanados vai 
džia yra labai gerai susipažinti 
si su dabartine Pabaltijo vals 
lybių padėtimi ir todėl ypatin 
gai užjaučia visus Pabaltijo 
kraštų žmones. Jo nuomone 
Lietuva, Estija ir Latvija daug 
daugiau kenčia nuo žiaurios so 
vetų priespaudos, negu kuri ki 
ta okupuota ar net satelitinė 
valstybė.

1. Mes prašytume mūsų vy
riausybės, kad ji pasiūlytų ar 
ba paremtų kitų vyriausybių 
siūlymus įtraukti i Jungtinių 
Tautų dienotvarkę Baltijos tau 
tų klausimą su tikslu apsvarsty 
ti nelegalią Sovietų Sąjungos 
Estijos, Latvjos ir Lietuvos oku 
paciją ir sudaryti tarptautinę ko 
misiją okupacijos ištyrimui.

-— Į šį klausimą pono Die 
fenbakerio atsakymas buvo, 
kad principe jis pilnai sutinka 
”4 šia sugestija, bet, jo įsitikini 
nu, kad gautų gerus šios akci 

jos rezultatus, reikia labai bū 
ti atsargiems su laiko atmosfe 
ra, iškeliant tą klausimą tinka 
mu momentu.

Jis mano, esant dabar tokiai 
politinei padėčiai Afrikoj ir Ku 

boj, nėra jaučiamas tam tinka 
mas politinis klimatas iškelti 
šį klausimą šiuo laiku.

2. Kanados vyriausybė tik 
keliais atvejais suminėjo dabar 
tinę Baltijos valstybių padėtį 
(1954 m. gegužės 11 d. Han 
sard, pusi. 4470, ir 1957 m. ba 
landžio 3 d., atsakymas Mr. 
Michener). Todėl mes prašytu 
mėm Kanados Vyriausybę iš 
leisti deklaracija, pareiškiant, 
kad Kanada tebepripažįsta lais 
vas, demokratiškas, neprikiau 
somas Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvois valstybes ir kad ji smel
kia Sovietų S-gos šių kraštų 
okupaciją.

— Atsakydamas į šį klausi 
mą min. pu mininkas ir vėl pa 
sisakė, kad mes turime būti 
daugiau atsargūs, kad perdaug 
nepakenkus Pabaltijo tautų gy 
ventojams už geležinės uždan 
gos.

Tik dėl minėtos priežasties 
bet kokia oficiali akcija ar pa 
reiškimas, liečiantis Pabaltijo 
valstybių statusą, neturėtų bū 
ti padarytas šiuo momentu.

Kanados vyriausybės nusista 
tymas, liečiantis Pabaltijo vals 
tybes, nebuvo persvarstytas ir 
yra nepasikeitęs.

3. Mes prašome Dominijos 
vyriausybę Įsteigti viešą orga 
na ar paremti pusiau privačią 
instituciją, tikslu rinkti, tirti ir 
interpretuoti laisvos, demokra 
tiškos Kanados požiūriu visus 
turimus faktus, paskelbtą me 
džiagą ir asmeninių liudininkų 
davinius apie komunistinę ideo 
logiją, jos praktiškąjį valdy 
mą, propagandą ir metodus.

Savo dafbe ši tyrinėjimų ins 
titucija turėtų pabrėžti probie 
mos praktiškąją pusę — bū 
tent, Kanados laisvę ir ko mes 
galime pasimokyti iš mažiau lai 
mingų tautų, kurios pateko ko 
munistinėn valdžion po Antro 
pasaulinio karo. Šios institucijos 
informacija, išvados ir patari 
mai turėtų būti skirami vyriau 
sybei ir jos pareigūnams, ir 
taip pat turėtų būti prieinami 
visuomeninėms, spaudos ir ki 
toms to pageidaujančioms ins 
titucijoms.

Šiam tikslui pagalba turėtų 
būti siekiama iš asmenų, prak 
tiškai patyrusių gyvenimą so
vietinėje valdžioje.

— Su šio klausimo iškėlimu 

vis dau

min. pirmininkas taip pat su 
tinka, kad Kanadoj trūksta ko 
monizmo ir jo metodų gilesnio 
pažinimo. Ji. paminėjo tik, kad 
Kanados universitetai
giau ir daugiau daro įvairiau 
sius tyrinėjimus apie komuniz 
mą.

Mūsų pasiūlymas įsteigti to 
kį organą yra labai geras ir jis 
toliau valdžios bus svarstomas.

4. Voice of Canada pastaruo 
ju metu transliuoja programas 
i įvairius pasaulio kraštus, ta 
me tarpe ir j kelias valstybes 
už geležinės uždangos. Me., 
prašytume, kad Voice of Ca 
nada Įsteigtų programas trans 
liavimui Estijon, Latvijon ir 
Lietuvon. Mes užtikriname 
Tamstą apie didžiuli šiuo klau 
simu susidomėjimą Baltijos 
tautų tarpe Kanadoje.

— Atsakymas toks: CBC nė 
ra valdžios kontruoliuojama ir 
jis nenorėtu, kad kas nors jam 
primestų, kad Dietenbaker 
kontroliuoja CBC, tačiau mū 
sų pageidavimas jo palies bus 
perduotas CBC. Tuo pačiu jis 
priminė, kad yra ir lėšų klausi 
mas apmokėti tų programų kva 
lifikuotuš tarnautojus.

5. Mes norėtume sužinoti, ko 
kokia yra vyriausybės nuoma 
nė apie Baltijos mažumų veik 
lą ir ar vyriausybė pareikštų sa 
vo opiniją apie baltų kilmės pi 
liečius.

VII Kanados Lietuvių Diena
skelbiama rugs. 3-5 d. Toronte

Mes, Toronto lietuviai, nori 
me nuoširdžiai pakviesti visus 
lietuvius iš visų Kanu, 
dos ,ir Amerikos lietuviškųjų 
kolonijų į didžiąją Kanados 
lietuvių metinę šventę.

vii Kanados Lietuvių 
DIENA

Šių metų programa bus di 
džiausiu masto iš visų anksčiau 
buvusių Lietuvių dienų, bus 
įvairi, grandiozinių, grupinių 
pasirodymų Lieuvių Diena.

Čia įvyks:

— Atsakymas: Pabaltiečių 
Federacija Kanadoje, jis pabrė 
žė, dirba labai vertingą darda 
kanadiečių tarpe prieš komu 
nizmą, tuo pačiu Įnešdama Ka 
nadai dideli kultūrinį įnašą, iš 
laikydama atsivežtas savas Pa 
baltiškas kultūrines vertybes.

Pabaltijos Federacijos tiks 
lai ir siekiai Kanados valdžios 
akyse yra labai aiškūs.

PASIKALBĖJIMAS SU 
PILIETYBĖS BEI EMI 
GRACIJOS MINISTERE
Po to delegacija, pilietybės 

bei emigracijos min. E. Fair 
clough įstaigoje vedė toliau dis 
kusijas dėl pasunkėjusios imi 
gracijosi iš kai kurių Pietų 
Amerikos krašų, kaip pavyz 
džiui iš Venecuelos.

Miniserė p. E. Fairclough, 
atsakydama į tai, pasakė, kad 
tam tiku pavieniai atsitikimai 
galės būti Ottawoj svarstomi, 
dėl įsileidim oKanadai reikalin 
gų profesijų asmenų, vertingų 
bei finansiškai pajėgių patiems 
įsikurti Kanadoj, imigrantų.

Šiuo laiku priartėjo ir Parla 
rnento sesijos atidarymas kurio 
je visi ministerial urėjo daly 
vauti. Delegacija taip pat buvo 
pakviesta dalyvauti šioje parla 
mento sesijoje, specialioj par 
lamento ■ narių ložėj.

PASIKALBĖJIMAS SU KA 
NADOS UŽSIENIŲ RE1KA 

LU MINISTERIU

II KANADOS IR JAV 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ

ŠOKIŲ ŠVENTĖ, 
dainuos jungtinis choras; pavie 
niai pasirodymai, augštos kla 
sės meno paroda, kurioje daly 
vaus Europoje, Kanadoje ir 
USA pasižymėję dailininkai: 
bus geri sporto numeriai!

Ši šventė bus švenčiama 550 
metų Žalgirio mūšio ir Lietu 
vos okupacijos dvidešimtmečio 
ženkle!

JTO Saugumo taryba posė 
džiavo visą naktį. Posėdžiavo, 
nes Maskvos atstovas Kuzne 
cov reikalavo jėga, karu išva 
ryti belgus iš Katangos.

Belgijos atstovas pareiškė su 
tikimą iš Kongo ir Katangos iš 
vesti Belgijos kariuomenę, bet 
iškėlė klausimą,

KODĖL TOKS SUSIRŪPI 
NIMAS KATANGA, KURI 

NEPRAŠO PAGALBOS IR 
KODĖL NEBUVO PASIŲS 
TA PAGALBA VENGRIJAI, 

KURI JOS PRAŠĖ?
Taip Belgijos atstovas tiesiai 

dūrė į Maskvą ir į JTO silpny 
bę: kodėl JTO naudoja nely 
gų principą ir nelygų mąstą?

Saugumo taryba nutarė ne 
sikišti į Kongo vidaus reikalus, 
bet tie reikalai dabar painiojasi.

KONGAS TURĖS PERSI 
TVARKYTI FEERALINIAIS 
PAGRINDAIS, NES TO REI 

KALAUJA ŠEŠIOS 
PROVINCIJOS.

Nors Lumumba triukšmau 
ja, bet Kongo parlamentas Ka 
tangos premjerą, kuris Katangą 
skelbia atsiskiriančią nuo Kon 
go, išrinko Kongo prezidentu.

Vėliau min. p. E. Fairclougn 
delegaciją palydėjo ir supažin 
dino su Kanados užsien. reika 
lų ministeriu p. H. Green.

Ponas H. Green delegaciją 
priėmė savo įstaigoje.

Jis ypatingai visais punktais 
sutiko su min. pirm. J. Dieien 
baker išrleikšta nuomone dėl 
mūsų pastatytų, augščiau minė 
tų, klausimų.

Delegacija ta pačia proga 
stengėsi kuo daugiau supažin 
dinti p. H. Green su esama Pa 
baltijo valstybių padėtimi.

Bendrai paėmus, deleagcija 
visų 3 ministeriu buvo priimta 
labai nuoširdžiai, o ypatingai 
min. E. Fairclough buvo labai 
maloni ir gan daug laiko pa 
šventė /pasistengdama sutvar 
kyti delegacijos susitikimą su 
min. H. Green, net asmeniškai 
būdama kartu su delegacija jo 
įstaigoj. J. R. S.

Kalbėtoju pakviestas dabar 
tinis Lietuvos pasiuntinybės Va 
šingtone patarėjas dr. Stasys 
Bačkis, atstovavęs Lietuvą Pa 
ryžiuje.

Šia proga išleidžiamas ver 
tingas leidinys — Metrašti.s

Pirmąją šios šventės dieną, 
rugsėjo 3 dieną, vakare — šeš 
tadienį — Scarboro Arenoj, tai 
pinančioj apie 4000 dalyvių, 
įvyks visų laukiamas malonus 
susitikimas — 

Tat suprantama, kad tai pada 
lyta Kongo federacijos naudai. 
AFRIKOJE PASKELBTOS 
DAR DVI NAUJOS RESPUB 
LIKOS, O KODĖL NELEI 
DŽIAMA SKELBTI RUSI 

JOS KOLONIJŲ LAISVĘ?
Rugpjūčio 2 dieną paskelb 

ta respublika Niger, iš sričių 
priklausančių Prancūzijai, pus 
trečio miliono gyventojų, ir 
rugpjūčio 5 d. paskelbta res 
publika Volta, buv. prancūzų 
AugŠtutinė Volta.
EPOCHINIAI AMERIKOS
MOKSLO IR TECHNIKOS 

LAIMĖJIMAI
Praėjusi savaitė JAV moks 

lui ir technikai atiešė fenome 
nalinių laimėjimų. Tryliktu 
bandymu JAV pavyko saugiai 
nuo žemės satelito nuleisti ka 
biną, kuri aplink žemę buvo ap 
lėkusi 17 kartų. Kabina, valdo 
ma nuo žemės, nusileido maž 
daug numatytoje vietoje, para 
siutas jos išsiskleidė ir ji gauta 
tvarkoje. Sekančioje bus paleis 
ta beždžione ir po to žmogus.

Kitas svarbus n labai įdomus 
dalykas, tai

MILŽINIŠKO BALIONO 
IŠKĖLIMAS J 1,700 

KILOMETRŲ AUGŠTĮ
Tas balionas turi 30 metru 

diametrą ir yra dydžio sulig 
10-ties augstų namu. Į 1700 
km augštį jis išmestas sudėtas. 
Augšybėse jis išsiskleidė, pri 
sipildė gazu, kuris pasidarė iš 
spec, miltelių. Po to balione 
pradėjo veikti visa aparatui a. 
Eisenhoweiio kalba buvo pa 
siųsta ir ją balionas pranešė iš 
augštybių. Baliono reikšmė ne 
paprastai didelė. Balionas mato 
mas paprasta akim.

DIDELI IR KITI JAV 
TECHNIKOS 

LAIMĖJIMAI:
Veikia balistinė raketa, nule 

kianti 9 tūkstančius mylių; ra 
ketinis lakūnas iškilo 24 mylias 

augštį ir skrido 2,096 mylių 
greičiu; povandeniniai laivai 
sėkmingai paleido raketas, ku 
rios ore gerai pataikė į taikini; 
labai sėkmingai išbandyta Bo 
mare raketa ir tt.

GRANDIOZINIS ŠOKIŲ 
VAKARAS!

t .
O sekmadienį po pietų, toj 

pačioj salėj, apie 300 lietuvis 
ko jaunimo „Tautinių šokių 
šventės, pasrodymai, chorai ir 
kiti įvairūs momentai!

Iki malonaus, nuoširdaus ir 
visų laukiamo susitikimo Toron 
te!

P. S. Sekite spaudoj ir per 
radiją smulkias informacijas ir 
įvairius pranešimus.
KLB Toronto Apyl. Valdyba 
VII Kan. L. Dienos Rengėjai.

Paskutinė vasaros gegužinė bus rugpjūčio 28 d.
Gegužinės - pikniko programoje: 4. Sportas ir varžybos, 5. Prizinis šaudymas. 6. Bufetas. Visi tautiečiai kviečiami dalyvauti. Sekančiame NL nr. pla

1. Muzika, 2. Šokiai (geroje platformoje), 3. Žaidimai, § Vieta: La Plane, P. Q. — pp> Girinių ūkyje. čiau bus parašyta. N. L,



» rsL. .<* K F & X K L v » c# m L. 4 « ‘4" U V A

XmiKIMSSAAA LltWVSt

IR

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje ...................... $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur .................. $6 00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.j 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kanados Lietuvių Dienos
Kanados Lietuvių Bendruo 

menė be visų kitų gerų dalykų 
yra pradėjusi praktikuoti labai 
pagirtiną, sveikintiną ir nau 
dingą subuvimą, t. y. kasinėti 
nes Kanados Lietuvių Dienas. 
Ir tai nėra eilinis paprastas su 
buvimes, kuris būtų supranta 
mas pramogine prasme tiktai, 
nors čia ir to netrūksta. Tuo 
labjau tai yra pagirtina, kad 
kasmet ji yra rengiama vis ki 
toj vietoj. Vienas jos nedatek 
liūs — tai, kad ne visi Kanados 
lietuviai gali joje dalyvauti: iš 
vakarinių provincijų yra perdi 
deli atstumai į jas lankytis. Bet 
Quebeco ir Ontario provincijų 
žmonėms, kur faktinai gyvena 
didžioji lietuvių dalis, jos yra 
prieinamos, jei tik yra noro.

Taip, jei yra noro. Ir to no 
ro, galima atvirai kalbėti, yra, 
ir kasmet jo didėja. Nes lanky 
tojų skaičius ne mažėja.

Nors pereitais metais peši 
mistai - pranašai ir pradėjo 
pasakoti ne visai protingai ir 
laidoti Lietuvių Dienas, bet 
reikia manyti, kad viskas bus 
tvarkoj, ir šį kartą pranašai 
bus apsirikę. Likutis pinigų 
pelno pavidale nesudaro dide 
lės problemos, nes Lietuvių 
Dienos rengiamos ne pelno ti 
kslu. Ir jei jas rengtų kas nors 
tik dėl pinigo, tai ir pats klystų 
ir kitus klaidintų. Ne čia esmė. 
Gerai, kad lieka ir pelno. Bet 
kada jį skirdavo vietos bend 
ruomenė, ne visada jis tiksliau 
šiai ir paskirstomas: vietos rei 
kalai gali būti aprūpinti ir iš 
kitų šaltinių. Nekalbėkim apie 
pelnus ir apie pinigus, nes ne 
čia prasmė.

Lietuvių Dienos turi kitą 
prasmę ir tai daug didesnę. 
Tai yra lietuvių šventė, lietu 
vių demonstracija, lietuvių so 
lidarumas ir vieningumas. Kaip 
jau praktika parodė, čia susi 
renka maždaug 2—3 tūkstan 
čiai lietuvių. Susirenka iš įvai 
rių vietovių, kartais vienas ki 
tas ir iš gana toli. Ir štai žmo 
nės pasimato poporos dešimtų 
metų. Ar tai ne įvykis? Atnau 
jinami ryšiai, atnaujinamos pa 
žintys. Atsiranda lyg ir intere 
sų bendrumas. Čia gimsta ir 
naujos pažintys, kurios taip 
yra svarbios mūsų jaunimui. 
Čia susitinka sportuojantis jau 
nimas, ir tuo pačiu gimsta bend 
ravimas.

Vyksta koncertas, kur turi 
progos pasirodyti mūsų muzi 
kai, solistai, chorai, ansamb 
liai, šokių grupės. Ne visose 
bendruomenėse šie vienetai 
yra, ir todėl pabuvimas tokia 
me koncerte ir vėl žmones at 
jaunina. Grąžina į lietuviškos 
dainos, muzikos pasaulį.

Vyksta pati rimtoji dalis aka 
demija su kalbomis, paskaito 
mis, sveikinimais. Dalyvauja 
Kanados valdžios žmonės, par 
lamentarai, ministerial. Ne vi 
sada jie pataiko mūsų skoniui, 
mūsų norams, mūsų suprati 
mui. Jie dažnai ribijasi siau 
rais kanadiškais reikalais ir per 
daug yra susirūpinę mus kuo 
trumpiausiu laiku suvirškinti, 
suanglinti, arba, kaip jie sako, 
mus integruoti. Mūsų bendruo 
menės vadovų ir būtų reikalas 
juos kviečant kiek apšviesti 
apie viešpataujančias mūsų 
tarpe nuotaikas, apie mūsų po 
litinę nuovoką, apie mūsų su

Yearly Subscription Rates:
Canada ......................... $ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C spalio 1 d. ir baigiant 1965 me 
Other Countries ............$6.00ta*s.’

Sikorskis tiktai rašo „panai 
kinimas“, o faktinai tai bus šių 
— tiesioginių mokesčių perve 
dimas į kitus mokesčius — ne 
tiesiogius, kad nebūtų taip žy 
mus šis propagandinis triukas. 
Bet toliau bar įdomiau rašo Si 
korskis:

„Nuo šių metų spalio 1 d. 
bus nutrauktas pajamų mokes 
čio bei viengungių, vienišų ir 
mažašeimių TSRS piliečių mo 
kesčio ėmimas iš darbininkų 
ir tarnautojų, gaunančių dar 
bo užmokestį iki 500 rublių 
per mėnesį. Be to, bus sumažin 
ti mokesčio tarifai uždarbiams 
nuo 501 rb. iki 600 rb. per mė 
nesi vidutiniškai 40 procentų, 
nuo š. m. spalio 1 d. iki 1961 
m. spalio 1 d. mokės tik 21 rb. 
pajamų mokesčio vietoj iki šiol 
mokamų 36 rb.“ 

Taip rašo R. 
ris šį straipsnį 
„Lietuvos TSR 
įas“. Iš šito jo

Apie sovietinės diktatūros 
blefą

„KAIP BUS NUTRAUKIAMAS MOKESČIŲ ĖMIMAS
Tokiu pavadinimu Lietuvos 

okupanto oficiozas Vilniuje 
„Tiesa“ įdėjo Rusijos valdinin 
ko, tvarkančio mokesčių ėmi 
mą iš Lietuvos gyventojų, R. 
Sikorskio straipsnį, kuris taip 
pradedamas: „Mokesčių iš
darbininkų ir tarnautojų dar 
bo užmokesčio panaikinimas 
vyks laipsniškai per penkerius 
metus, pradedant nuo 1960 m.

2000 rublių. Ma 
gauna 4000, 10 

daugiau, visai ne 
matyt, mokesčių

.. ......... ~
Naujos Afrikoj respublikos

ivėsi, vm. rh =*«

Da home ja

sirūpinimus, kurie siekia laba1 
toli už Kanados ribų ir jos rei 
kalų. Ir jie bus patenkinti, nes 
savo kalboms turės didesnio 
pritarimo ir pasisekimo, ir mū 
sų dalyviai bus patenkinti, kad 
štai ir svetimi, augšti žmones 
mus, poltinius emigrantus, su 
pranta, užjaučia ir pasiryžę pa 
dėti.

Atvažiuoja į tokias dienas ir 
mūsų vadovaujamų veiksnių pa 
reigūnai. Pasidalina su mumis 
savo žiniomis, patyrimu, ir 
jiems naudinga pasidalinti su 
tokia plačia auditorija' pasikal 
bėti, painformuoti, ir mums 
naudinga išgirsti ir kartu pa 
bendrauti su musų lietuviško 
gyvenimo vadovais. Tai ir yra 
toks kooperavimas, kuris yra 
būtnais ir reikalingas.

Šiemet ypatingai šios Die 
nos turėtų mus sudominti sa 
vo aktualumu. Nes jos vyksta 
ypatingais metais — Jubilėji 
niais.

Pirmasis jubiiėjus yra ver 
tas mūsų didžiausio dėmesio— 
tai 550 m. nuo Žalgirio mūšio. 
Lietuviai jam vadovavo, lietu 
viai jį laimėjo. Ir tai ištisiems 
šimtmečiams. Nežinau, ar yra 
šiandien lietuvis, kuris apie šį 
mūšį ir laimėjimą, nieko neži 
notų. Todėl ir reikalo mums 
patiems pasakotis nėra. Tik 
tiek, kad jis vertas musų ati 
dos, ir vertas jį išpopuliarinti. 
Jau kitos tautos, ir lenkai ir ru 
sai, jį savinasi ir nori ta pro 
ga pasinaudoti. Jau tas vienas 
faktas rodo, kad Žalgiris šio 
to vertas! Ir šį faktą mūsų 
Dienos privalo užakcentuoti. 
Gaila, kad neturime svetimo 
mis kalbomis specialaus leidi 
nio, leidinio anglų kalba, nors 
ir trumpo, kaip pav. pereitais 
metais išleido Hamiltonas apie 
20-ties Ribentropo - Molotovo 
akto sukaktį.

Antra sukaktis yra 20 
metų nuo Lietuvos okupacijos. 
Mes neturime mažiausio pag 
rindo šios sukakties slėpti. Prie 
šingai, tai mums turi duoti pro 
gos atskleisti dar kartą mūsų 
krašto okupanto brutualumą, 
ir tą visą bjaurų Lietuvių Tau 
tos valios falsifiktvimą, kuriuo 
Maskva ir šiandien remiasi ir 
tęsia to falsifikato išdavas ir 
toliau. Maskva verčia Lietuvių 
tautą, ten namie pasilikusią, 
džiaugtis ir dainas dainuoji ir 
šokius šokti ta proga. Nori įti 
kinti ir pačią tautą, kad ji pati 
tai padarė savo naudai. Iš tik 
rujų bjauriau ką nors ir sugal 
voti sunku. Štai mums ir kyla 
didžioji nareiga, šaukte šaukti 
apie Įvykusią neteisybe ir nu 
sikaltimą. Ir Lietuvių Dienos, 
reikia manyti, padarys tai sa 
vo rezoliucijomis ir savo ko 
munikatais.

Tiesa, mes dažnai, kada ei 
na kalba apie nareigas. norime 
nusisukti i šąli. Mes įieškome 
nramogu ir zrro laiko Bet 
reikia 
tiems, 
mogn.

Sikorskis, ku 
pasirašo kaip 
finansų minist 
pasisakymo iš 

ryškėja mokesčiai, kurie ligšiol
nuo užsienio buvo slepiami. Pa 
sirodo, kad darbininkas kuris 
gaudavo iki 500 rublių, turėjo 
mokėti 9 paja. procentus. Bet 
to maža. Pasirodo, kad sovieti 
jos viengungiai (singeliai), vie 
niši ir mažų šeimų piliečiai bu 
vo apkrauti dar specialiais mo 
kesčiais. Koki tie mokesčiai, 
Sikorskis nepasako. Bet iš to 
nutylėjimo jau matyti, kad lai 
yra žvėriški mokesčiai. Neap 
mokestinamų sumų, kaip Ka 
nadoje, sovietijoje nėra. Mo 
kesčius reikia mokėti nuo brut 
to pajamų.

Toliau Sikorskis aptaria, 
kaip bus sumažinti mokesčiai 
gaunantiems iki 2000 rublių

pro Ja’kn Bet 
susiimti visiems: 

kurie navarsro nuo nra

1-5 reikalai ”ra 
e’b'pis rejlrqljMC ar

TJetwos retkahis. >r HL nawv

ne'-omazes.
Norėčiau pabrėžti, kad lietu

mėnesinio atlyginimo. Taigi, 
matome, kaip „darbininkų 
valstybėje“ vieni darbininkai 
gauna iki 500 rublių, (reiškia 
— gauna ir mažiau), o kiti... 
iki 2000! Sikorskis visai nelie 
čia tų, kurie gauna atlyginimo 
daugiau kaip 
tyti, tie, kas 
tūkstančių ir 
liečiami. Jie,
nemoka, todėl ir Sikorskis apie 
juos ir nerašo.

Tat štai jums ir „socialistinė 
santvarka“: vieni gauna už dar 
bą 100 rublių, kiti po 10 tūks 
tančių už tą darbą...

Tragiškiausia tačiau padėtis 
yra ūkininko - kolūkiečio ir 
amatininko. Jiems ir po triukš 
mingo Chruščiovo paskelbi 
mo, kad sovietijoje visi mokes

dėlto paliekami.
Sikorskis apie kolūkiečius ir 

amatininkus taip rašo:
„Pajamų mokesčio apakai 

čiavimo tvarka nuo pajamų iš 
amatų - verslų, privačios prakti 
kos, patalpų išnuomojimo, užže 
mės skypus miestų vietovėse 
bei kitas apmokestinamas paja 
rr.Fts, kol kas nepakeičiama. 
Taip pat laikinai paliekamas ir 
žemės ūkio mokestis, nes jis 
vaidina tam tikrą vaidmenį 
stiprinant darbo drausmę kol 
ūkiuose ir reguliuojant kolūkie 
čių pajamas iš asmeninio pagal 
binio ūkio“.

Taip rašo tas Rusijos pasta 
tytas mokesčių tvarkymo vai 
dininkas R. Sikorskis.

Pasirodo, netgi blefas sovie 
tijoje sunku taip .pavidalinti, 
kad jis būtų užmaskuotas ir ne 
matomas. Kolūkietis, batsiu 
vys, barzdaskutys, siuvėjas, 
taksi vairuotojas, — visi jie, 
šie vargo žmonės, mokesčius 
mokės taip, kaip ir mokėjo.

Faktinai jų mokesčiai padi 
dės, nes tiesiogius mokesčius 
pervedus į netiesiogius, jiems 
mokesčių našta dar padidės, Ka 
dangi netiesiogiai mokesčiai pa 
didės visiems, išskyrus, žino 
ma, augštąją, raudonąją aristo 
kratiją, kuri turi specialių leng 
vatų.

Šiemet Afrikoje susidarė jau 
dvidešimt naujų respublikų iš 
anksčiau buvusių kitų valsty 
bių kolonijų. Numatoma ir dau 
giau dar susidarant.

Rugpjūčio 1 dieną paskelb 
ta respubika Dahomeja.

Dahomeja yra 118 tūkstan 
čių ketvirtainių kilometrų plo 
tą žemės turįs kraštas, apgy 
ventas juodukų, kurių tačiau 
Dahomejoje yra tiktai vienas 
milionas ir septyni šimtai dvi 
dešimt tūkstančių—1,720,000.

Dahomeja guli prie Gvine 
jos įlankos, tarp Nigerijos, 
esančios Dahomejai iš rytų ir 
Togo, esančio iš vakarų; štau 
rėje — Nigeris ir iš pietų — 
Gvinėjos įlanka.

Krašto pietinė dalis, Gvinė 
jos įlankos pakrantės, žemos, 
labai drėgnos, pelkėtos ir turi 
karštą klimatą, nes guli visai 
prie pusiaujaus. Kraštą veikią 
pietų masonas. Giliau į kraštą, 
į šiaurę, žemės paviršius paki 
lesnis, klimatas sausesnis ir vė 
sesnis. Šiaurinėje dalyje — sa 
vanos, pievynai, apaugę augš 
ta žole.

Dėl gausumo drėgmės ir šil 
to bei karšto klimato augment 
ja, ypač arčiau Grinejos jlan 
kos, nepaprastai vešli ir gau 
si. Palmės ir kiti tropikiniai 
medžiai perpinti lianomis. Yra 
brangaus spalvoto medžio. Gy 
vūnija taip pat gausi ir būdm 
ga Afrikai.

Dahamejoje auga palmės, ku 
rios duoda palmių vaisius, iš

turi įvairių mine 
žemės gelmėse, 
tas dar mažai iš

kurių gaminamas p.\lmių aht 
jus, svarbiausis eksporto pro 
dūktas. Auga kava, tabakas, 
pipirai, vanilė, apelsinai, citri 
nai, cukrinės nendrės, medvil 
nė, šilkmedis ir daugybė kitų 
tropikinių medžių, krūmų, duo 
dančių tai vaisių, tai žievės, tai 
medienos, tai tropikinių uogų 
ir tt. Gana žymiai išvystyta 
žemdirbystė.

Dahomeja 
ralinių turtų 
tačiau ligšiol
vystyta. Gal paskelbtoji respub 
lika sugebės naudingiau išnau 
doti krašto turtų galimybes.

Dahomeja ligi 1894 metų, ka 
da buvo užimta Prancūzijos, 
buvo karalystė, susiformavusi 
apie septynioliktą šimtmetį. 
Įdomu, kad jos kariuomenė bu 
vo sudaryta iš moterų, — tat 
ši negrų karalystė buvo savo 
tiška amazonių valstybė. 1894 
metais Dahameją užėmė Pran 
cūzija, kuri dabar turėjo grą 
žinti teises patiems negrams.

1960 metu rugpjūčio 1 dieną 
šimtas ir vienas patrankos sal 
vės iš sostinės, Porto - Novo, 
paskelbė naujos Afrikos vals 
tybės — Dahomejos, bet jau 
respublikos, gimimą, nors ufi 
^radios neprilfjauetomybėis pa 
skelbimo iškilmės paskirtas 
1961 metams. Dahomejos uos 
tai yra Kotonu ir Uida.

Aukodami šalpai padėsimą 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

JUOKDARIAI

PROF. P. JUCAIČIO IŠRADIMAI
Prof. P. Jucaitis dirba pra 

monės tyrimų srityje. Jau yra 
padaręs eilę išradimų.

Patentuotas prof. Jucaičio 
išrastas dirbtinis saldumynas, 
panašus į cukrų, bet be kalo 
rijų, kurio imama į stiklinę vie 
nas šaukštelis, kaip ir cukraus. 
Tas išradimas ypač patarnauja 
storiems, turintiems arterio 
sklerozę, diabetikams ir pan. 
Tuos išradimus padarė dirbda 
mas Čikagoje Armour Tyrimų 
ištaigoje prie Illinois Techno 
logijos instituto, kur už pasi 
žymėjimą moksle jam buvo su 
teikta premija — Award of 
Scientific Merit.

Nuo 1958 metų pakviestas 
kaip tyrimų chemikas dirbti 
Tenco, Ine. b-vėje, Linden, N. 
J. Čia profesorius yra moksli 
nis patarėjas. Bendrovė gami 
na vadinamą „instant“ kavą ir 
tokią pat „instant“ arbatą. Mi 
nėta b-vė ruošiasi gaminti ir 
kitus ,,instant“ ir dehidruotus

vio išeivio laukia Kanados Lie 
tuvių Dienos, laukia jo asme 
niškai dalyvaujant jųjų progra 
moj. Lietuvis atsilankys su sa 
vo šeima, bičiuliais ir pažįsta 
rnais. Ir „storaskūris“ tomis 
dienomis pajus tą vidujinę ši 
lumą, kuri gaubia mūsų gra 
žius pobūvius, mūsų prasmin 
gas šventes.

Toronto Lietuvių Bendruc 
menė, kuri organizuoja šias 
Lietuvių Dienas, tikisi svečių 
iš tolimiausų apylinkių, ir kitų 
provincijų, iš Amerikos. Ir ji 
neapsiriks. O ką jau bekalbėti 
apie artimas apylinkes! Ką be 
kalbėti apie patį Toronto!

Kanados Lietuvių Dienos lau 
via visų! J. M. Š.

maisto produktus. „Instant“ 
kavos tyrimų skyriuje siekiama 
pagerinti kavos 
tą, kad ji būtų 
svygią kavą.

KOLORADO

skonį, aroma 
visai panaši i

VABALAS 
LIETUVOJE

Birželio mėn. praėjęs ciklo 
nas iš Lenkijos, o taip pat ir 
Baltijos jūros išmetė nemažai 
kolorado vabalų. Nežiūrint 
priemonių, daug šių vabalų ži 
dinių rasta: Lazdijų, Kapsuko, 
Kalvarijos, Šakių, Varėnos, 
Alytaus, Pagėgių, Šilutės, Ra 
šeinių, Kelmės ir Klaipėdos 
rajonuose. Liepiama tirti bul 
vių pasėlius. Į šį darbą ragina 

rrjįr Įtraukti atos)tjoigjninkuą 
moksleivius ir studentus. Prieš 
kelis metus Maskva kaltino 
JAV, kad ji užnešus: į Soviet: 
ją šį vabalą.

LAIVAS - AUTOMOBILIS 
BE SRAIGTO

Floridoje 50 km-val. greičiu 
paleistas laivas - automobilis, 
palikęs vandenį, pravažiavo 10 
m gazoną ir sėkmingai pasiekė 
vandenį kitoje jo pusėje.

Šis laivas - automobilis netu 
ri nei sraigto, nei vairo, jis va 
romas reaktyviniu principu. 
Vanduo yra įsiurbiamas po lai 
vo korpusu pro tinklelį ir siurb 
lio išmetamas užpakalyje. Sro 
vę valdo deflektoriai.

Reaktyviniai laivai turi kai 
kuriuos pranašumus: jų galin 
gumas 10 proc. didesnis už 
sraigtinių laivų galingumą, la 
bai silpna jų trintis į vandenį.

TAVO VIENKARTINĖS 
AUKOS LAUKIA 

TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 
TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE

MIZARA IR MOTERYS
Rojus Mizara sunkaus dar 

bo nedirbo, tai jis ir nežino, ką 
reiškia moteriai dirbti prie sta 
tybų. Jis apie Lietuvą rašo;

„Dėl klausimo, ar yra mote 
rų, dirbančių fizinius darbus, 
galiu pasakyti, kad yra. Ma 
čiau moterų dirbančių prie sta 
tybos, mačiau dirbančių trak 
torininkėmis ir kitokius dar 
bus. Bet argi palyginsi jų dar 
bą su tais darbais, kokius ka 
daise Lietuvos moterys dirbda 
vo? Ne!”

Taigi, tikrai sunku palyginti 
kaip moterys dirbdavo „kadai 
se“ ir kaip dabar dirba. „Ka 
daise“ moterys prie statybų 
nedirbdavo ir plytų nenešioda 
vo į antrą - ketvirtą augštą, 
nors ir lygias su vyrais teises 
turėjo. Tat galima sutikti su 
Mizara, kai jis sako:

„Tarybiniais laikais Lietu 
vos moteris, drąsiai sakau, gy 
vena tokį gyvenimą, kokio me 
kad tos šalies istorijoje nebu 
vo“.

Taip, tikrai Lietuvos mote 
rys tokio gyvenimo neturėjo, 
kokį dabar turi, laimės prie 
statybų.

Ne argumentas, kad yra mo 
terų rašytojų, menininkių, kon 
duktorių. Jų buvo nemažiau 
„kadaise“. O kai dėl „TSR par 
lamento (Augščiausios Ury 
bos), tai jon gi surinkti patys 
kvailiausi žmonės, kurie neturi 
savo nuomon. ir yra paklusniau 
si. Taryboje gi galvos nereikia. 
„Deputatai“, kaip papūgos kar 
toja tą, ką „vadas“ pasakė ir 
kai pareikalauja, kelia ranką. 
Visi, kaip kareiviai, pagal ko 
mandą. Tas iš jų šauniausis, 
kas geriau moka pakartoti tą, 
ką pasakė „vadas“. Mizara gi 
visa ta žino, bet mulkina savo 
aveles be pasigailėjimo... 
žara sąžinės neturi...

K. KLIMAVIČIAUS 
STRAIPSNIS,

rašytas, kaip pažymėta, specia 
liai „Laisvei“, lygina mokyklų 
būseną nepriklausomybės lai 
kais, kai Lietuva kūrėsi po pil
nio pasaulinio karo iš dvigubų 
griuvėsių — rusų pavergimo ir 
karo siaubo. Suprantama, kad 
teko viską pradėti ir sukurti 
iš nieko. Dabar gi, po Antrojo 
pasaulinio karo, kuris sužalojo

Lietuvą, vis dėlto jau buvo 22 
metų tautos sukrautas kapita 
las visose gyvenimo srityse ir 
beliko tiktai tęsti darbą, jau 
dirbtą 25 metus. Tat sąlygų 
skirtumas didžiulis. K. Klima 
vičius sako, kad 

M g‘. 
tiktai 
srtyje

padaryta pa 
tarybinė vai 
atgal eiti ir 
nė žingsnio

Mi

žanga. Tai 
džia moka 
jau jokioje 
pirmyn ?

BOLŠEVIKŲ 
PRISIPAŽINIMAI

„Laisvės“ redaktoriai Bim 
ba ir Mizara yra padarę įdo 
mių prisipažinimų. Mizara Lais 
vėje rašo, kad Lietuvoje komu 
nistai įsikibę laikosi valdžios, 
nes esą jiems gera būti „prie 
valdžios lovio“, kur galima pa 
sipelnyti, o Bimba toje pačioje 
Laisvėje rašo: „Latras latru ti 
ki”. Taigi, ką sako Chruščio 
vas, tuo tiki Bimba...

MIZARA TAUZIJA 
NIEKUS

Rojus Mizara, neva atsakinė 
damas sau į paklausimus, Laii 
vėje rašo:

„Justas Paleckis man paša 
kojo įdomių dalykų apie tai, 
kaip dėl Druskininkų likimo 
Lietuvos vyriausybė turėjo gin 
čų su Baltarusijos vyriausybe. 
Baltarusiai, mat, norėjo, kad 
Druskininkai priklausytų Bal 
tarusijos respublikai. Miestas 
stovi netoli Baltarusijos 
žiaus“.

Taip rašo Mizara. Bet 
Paleckis, arba Mizara tą 
manė. Visų pirma Druskiniu 
kai „stovi" ne „netoli Baltaru 
sijos rubežiaus", bet giliai Lie 
tuvos teritorijoje, tarp Vi1 
niaus ir Gardino, kuris taip p, 
yra Lietuvos miestas, bet „vy 
resniojo brolio” pagrobtas.Ant 
ra, Paleckis tose derybose nebu 
vo ir todėl, jeigu jis tikrai Mi 
žarai apie tai kalbėjo, tai jis 
fantazavo, nes sovietinis terito 
rinis Lietuvos apiplėšimas pa 
darytas dar Stalino, ir Stalinas 
storu savo nagu nubrėžė „šie 
ną“. Ir koks gali būti ginčas 
tarp okupanto, ir okupuoto, ku 
ris brutaliai užpultas? Mizara, 
dzūkas, nežino, kad Druskinin 
kai yra dzūkų kraštas... Kitas 
visai reikalas, kad „broliškoji 
Baltarusija” Druskininkų nore 
j°— Mandrapypki^.

rube

arba 
prasi
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Kas dedasi Kongo valstybėje
Tuo laiku, kai mūsų tėvynė, 

kartu su kitomis komunizmo 
pavergtomis tautomis merdi ir 
kenčia prievartaujama Krem 
liaus žudikų gaujos, mes girdi 
me, skaitome ir žinome, kaip 
viena po kitos Afrikos juodukų 
tautos gauna pilną laisvę ir 
neprilausomybę ir yra paleidžia 
mos iš kolonializmo jungo.

Nors kai kurios iš šių naujų 
Afrikos valstybių kaip ii buvu 
šioji belgų kolonija Kongo, yra 
dar nepribrendusios ir nepa 
ruoštos pilnai savarankiŠKai ne 
priklausomybei, bet jų paleidi 
mas laisvėn susilaukia pilno 
Kremliaus vadovų pritarimo. 
Kremliaus veidmainiai taria 
mai džiaugiasi naujai susikūru 
siomis valstybėmis, bet tuo pa 
čiu laiku jie negalvoja nuimti 
žiauresnius už bet kokį kolo 
"ializmą komunistinės vergijos 
pančius, kui.ais yra sukausty 
ta daug senos kultūros, bei ii 
gą istoriją turinčių valstybių, 
kaip ir mūsų Lietuva.

Kas šiuo metu darosi naujai 
gimusioje Kongo valstybėje la 
bai vaizdžiai aprašo Stuart Clc 
ete, kurs daugiau kaip 20 is 
63 savo gyvenimo metų, išgy 
veno Afrikoje.

Stuart Cloete yra parašęs 
apie Afriką labai vertingas ir 
atitinkamai visame pasaulyje 
pripažintas knygas: „Afrikos 
milžinas“, „Kongo daina“ ir 
kitas.

1954 m. Stuart Cloete ture 
jo pasikalbėjimą su belgų Kon 
go generalgubernatorium Leo 
Petilon, kurio nuomonė tada 
buvo, kad Afrikos tautų nepri 
klausomybės siekimas ir judėji 
mas ta kryptimi, pasieks sun 
kiausią padėti laike 10-ties se 
kančių metų.- Dabar, tik 6-ras 
metams praslinkus nuo to pasi 
kalbėjimo, jau aišku, kad tai 
yra tiesa. Tas pats general gu 
bernatorius buvęs paklaustas, 
kas atsitiktų, jei belgai apleis 
tų Kongo. Į tai jis atsakęs, 
kad po 10 metų Kongo miestus 
užkariautų džiunglės.

Šioji kalba apie džiunglių su 
grįžimą, nebuvo koks nors juo 
kas. Klimatas yra toks veiks 
nys, kuris niekuomet negali 
būti pamirštas tropikinėje Af 
rikoje. Pav., alyvos palmių 
plantacijos turi būti dažnai šva 
riai išvalomos, jei norima, kad 
palmės išsilaikytų gyvos. Jei 
gu paliksime ir apleisime ge 
rai pastatytus gyvenamus na 
mus, tai per trumpesnį kaip 
vieneri metai laiką, tie namai 
bus apraizgyti lijanų ir kitokių 
vijoklinių džiunglių augalų, o 
tuojau pat būtų ir sutriuškinti 
lijanų glėbyje. Pelėsiai ant ba

tų atsiranda per vieną naktį. 
Tiktai nepaliaujama nuolatinė 
priežiūra ir gali sulaikyti šias 
elementines gamtos jėgas, ve 
dant nepabaigiamą karų prieš 
baisiai veržlų džiunglių miškų 
daigumą.

Tie žmonės, kurie turėjo pa 
tyrimą bei įgudimą vesti šią 
kovą su gamta, pasitraukia, pa 
likdami tuštumą, kurios niekas 
kitas negali užpildyti.

Daug kas pasaulyje galėjo 
turėti klaidingą nuomonę apie 
kolonialinius belgų vyriausy 
bės civilius tarnautojus, dirbu 
sius Konge. Baltojo žmogaus 
užsidėto darbo naštą Kongo bu 
vo ne juokai belgams civiliams 
tarnautojams ir nemažai iš jų 
tos naštos neišlaikė, atiduoda 
mi savo gyvybes ir aukodami 
savo sveikatą.

Buvo pastąfyti universite 
tai visoms rasėms. Įžeidimas 
afrikiečių, buvo belgų įstaty 
mais baudžiamas, o vartoti fi 
zinę jėgą arba mušti afrikietį, 
buvo labai didelis nusikalt; 
mas.

Tačiau daugeliui Kongo juo 
dūkų laisve reiškė savotišką 
leidimą visai negalvojant apie 
tarpusavio santykius su kitais 
gyventojais ir nejaučiant jokio 
atsakomybės jausmo. Džiung 
lių laukiniui laisvė buvo lyg 
koks daiktas ar dalykas, kuris 
bus jam duodamas.

Savo rūšies varžtai, savotiš 
ka priespauda ar susivaldymas, 
kurį Vakarų pasaulis išvystė 
per tūkstančius metų per auk 
Įėjimą ir discipliną, kad reikia 
bijoti Dievo, reikia laikytis įs 
tatymų ir reikia sąmoningai 
galvoti — visa tai visai neeg 
zistuoja Afrikoje.

Juodieji žmonės, kurie iš lė 
to baltųjų žmonių buvo veda 
mi, viliojami ir raginami Į civi 
lizuotą gyvenimą, dabar gali 
nusikreipti ir su tuo nesiskai 
tyti.

Pats faktas, kad Kongo vals 
tybėje turima reikalą su lai. 
kiniais, jau turėjo svarbių pa 
sėkmių. Kongo armija, turinti 
25,000 vyrų „Forie Publique“, 
nors yra apginkluota moder 
niais ginklais, bet yra sudary
ta iš laukinių ir net žmogėdrų 
tautelių. Tačiau šių 
ginkluotų vyrų dalis pablūdo, 
paskelbus Kongo nepriklauso 
mybę. Yra dar ir kitokios rū 
šies karių, kuriais turėta susi 
rūpinti. Tai buvo juodų karių 
grupė, kuri po pasaulinio karo 
pavirto plėšikais. Ilgi metai 
praslinko, kol tie plėšikaujan 
tieji kareiviai buvo sutvarkyti. 
Šiandien, vietinių gyventojų 
dauguma stovi užpakalyje ir
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jealailko. rr ^ištarijani^usį kari 
nius dalinius. Civilizacija lau 
kiniams yra kažkas per sunku 
ir perdaug pastangų reikalau 
jama.

Neatrodo, kad Jungtinių Tau 
tų kariniai daliniai Kongo vals 
tybėje turės didelį ir pastovų 
pasisekimą. Tikras priešas yra 
laukinių tautelių instinktas su 
grįžti į jo svajojamą šiltą pra 
eitį. Ten laukinis jausis saugo 
jamas tautelės nerašytų įsta 
tymų, kur kiekvienas jo veiks 
mas yra precedentas. Kongo 
valstybėje neatrasime „Pan-Af 
rikos“ judėjimo ar šalininkų, o 
tiktai ksenofabiją — neapykan 
tą svetimiems, kuri prasideda 
neapykanta baltam žmogui, o 
baigiasi neapykanta kitos tau 
teles juodukui. Net Ralph Bun 
che, negras ir Jungtinių Tautų 
sekretoriaus pavaduotojas ne 
sijaučia saugiau Kongo valsty 
bėję, kaip baltasis žmogus. Gi 
šis reikalas yra faktas ir trage 
dija.

Gali būti, kad viskas ir visos 
pastangos buvo veltui ir betiks 
lės. Visi, pradedant praėjusio 
šimtmečio David Livingston^ 
(žymaus Afrikos tyrinėtojo) 
ligi vakar išprievartautųjų bai 
tųjų, visi ir visos pastangos bu 
vo betikslės ir be jokios nau 
dos. Baltas žmogus, gali būti, 
bereikalo mirė Afrikoje, o jo 
pastangos buvo nedaugiau kaip 
plunksna vėjuje. Plunksna, ku 
ri buvo ten, buvo trumpą lai 
ką gražus dalykėlis ir tada bu 
vo nupūstas uragano, klaidu 
gai pavadinto laisve...

Kokia Kongo valstybės aiei 
tis ir koks likimas ištiks šiah 
dien, sunku pasakyti. Tačiau 
daug šviesių vilčių čia suteikia 
Jungt. Tautos ir jų kariniai da 
liniai, kurių būsią apie 12.000 
vyrų, karinė jėga pagrindinai 
sudaryta iš mažų, neutralių 
valstybių. Šios jėgos jau atsta 
tė tvarką didesniuose Kongo 
miestuose, o šiuo laiku pradėjo 
peroragnizuoti Kongo admi 
nistraciją. Gal būti, kad galų 
gale, Jungtinės Tautos prives 
Kongo prie pastoavus suvere 
niteto.

Nors Maskvos radias kalti 
na Jungtines Tautas žaidžian 
čias — atliekančias Kongo 
valstybėje skydo rolę, kad pri 
dengtų karinę agresiją, tačiau, 
žymaus žurnalisto Walter Lip 
pmasn žodžiais, padėtis Kon 
go valstybėje be Jungt. Tautų, 
būtų blogesnė už labai blogą 
padėti ir būtu tikrai beviltiška.

J. Sk
@ Pagal Algirdo Gustaičio 
rankraštį dai.l V. Stasiūnaitis 
baigia antrąją dalį „Algio Tra 
kio ir taksiuko Šleivio“ nutiki 
mus Lietuvos kaime.

MŪSLfWPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

OLIMPINIAI ŽAi DIMAI ROMOJE,
kur susitiks profesionalai rusai su mėgėjais vakariečiais.

Rugpjūčio 25 d. Romoje ati 
daromi septynioliktieji olimpi 
niai žaidimai. Jie rengiami kas 
ketvirti metai, su tikslu suar 
tinti viso pasaulio jaunimą ge 
resniam vieni antrų pažinimui, 
palyginimui jėgų gražioje spor 
tinėje kovoje. Tas tikslas buvo 
pilnai atsiektas iki pat SS-gos 
sportininkų pirmo pasirodymo 
1952 m. olimpiadoje Helsinky 
je. Rusų imperialistai, metę į 
šalį gražią olimpinę idėją, gra 
žią olimpinę sportininkų prie 
saiką, tuoj pat į taikingus spor 
tinius žaidimus įnešė savo pro 
pagandinį aparatą, įmaišė ko 
munistinės sistemos propagan 
dinio malūno sparnus, norėda 
mi įrodyti vakarų pasaulio jau 
nimui („buržuaziškai” išauk 
lėtam), kad tik SS-goje spor 
tas turi geriausias sąlygas, tik 
SS-goje jaunimui yra užtikrin 
tas ateities kelias.

Be abejo, besiruošdami susi 
tikimui su viso pasaulio jau 
įr?mu, jie nenorėjo pasiliKti 
paskutinėje vietoje, nes kaip 
minėjau, jų tikslas, jų sieki 
mas, buvo užėmimas visur pir 
niaujančių vietų ir tai visose 
sporto šakose. Tam rusai nesi 
gaili didžiausių išlaidų, pavers 
darni savo krašto sportininkus 
tiesiog valstybės tarnautojais, 
nes „fizkultūrininko“ vardas 
SS-goje tapo kaip ir profesija, 
Mp jo kasdieninis užs^ėmi 
mas. SS-gos sportininkui yra 
mokamas atlyginimas iš vals 
tybės iždo, jis fiktyviai figū 
ruoja kokio nors fabriko, įstai 
gos ar kariuomenės algų lape. 
Tuo tarpu savo aštuonias „dar 
bo” valandas jis praleidžia be 
sitreniruodamas sporto aikš 
tėję, sporto salėje.

Visiškai panašu šio kontinento 
Įvairiu sporto biznierių 

gyvenimui,
tik su tuo skirtumu, kad Ame 
rikoje profesionalai — rengė 
jai stengiasi iš kokio nors bok 
sininko, beisbolo ar futbolo ko 
mandos išspausti kuo daugiau 
šiai pelno, kai tuo tarpu SS-go 
je valdančios partijos noras— 
kuo daugiausiai iš sportininko 
išspausti propagandos. Tad ir 
reikia griežtai smerkti IOC 
(Tarptautinį Olimpinį Komi 
tetą) už Įsileidimą į savo tarpą 
Sov. Sąjungos, pirmiau neiš 
tyrus viso jos sportinio gyve 
nimo, kuris yra paremtas pro 

fesionalizmo pagrindu. Gaila, 
nes vienu metu viskas, kas tik 
buvo „Made in USSR“ — vis 
kas buvo labai madna ir priim 
tina... O už klaidas šiandien 
reikia labai gailėtis. Tačiau pu 
sįausvyros išlaikymui reiktų 
tuomet ir laisvų pasaulio tau 
tų profesionalus sportininkus 
įsileisti į žaidynes, (visiškai 
.nuvertinant olimpinių žaidy 
nių tikslą) arba bendrai išbrau 
kiant SS-gą iš Olimpinio Ko 
miteto narių s-to, neleidžiant" 
jai dalyvauti moderniuose spor 
tiniuose žaidimuose.

Nežiūrint visko, vakarų mė 
gėjų pasaulis stipriai laikosi 
prieš profesionalų paruoštą sto 
vykią. Tuomi pasižymi JAV, 
kurios be sportinės kovos dva 
stos, žaidynėse dar turi ir jau 
čia kiek savo valstybės garbę 
ir prestižą. Nenuostabu, kad 
šių dviejų valstybių kova, vi 
suomet yra sekama viso pašau 
lio autų su dideliu susidoineji 
mu ne tik iš sportinio taško, 
bet taip ir politinio, kadangi 
olimpiniuose žaidimuose reikia 
ne tik šuolio augščiau ir toliau 
faktoriaus, (gaila, bet taip 
yra!) bet taip pat jų stipriu 
lydimu šešėliu nuo pat 1952 
m. yra šaltasis karas tarp SS 
ir JAV, o gal net ir viso 'ais 
vojo pasaulio.

Ir rugpjūčio — rugsėjo m. 
Romoje negalima bus to iš 
vengti. Rusai, pirmi išėjo į tą 
kelią, apkaltindami nieko kai 
tą Vatikano valstybę, paruoši 
mu įvairių propagandinių — 
antikomunistinių pamfletų, at 
sišaukimu. Tiesa Jo Šv. Popie 
žius numato priimti audienci 
joje sportininkus. Tai ir vis 
kas. Tačiau, kad katalikų baž 
nyčia kištų savo rankas į propa 
gandinį darbą, tenka iš anksto 
tai paneigti. Priešingai, ji lai 
kosi griežto neutralumo. Pa 
vyzdžiu čia gali būti Eucharis 
tinis Kongresas Miunchene, 
kur buvo iš programos išbrauk 
tos Tyliosios Bažnyčios pamal 
dos, kad tik neužpykinus ko 
munistinio pasaulio, kad tik jis 
kuo daugiausiai išleistų tikin 
čiųjų į Muencheną. O ką b.e 
kalbėti apie sportinius žaidi 
mus, nieko bendro neturinčius 
su bažnyčia! Tad ir labai tei 
singai pasielgė vienas žaidimų 
rengimo pareigūnas Italijoje, 
paneigdamas šį rusų propagan 
dinį „triuką“ spaudoje.

Kas laimes Komos žaidynes?

Iš anksto sunku atsakyti. Ta 
čiau aišku yra, kad kova nuo 
pat pirmos dienos vyks tarp 
SS-gos ir JAV. Ir mano many 
mu, nežymia taškų persvara, 
olimpinius žaidimus Romoje 
turėtų laimėti JAV.

Kyla klausimas — kaip Lie 
tuva? Ar ji bus atstovaujama 
Romoje? Deja, rekordiniame 
87 tautų sąstate, Lietuvos tri 
spalvės nematysime. Lietuvos 
sportininkai, kap ir likusios dvi 
Pabaltijo tautos, atstovaus pa 
vergėją, nešiodami ant savo 
krūtinių CCCP raides. Tikime, 
kad kaip ii Melbourne Olim 
piadoje, taip ir šiemetinėje Ro 
moję, jie iškovos SS-gai tas 
kus, jie iškovos medalius, ta 
čiau ne sau, ne savo Tėvynei, 
bet Kremliui, mūsų tautos pa 
vergėjui — rusui.

Istorinis yra Romos miestas. 
Sutrupėjo imperija, lūžo vergi 
jos pančiai, daug tautų atgavo 
sau laisvę. Ir Lietuvos sporti 
ninkams tebūnie Romos mies 
tas tuo ženklu, kad vergija nė 
ra amžina, ji nėra amžina ir 
mūsų Tėvynei.

Mes linkime Lietuvos sporti 
ninkams Romos žaidynėse savo 
širdyse nešioti Lietuvos vardą, 
Lietuvos trispalvę, skiriant gra 
žius laimėjimus, gražiai Lietu 
vos ateičiai.

Paskutinėmis žiniomis iš 
okupuotosios Lietuvos, prane 
šama, kad Romos Olimpiadoje 
dalyvaus šie mūsų sportinin 
kai: B. Zalagaitytė - Kalėdic 
nė, A. Baltušnikas, A. Rudzins 
kas, Z. Jukna, A. Bagdanavi 
čius ir R. Vaitkevičius. Gaila, 
kad mūsų vyriausias sporto or 
ganas — FASK-as neįstengė 
painformuoti laisvąjį pasaulį, 
apie dalyvavimą SS-gos sąsta 
te lietuvių sportininkų. K. B

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Čekijoje viešmčios Kau 

no Žalgirio komandos ranki 
ninkės nugalėjo Čekoslovaki 
jos meisterį Pragos Dina 
mo 6:3, tačiau turėjo supasuo 
ti prieš krašto rinktinę 8:6 pa 
sėkmė.

— Lenkijos moterų krepšį 
nio vicemeisterio Krokuvos Va 
velio komanda pralaimėjo Kau 
no Politechnikos institutui 41: 
61, tačiau atsigriebė Mariam 
polėje, laimėdamos prieš jau 
nas lietuvaites 54 :30.

— Pabaltijo futbolo turny
ras neišaiškino laimėtojo: Lie 
tuva lygiomis (0:0) sužaidė su 
Latvija ir Estija, tuo tarpu es 
tai taip pat lygiomis (3:3) bai 
gė rungtynes su latviais. To 
kiu būdu, trys tautos surinko 
vienodą taškų skaičių.

Nukelta į 6-tą psl.

J- ŽMUIDZINAS

„Lietuvos

2.
Trečioj dalyj — Lietuvos 

Valstybės susikūrimas XI— 
XIV a. pirm, pusėj,— V. Pasu 
to nagrinėja, jo antraštiniais 
žodžiais sakant, Lietuvos ūkį 
ir jo techniką, feodalinių vi 
suomeninių santykių raida, 
ankstybąsias klasių kovos for 
mas, politinės santvarkos vys 
tymąsi ir „lietuvių tautos kovą 
dėl nepiiklausomybės” (249- 
526 p. p. Pažymėtinos šios, 
-,polit. santvarkos vyst.“ sKy 
riuje išdėstymu pasiremiant, 
daromos jo išvados:

1. 1200—1340 būvyje Lietu 
vos vystymosi išorinės sąlygos 
esmiškai pasikeitė. Ordenui 
užėmus estų, latvių ir prūsų že 
mes, Lietuvai susidarė grėsmė 
iš šiaurės ir vakarų. Totorių 
Įsiveržimai į Rusės bei slavų 
sritis jas pajungiant savo vai 
•džion sudarė Lietuvai pavojų 
iš rytų ir pietų. Rusų - lenkų ir 
'vokiečių puolimai sunaikino 
Jotvingius ir Lenkiją padarė 
"Lietuvos kaimyne.

2. Valstybės branduolys — 
„Mindaugo Lietuva“ — tapo 
Augštaitijos, Žemaitijos, dali 
mi Jotvingos ir Žemgalių, cent 
ru. Šis suvienijimas vyko būdu

ilstybės 
susikūrimas,.to to

kovos dėl Lietuvos monarchi 
jos, kuri gimė ne vienkartinių 
feodalinių karų sąlygomis, dar 
ir Rusės, Ordeno, Lenkijos, Po 
piežių kurijos apsunkintomis. 
Kovą nulėmė lietuvių tauta, ku 
nigaikščiui ir bendruomenei 
vadovaujant.

3. Į Lietuvos valstybę buvo 
įjungiamos viena po kitos Bie 
lorusijos žemės (Vitebsko, 
Minsko, Pamiškės ir kt.), ku 
rių bajorija ir kunigaikščiai šie 
kė bendradarbiavimo su Lietu 
va, kad išsigelbėjus nuo Ordos 
ir Ordeno grėsmės. „Bielorusi 
jos žemiu Į Lietuvą įjungimas 
palengvino lietuvių tautos ko 
‘vą dėl nepriklausomybės, o 
kartu sudarė ir sąlygas nedide 
lei Lietuvos valstybei virsti D1 
džiąja Lietuvos Kunigaikštys 
te“.

4. Maskvos Didžiosios Kum 
gaikštystės, Jonui Kalitai vai 
dant, sustiprėjimas pirmapra 
diskai pakeičia iš pagrindų po 
litinę Rytų Europos padėti. Šio 
mis naujomis sąlygomis prie 
vartus (nasilstvenoje) lietuvių 
valdžios plėtimas gudų, tikrai 
niečių ir rusų žemėse palaips 
niui pavertė šį Lietuvos jėgos 

šaltinį į jos .silpnybės versmę, 
nes tautybės, Lietuvos “prislėg 
tos, vis labjau rasdavo brolis 
koj rusų tautoj, stiprėjančioj 
Rusijos centralizuotoj valsty 
bėj paramą”. „Rusios naciona 
linės valstybės aušra apreiškė 
ekonomiškai ir politiškai, kul 
tūriškai ir etniškai nevienaly 
tės Lietuvos Didžiosios kuni 
gsiikštystės kritimo pradžią“.

Nesiimdamas iš esmės ver 
tinti šį istorinio materializmo 
pažiūrų autoriaus darbą — tai 
ex professo istorikų sritis, vis 
dėlto padarysiu vieną kitą, kad 
ir pabrukšmais, pastabą.

Žinoma, V. Pašuto savo dar 
be laikosi marksistinės sočio 
loginės metadologijos, kuriai 
istorijos vyksmas yra ne tauty 
bių, bet klasių antagonizmas. 
Tiek minėta IJetuvos TSR is 
torija (žiūr. jos kun. Vytauto 
Bagdonavičiaus. MIC, platų 
kritišką įvertinimą ir J. Ru 
gio pastabas: „Tautos Praei 
tis“ I t. Chicago 1959); V. 
Trumpa „Lietuvos istorikų dar 
bai ir dienos“, Aidai, 1960 Nr. 
6, tiek Lenkijos dviejų didelių 
tomų istoriia ('TTistor!?' Po’"’‘i. 
Warszawa 1958) ir visų kitų 
Sovietų pajungtu tautų :'-tori 
ios rašytos tuo metodu. Aišku, 
nėra ko stebėtis, jei V. Pašų 
to remiasi sociologinia-^ ,1i-o 
menimis tyrinėdamas ikvalsty 
binio tarpsnio lietuviu p-vv^n- 
ma ir Lietuvos valstybės susi 
kūrimo pradžią. Sociologinė 

medžiaga juk ir Vakarų laisvų 
mokslininkų naudojama įvai 
rioms mokslo šakoms: etnogra 
fijai, demografijai, estetikai, po 
litinei ekononomijai ir kt., o 
net ir teisei: net tokioj griešto 
juridizmo šalyj kaip Prancūzi 
ja, jau kuris laikas pastebimi 
teisininkai sociologai, pav., gar 
susis L. Duguit mėgo save va 
dinti „teisininku sociologu“ 
(Traite de Droit Const. 3e cd. 
t. I, 70, 539 p. p., o įžymusis 
iuristas L. Le Fur, mums žino 
mas iš jo konsultacijos Vii 
niaus bylos klausimu, aiškiai 
pasisako už šių dviejų mokslų 
— sociologijos ir teisės — su 
jungimą. J. Delos 1950 m. dar 
bo „La Societe Internatinole“ 
įžangoj; G. Burdeau, 7 tomų 
Politinio Mokslo autorius, irgi 
panašių pažiūrų. Tačiau bloga 
tai, kad Sovietuose marksisti 
nė teorija ir tikrovėje dar lab 
jau kom. partija yra pakinkiu 
si šį dar jauną mokslą, sociolo 
giją: kiekvienas autorius turi 
interpretuoti sociologinius ele 
mentus ne kaip jam atrodytų 
moksliškai geriau ar, sakysim, 
prisilaikant E. Durheimo nu 
statytų v’suomeninių faktų ste 
bėjimo taisyklių, bet kaip vai 
džia ir mokslinę išmintį simbo 
lizuojančios viršūnės įsakyta, 
užtat galutinai viskas suveda 
ma į klasių kovą, parankant 
tam tikslui — apriorinei savo 
kai — tokių reiškimu ar aiški 
nimų, kurie tokiam autoriui 

atrodo patrauklūs bei naudin 
gi, ir užsimerkia prieš eilę ki 
tų faktų. Šįta komunistinė so 
ciologinė kryptis ne svetima ir 
V. Pašiltai, kai jis, liesdamas 
klasių kovą, daro išvadas. Tai 
gi, toks diriguojamasis, klus 
numo kultu grįstas, metodas 
yra subjektyvus par excellen 
ce, griauna mokslininko prie 
dermę gerbti tiesą ir net suluo 
šina patį jo intelektą.

Įžangoje V. Pašuto gan taik 
liai, savo sunkios temos apy 
braižai apibūdinti, cituoja žino 
mo Vakarų Vokietijos istori 
ko M. Hellmanno 1956 m. ra 
šinio žodžius: „Atrodo reikės 
pripažinti, kad daug ko, ko 
mes noriai pageidautume suži 
noti, mes nepatirsime. Kaip 
lietuviams pavyko iškilti į vy 
raujančią Rytų Europoje vals 
tybę mes žinome. Tačiau iš 
kur jie gavo tam jėgų — lieka 
daugeriopai neaišku“ (5 p.). 
Tad iš šitos įžanginės jo refe 
rencijos lyg ir atrodytų, jog V. 
Pašuto siekia iškelti aikštėn tą 
laiko miglose tūnančią „jėgą“, 
plačiai tyrinėdamas pirmykš 
čiu metodu, ligvalstybinio su 
siformavimo laikotarpio, ir 
1200 — 1340 tarpsnio 1 e u.vių 
kultūros laipsnį. Kaip bebūtu, 
toks tyrinėjimų kelias, nepai 
sant, kuriuo autoriaus pašau 
kimu jis beeinamas, yra našus, 
nes juk tautinė kultiną ar civi 
lizacija „Įpiiemonina“ bei įga 
liną individus ne tik dvasi 

niam, bet ir politinės kūrybos 
polėkiui, o jos, kultūros, lygio 
pažinimas padeda šią mįslę 
spręsti. Kaip jau minėta, auto 
rius įjungia savo temon ir prū 
sus, nes jie, pagal jį, yra etniš 
kai gimininga savo visuomeni 
ne bei politine santvarka, bend 
ra kova prieš Ordeną ir savo 
daliniu faktinu įsigalėjimu 
(imigracija į besiformuojančią 
lietuvių tautybę), suaugę su 
lietuvių tauta bei jos istorija (4 
ir 80 p. p.). Reikia pripažinti, 
kad šios apimties jo tyrinėjimų 
medžiaga, susijusi su kultūra, 
yra gan gausi ir paremta Šalti 
niais, ypač archeologijos duo 
menimis. Vis dėlto autorius 
daugelio veikalų šiuo klausimu 
nenaudoja: sakysim, tik kele 
tą iš Zenono Ivinskio rašinyje 
„Ikišioliniai lietuvių kultūros 
istorijos tyrinėjimai“ (1960 m. 
Aidai Nr. 1) suminėtų. V. Pa 
šuto nedaro šios senosios mii 
sų kultūros suvestinių apibead 
rinimų, išskyrus šį mano pa 
stebėta: „Kauno valstybiniams 
M. K. Čiurlionio muzėjuje ro 
domi eksponatai, liečia Lietu 
vos istoriją, didžiai nustebina 
istoriką dėl jos materialinės 
kultūros augšto lygio mūsų 
eros pirmajame tūkstanmety 
je Šis bešališkas ir neginčija 
mas archeologijos liudijimas ir 
turi būti visų mūsų žinomų šal 
tinių analizo pirminiu apdai 
ros punktu“ (249 p.).

Bus daugiau.
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Dvi žymiu inirtys

Meno žinovą ir dailininką
JUSTINĄ VIENOŽINSKĮ PALYDINT

Retėja Lietuvos neprikauso 
rnybės žymiųjų kūrėjų ir asme 
nybių gretos. Vienas po kito 
jie traukiasi nusinešdami su 
savimi j kapus savo dideli ži 
nių bagažą, didele patirti, už 
grūdintą kovojant už savo 
tautos laisvę ir teises ir tuo 
svarbesnę, nes ji yra giliai iš 
gyventa, iškentėta ir laimėji 
mų džiaugsmo vainikuota, pei 
gale pažymėta, Daugis jų visa 
tai nusineša nepalikę apie tai 
pasisakymų, atsiminimų, kurie 
ateinančioms kartoms papasa 
kotų apie praeities kovas ir 
laimėjimų priežastis.

Taip, liepos 29 d. Vlinuje 
mirė vienas žymiausių seno 
sios kartos dailininkų ir vienas 
didžiųjų dailiojo meno žinovų 
dailininkas profesorius Justi 
nas Venožinskis.

Justinas Vienožinskis buvo 
gimęs 1886 metii lapkričio 14 
dieną Mataučiznoje, Obelių 
valsčiaus, Rokiškio ap., garsio 
je Vienožinskų šeimoje, kurios 
du broliai — agronomai, dabar 
jau pensininkai ir sesuo akdvo 
katė — Pūrėnienė. Justinas, 
ėjęs gmnazijos kursą pirmu 
Mintaujoje, paskui Maskvoje, 
pasirinko dailę, kurią Maskvo 
je ir pradėjo studijuoti. Bet 
Vienožinskių šeima — pirmei 
viška (kalbant anų laikų ter 
minais), ir Justinas, žinoma, ne 
iškentė neįsijungęs į 1905. me 
tų Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose vykusioje revoliucijo 
je, siekusioje rusų tautai ir pa 
vergtiems laisvės. Studentas 
Justinas Venožinskis, revoliu 
cijos sūkurio pagautas, karštai 
dalyvavo kovose už Lietuvos 
išlaisvinimą. Reakcijai, kaip ir 
dabar kad yra Lietuvoje, lai 
mėjus, J. Vienožinskis buvo 
nuteistas 3-ms metams ka’ėji 
mo. Todėl turėjo bėgti į užsie 
nius. Pasirinko tremtinio dalią 
ir išsivietino. Slaptai perėjo 
per sieną, kuri ne taip aklinai 
buvo uždaryta, kaip dabar, ir 
atsidūrė tada Austi o - Vengri 
joje. Krokuvos dailės akade 
mijoje tęsė dailės studijas. Gi 
linant žinias, lankė Europos 
vakarų meno centrus ir sėmėsi 
ir žinių ir įkvėpimo. Lietuvon 
grįžo tiktai 1914 m., kai prasi 
dėjęs I irmasis pasaulinis ka 
ras sukėlė vilčių Lietuvos iš 
laisvinimui ir savanoriškam gy 
venimui.

Į Lietuvos nepriklausoma 
gyvenimą J. V. pasinėrė visom 

jėgom ir visu kūrybiniu entu 
ziazmu. 1918 m. jam paveda 
ma besikuranti Rokiškio gint 
nazija. 1920 m. jis skiramas be 
sikuriančios Zarasų gimnazi 
jos direktoiium. Bet jo planai 
kiti, nes Lietuvos dailės sritis 
reikalinga ir iniciatyvos ir dar 
buotojų. J. Vienožinskis, Žara 
sų gimnazijos direktoriaus 
pareigas perdavęs šių eilučių 
autoriui, pats vyksta į Kauną 
ir kuria pirmuosius dailės kur 
sus, kurie 1921 m. perorgani 
zuojami Į pirmąją Lietuvoje 
Meno mokyklą, kuriai jis vado 
vauja.

Greta to, J. V. plačiai daly 
vauja spaudoje, kaip didelis me 
no žinovas, kritikas, publicis 
tas meno klausimais. Jis taip 
gi dalyvauja ir Lietuvos daili 
ninku ruošiamose parodose, 
kur pasižymi kaip labai augs 
to meninio lygio peizažo ir 
ypač portreto meisteris.

J. Vienožinskis — labai indi 
viduali asmenybė, kas ir bū 
dingą tikram menininkui. To 
dėl J. V. gyvai reaguoja i vi 
sus meno reiškinius, nevengda 
mas atviro kritikos žodžio ir ko 
legoms menininkams, o turėda 
mas savo ir politinę nuomonę, 
jis nevenga dalyvauti politinė 
je veikloje. Lietuvos Steigia 
mojo Seimo rinkimų, kaip ir 
kitų seimų reikalui piešti jo 
plakatai daro sensacingą įspū 
dį. J. V. piešia plakatus liaudi 
ninkams ir soc. - dem. jų span 
dai. Taip susikondensuojant vi 
eiems faktams, jis išeina iš Me 
no mokyklos ir kuria savo ta 
pybos mokyklą, kurioje dau 
giausia jau tobulinasi Meno 
mokyklą baigusieji dailininkai 
(kaip esąs tremtyje dail. Peri 
čyla ir kt.).

Sovietinės okupacijos lai 
kais J. V. vedė okupanto per 
dirbtoje iš Lietuvos meno aka 
demijos Dailės institute Vilnių 
je tapybos katedrą, bet 1949 
metais jau paleidžiamas j pen 
siją, nes, matyti, „nemokėjo“ 
prisit. prie „socialistinio rea 
lizmo“ trafareto ir štampo. Ir 
galima suprasti, nes J. Vieno 
žinskis buvo modernus meni 
ninkas, dėl to kovojęs visu me 
nininko temperamentu. Nepa 
tiko jis štampo ir varžtų dik 
tatoriams, kaip ir jam jie nega 
Įėjo patikti. Todėl ir „Tiesoje“ 
jc nekrologas skurdus ir pasi 
rašyta „Grupės draugų“, ir nė 
vieno Lietuvos oaupacijos „šu 

lų“. Jo, nors tikrai didžiai nu 
sipelniusio menui, niekas ne 
pakėlė į nusipelniusius, nei į 
akademikus, nors jis savo dar 
bais buvo akademikas ir nusi 
pelnęs. Jo net nepalaidojo rals 
tybės lėšomis, kaip tą padare 
su diena anksčiau mirusiu K. 
Jablonskiu. Na, ir tuo geriau, 
— jis buvo švarus gyvenime, 
niekas jo nesutepė (nors daž 
nai sovietijoje tai įvyksta prieš 
„pagerbiamojo“ valią), jam žen 
giant į amžinybę.

J. Vienožinskis palaidotas 
liepos 31 d. Antakalnio kapuo 
se.

Nuoširdi užuojauta lietu 
viams dailininkams, giminėms 
(Montrealy p. J. Vienožinskai 
tei - Adamonienei).

MIRĖ ŽYMUS LIETUVOS 
ISTORIKAS IR 
TEISININKAS

Konstantinas Jablonskis.
Vyresnės kartos žymiųjų lie 

tuvių eilėje dieną anksčiau ne 
gu Justinas Vienožinskis, lie 
pos 28 dieną, Vilniuje, taipgi 
kaip ir J. Vienožinskis, vėžio 
liga mirė labai žymus Lietuvos 
kultūros istorikas, ypač didelis 
baudžiavos laikų tyrinėtojas 
Konstantinas Jablonskis.

Konstantinas Jablonskis, di 
džiojo mūsų kalbininko profe 
soriaus Jono Jablonskio sūnus, 
buvo gimęs 1892 m. rugpjūčio 
23 d. Mintaujoje.

Baigęs Panevėžio realinę mo 
kyklą, teisių mokslus studija 
vo Maskvos universitete. 1919 
m. grįžęs Lietuvon, dirbo prie 
Valstybės centrinio knygyno. 
Tuo metu jam buvo pavesta va 
žinėti po likviduojamus dva 
rus, rinkti knygas ir arenyvinę 
medžiagą valstybės Archyvui. 
1920-25 metais būdamas Lie 
tuvos archeologinės komisijos 
nariu, Kauno apylinkėse Ne 
muno ir Neries pakrantėse su 
rado akmens amžiaus stovyk 
aviečių ir surinko anų laikų tit 
naginių dirbinių kolekcija.

Tyrinėti senovę buvo jo mė 
giamiausis darbas, nors tuo 
pat metu jis buvo Kauno apy 
gardos teismo teisėjas, turės 
ten pagal savo akademinį išsi 
mokslinimą pagrindinį darbą. 
1938 m. buvo paskirtas į Valo 
tybės tarybą, bet tų pareigų 
nemėgo. K. Jablonskį traukė 
mokslinis darbas, moksliniai ty 
rinėjimai. Nenuostabu, kad jis 
buvo kviečiamas moksliniam 
darbui į universitetą. Jį pakar 
totinh? kvietė humanitariniuĮ 
mokslų fakultetas, kuriame jis 
pagaliau ir pradėjo dirbti, pa

Nukelta į 5-tą psl

KULTŪWB#KKOjVIKA
VISUOMENININKAS

DR. BALYS MATULIONIS, 
naudodamasis atostogomis, da 
ro platesnį ratą per JAV: iš 
Wailum Lake, Rd. įsi., kur jis 
dirba valstybinėj sanatorjoje, 
State Stnatorium, arba Memo 
rial Hospital, jis dabar važiuo 
ja per Clevelandą, Čikagą, ir 
kitas lietuvių kolonijas. Dr. 
B. Matulionis dabar ruošia apie 
gen. gydytoją Nagių - Nagevi 
čių monogiafiją, kuriai renka 
medžiagą.

PROF. VACLOVAS BIRzIs 
KA, PRAEITIES PABIROS

Mūsų praeities žymus tyri 
nėtojas prof. Varlovas Biržiš 
ka, visą savo darbščiai praleis 
tą amžių rankiojo Lietuvos is 
torinius perlus. Jo raštų paliki 
mas yra vienas iš mūsų tautos 
brangiųjų turtų, kuriuos turi 
me plačiai paskleisti, kad Lie 
tuvos vaikai, šių dienų žiaurioj 
likiminėj kovoj galėtų semtis 
sau dvasinės ir tautinės stipry 
bės.

Praeities Pabirose skaityto 
jas ras nepaprastai įvairių te 
mų iš skirtingų istorinnj am 
žiu. Jos kartu sudaro įspūdin 
gą, gilų ir žingeidumą skati 
nantį veiaklą.

Vaclovo Biržiškos Praeities 
Pabiras, įrištas kietais virše 
liais, tik už $5.50 (knyga bus 
pardavinėjama po $6.50 ir lei 
džiama tik riboto tiražo). Užsi 
sakykit nedelsdami!
Karys, 916 Willoughby Ave.,

Brooklyn 21, N. Y. USA. 
PARYŽIUS RUOŠIASI 

KELIONĖN
Prancūzijos sostinė greitai 

išvyks kelionėn aplink pašau 
lį. „Keliaus“ be abejo, Pary 
žiaus maketas, miestas - lilipu 
tas, kurio didžiausias statinys- 
trimetris Eifelio bokštas (viena 
šimtoji natūralaus dydžio). 
Maketas parodys ne tik die 
ninį, bet ir „naktinį“ Paryžių. 
Specialūs šviesos šaltiniai ap 
švies Paryžiaus - liliputo pas 
tatus taip, kaip jie yra tikrąją 
me mieste apšviečiami.

Modelio centre bus pastaty 
ta apie keturių metrų augščio 
kolona, ant jos pritvirtaintas 
diskas. Tai miniatiūrinio teatro 
scena. Ji padalyta į 18 sekto 
rių. Kiekviename žiūrovai ma 
tys Paryžiaus gyvenimo vaiz 
delius.

LENKIJA LIETUVAI YRA 
KULTŪRINIS TRAMPLY 

NAS IŠ VAKARŲ
TAPYTOJAS 

PRANAS GAILIUS,
gyvenąs Paryžiuje, kur apie 
jo tapybą rašo prancūzų spau 
da, pasirodo Vokietijoje. Nuo 
liepos 13 d. Erjangene Šie 
mens - Schuckert - Werke ad 
ministracijos rūmuose įvyko jo 
piešinių paroda, rugpjūčio 2 
d. guašų ir piešinių paroda ati 
daryta Stuttgarte Instituto 
santykiams su užsieniu palai 
kyti rūmuose. Institutas šiai pa 
rodai išsiuntinėjo 800 pakvie 
timų vokiečių įstaigoms ir vi 
suomenės bei kultūros veikė 
jams. Pakvietimas papuoštas 
vieno Prano darbo reprodukci 
ja ir turi jo kūrybos trumpą 
apibūdinimą. Be to, žurnalis 
tams išsiuntinėtas fil. dr. P. 
Rėklaičio paruoštas atitinka 
mas straipsnius, kuriame taip 
pat paliečiama iš Lietuvos kilu 
šiųjų tapytojų internacionalinė 
reikšmė Europos moderniojo 
meno evoliucijai. Pr. Gailiaus 
paroda Stuttgarte bus atidai y 
ta iki rugpjūčio 27 d. Prano 
darbų kolekcija bus vėliau dar 
rodoma Bad Oynhausene ir 
Kirchheim-Tecke.

PRIEŠ 79 METUS 
mirė Laurynas Ivinskis, pirmų 
jų lietuviškų kalendorių le> 
dejas. Gimė 1811 m., Užvenčio 
vai. Visą gyvenimą praleido 
mokytojaudamas. 15 metų va 
dovavo pirmąjai Lietuvoje Rie 
tavo žemės ūkio mokyklai, ku 
rioje buvo dėstoma lietuvių 
kalba. Lietuvių literatūros is 
torijoje Ivinskis yra svarbus, 
kaip pirmasis lietuviškų kaien 
dorių leidėjas. Jo kalendoriai 
— tai pirmieji lietuviškieji pe 
riodiniai leidiniai. Juose buvo 
paskelbta nemaža lietuvių rašy 
tojų kūrinių, tautosakos ir ver 
timų. Be to, domėdamasis gam 
tos mokslais, jis bandė kurti 
lietuvišką chemijos, botanikos, 
mineralogijos terminiją. 1846 
metais išėjo pirmasis jo kaien 
dorins. Iš viso jų išėjo 17. Taip 
pat jis pirmasis bandė versti 
žymius pasaulinės literatūros 
kūrinius į lietuvių kalbą. Rin 
ko medžiagą lietuvių kalbos 
gramatikai, bandė sudaryti žo 
dyną. E.

9 Rūta Kilmonytė nuo rugpjū 
čio 15 d. dalyvaus pastatyme 
Jerome Kern. Oscar Hammer 
sten operetės „Show Boat“, ku 
ri statoma Los Angeles Civic 
Light Opera Philharmonic pa 
talpose,

Kai Lietuva okupantui rusų 
yra aklinai atitverta nuo Va 
karų, vienintelis langelis iš ją 
yra kaimyninė Lenkija.

Visa tai, kas nauja Vakarų 
pasaulyje, kas surišta su moder 
niomis literatūros ir meno sro 
vėmis, galų gale net su mado 
mis, ateina į Lietuvą daugiau 
šiai per Lenkiją.

Į Lietuvą yra įvežami len 
kų filmai, kai kurie iš jų yra 
labai augšto meninio lygio. Len 
kuose yra išvystytas visai nau 
jas, modernus kino ir teatro, 
tapybos ir skulptūros meno in 
terpretavimo būdas, kuris dau 
geliu atvejų veikia ir Lietuvos 
menininkų planus bei sprendi 
mus.

Šiaip lenkai ypatingų kultu 
rinių organizacijų neturi. Jie 
turi savo chorus, choreografi 
jos ratelius, kurie veikia prie 
profsąjungų klubo.

KNYGA APIE ANTRĄJĮ 
PASAULINI KARĄ

Dar šiais metais numatomą 
išleisti knygą — Antrasis pa 
saulinis karas. Tai bus pirma 
knyga lietuvių kalba apie tą 
pasaulinę žmonijos katastrofą. 
Knyga virš 300 psl., kietais vir 
šeliais, iliustruota retesnėmis 
nuotraukomis bei svarbesnė 
mis schemomis. Knygos turinį 
peržiūrėjo gen. St. Raštikis.

Šiandien lietuviškos knygos 
išleidimas sunkėja, nes ja do 
misi tik dalelė lietuviškos vi 
suomenės. Kad palengvinus ir 
šios knygos išleidimą, prašo 
ma ją iš anksto užsiprenume 
ruoti. Prenumeratorių pavar 
dės tilps toje pačioje knygoje. 
Pageidaujami garbės prenume 
ratoriai. Knygos kaina 4 dol. 
Užsisakoma iki š. rn. rugsėjo 
30 d. pas jos autorių ir leidėja 
(J. Vaičeliūnas, 195 Drinkwa 
ter Str., Sudbury, Ont., Cana 
da).

TARPTAUTINIS AUTQIVJA 
TINIO VALDYMO FEDERA 

CIJOS KONGRESAS 
MASKVOJ

Š. M. liepos 30 d. pasibaigė 
dvi savaites vykęs tarptautinis 
automatinio valdymo federaci 
jos kongresas, kuriame dalyva 
vo per 1.000 mokslininkų iš 52 
valstybių, jų tarpe JAV, Didi. 
Britanijos ir kt. Jame dalyva 
vo keturi Lietuvos atstovai: 

technikos mokslų kandidatai.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
• 14.

NEVYKĘ PIETŪS
Nedidelė, bet jauki darbininkų valgykla tebekvepėjo da 

žais. Bildžius iš karto pastebėjo, kad jos bufete nebuvo jokių 
svaiginamųjų gėrimų, išskyrus alų ir limonadą. Taip, tai bu 
vo protinga. Kuriems galams laikyti alkoholinius gėrimus 
viešai iškeltus: įsigėrę darbininkai gali tik netvarkos prida 
ryti ir darbą užmiršt.. Bet, kai užsakinėjant pietus, nebuvo 
net užsiminta apie jokį apetitą žadinantį skystymėlį, virši 
ninko nuotaika krito. Velnias rautų, sėdint su rajono vai 
džia, nebuvo netgi kaip priminti tam kerėplai direktoriūkš 
čiui, kad viršininkas Bildžius nėra koks nesąmoningas mu 
žikas, nuo kurio reikėtų slėpti net ir menkiausią taurelę. Ne 
laiminga diena taip ir neketino pasitaisyti. Teko ramiai vai 
gyti grietinėle uždarytus šaltibarščius, paprastą, bet skanų 
kepsnį iš šviežios kiaulienos, gerti rūgštų obuolių kompotą 
ir kalbėti, kalbėti vėl apie tuos pačius ūkio reikalus, jauną 
jam direktoriui nestigo nei klausimų, nei sumanymų, ne, 
pasiūlymų. Dar ir dar kartą jis stengėsi išgirsti savo virsi 
ninko nuomonę, išgauti pažadus paremti, padėti. Dieve, ko 
kių įkyrių esti žmonių iš to jaunimo tarpo!..

O dar, lyg tyčia, Algis Trinkūnas, nutaikęs momentą, 
taip išraiškingai mirktelėjo savo viršininkui, kad šio rankoje 
laikomas šaukštas su šaltibarščiais pradėjo šokinėti augštyn 
ir žemyn. Ne, Algiui irgi užteks pataikauti... Jis baigia už 
miršti bet kokias ribas tarp viršininko ir šoferio.

Vos pasibaigus pietums, Jonas Bildžius, nieko nedelsda 
mas, pareiškė skubiai grįžtąs į Vilnių ir pradėjo atsisveiki 
nėti.

— Tad, jei galima, draugas viršininke, — dar kartą lin 
do jam į akis jaunasis direktorius, jaunuolišku nuoširdumu 
iš visų jėgų spausdamas ranką, — rytoj pat atvešiu į valdy 
bą mūsų projektus. Gal dar šį mėnesį...

— Atvežk, atvežk, pažiūrėsime, — nutraukė viršinin 
kas, nejučiomis grikštelėjęs dantimis.

Jis šokte įšoko į mašiną, užtrenkė dureles ir sušnypštė 
Algiui:

— Į Vilnių! Greičiau...
Taip, viršininkas visai nesuklydo. Jis iš tikrųjų nutarė 

grįžti vienai nakčiai į Vilnių, padoriai pailsėti, atsigauti nuo 
šios prakeiktos dienos. Į Vilnių iŠ čia buvo visai netoli. Vii 
niuje buvo namai, o namuose žmogus bent jau pats sau esti 
šeimininkas. Rytoj bus galima anksti ryte paspausti tiesiog 
Molėtų kryptimi, į kur Joną Bildžių ir jo šaunųjį šoferį vede 
svarbūs eilinės komandiruotės uždaviniai.

KAIP ŽMONĖS VAŽIUOJA Iš JOMARKO
Ar jums teko stebėti prieš karą valstiečius, besiruošian 

čius į didelį jomarką, paskui jomarke prekiaujančius, par 
duodančius ir perkančius, o paskui važiuojančius iš jomarko? 
Neteko? O! Tada jūs esate praleidę puikiausią progą pažin 
ti plačią ir daugiaspalvę priešarinio vastiečio sielą.

Į jomarką būdavo ruošiamasi iš anksto. Kelias naktis 
sunkiai būdavo užmiegama. Vis žmogus galvodavo ir galvo 
davo, ką jis nuveš į jomarką, kiek galės gauti, ką turės nusi 
pirkti. Jomarko dieną būdavo keliamasi labai anksti, dar ne 
išaušus. Į vežimą, paruoštą jau iš vakaro, būdavo pradeda 
ma nešioti po vieną įvariausias prekes. Jeigu tai būdavo ru 
deniop, šeimininkės įkraudavo porą maišų agurkų, pora ar 
trejetą maišų ankstyvųjų obuolių, gerą tuziną šviežių ir pa 
džiovintų sūrių, keletą dešimčių kiaušinių, didelę pintinę su 
jaunikliais gaidžiukais. Šeimininkas įkeldavo aviną surišto 
mis kojomis, po sėdyne pakišdavo keletą šeškų kailiukų, o 
kartais ir gerą pundą džiovinto tabako lapų. Pagaliau ilga 
brikės gale būdavo įtaisoma dėžė su baltutėlaičiu, švariau 
šiai nupraustu bekonu.

Kai pasiruošimas jau būdavo baigtas, šeimininkas la 
bai rūpestingai, labai atidžiai kinkydavo į ilgabrikę arklius, 
paskui neskubėdamas sėsdavo ant šieno prikimšto maišo, 
atstojančio sėdynę, palaukdavo šeimininkės, plačiu mostu per 
sižegnodavo ir sakydavo:

— Su Dievo padėjimu, važiuosime...
Važiuodavo lėtai, iškilmingai. Kalbėdavosi tik apie 

reikalus. Jeigu šeimininkas būdavo ūsotas, jis oriai sukdavo 
savo ūsus ir santūriai atsakinėdavo į plepios žmonos kalbas. 
Kiekvieną kartą būdavo kruopščiausiai sudaroma jomarko 
pajamų ir išlaidų sąmata: labai tiskli ir tvarkinga. Nė vieno 
cento nebūsią išmesta kokiems nors niekniekiams arba nerei 
kalingiems dalykams.

ŪKININKAI JOMARKE
Bet štai ir jomarkas. Šeimininkas išlaipina šeimininkę 

su kiaušiniais ir gaidžiukais, sūriais ir agurkais turgaus aikš 

tėję, o pats su bekonu ir avinu patraukia prie geležinkelio 
stoties, į bekonų supirkimo punktą. Eilė milžiniška, laiko — 
laiko marios... Belaukiant, besišnekučiuojant, kur buvęs, ne 
buvęs atsitrenkia pirklys mėsininkas ir sudera aviną. Ir vėl 
laiko — marios. Eilė juda pamažėle, pamažėle. Keli kaimy 
nai ima ir sutaria užsukti stoties bufetan, išgerti po bonku 
tę alaus. Begeriant tą alų, žiūrėk, atėjo pietų metas. Į bufe 
tą vienas po kito renkasi pietauti bekonų supirkinėtojai. Ty 
čiomis ar netyčiomis kažkuris iš supirkinėtojų garsiai, ne' 
labai garsiai pareiškia, kad visų suvežtų bekonų šiandien r. 
būsią galima nupirkti, ųes po pietų reikia daryti dar didesnę 
atranką. Išgirdęs tokią naujieną, vienas iš kaimynų sųsigrię 
bia:

— Vyrai, reikia pastatyti jiems koicį pusbonkiuką. Ki 
taip — nepriims.

Vyrai stato supirkėjams pusbonkiuką, paskui kitą, pa$ 
kui trečią. Paskui vyrai prašo supirkėjus gerai įsižiūrėti į jų 
vedus ir grįžta prie vežimų. Po pietų eilė slenka žymia grei 
čiau. Ne visus bekonus tenka sverti. Dažnas vežimas suka 
nuo supirkimo punkto su tebekriuksiančiu dėžėje bekonu.

Štai ir mūsų šeikininko eilė. Jo bekoną, žinoma, priima 
pirmąja rūšimi. Tai vėl nemažas laimėjimas. Dabar jau ris 
tele skubama į ištuštėjusią turgaus aikštę, šeimininkė lau 
kia sutartoje vietoje. Visų agurkų ir obuolių ji, žinoma, ne 
pardavusi, bet sūrių, gaidžiukų, kiaušinių šiaip taip atsikra 
čiusi. Neduok Dieve, koks dabar tų kaimo produktų pigu 
mas!... Jomarko sąmatoje pajamų dalis aiškiai neįvykdyt- ..

Bedejuojant, besiskundžiant, žiūrėk išlindo iš kažko, 
krautuvės svainis, ar kūmas, ar šiaip geras pažįstamas. Ir jis 
pradeda aimnuoti. Paaimanavus, padejavus, sutariama užei 
ti valndėlę į trktierių. Tik valandėlę. Šeimininkė griebia sa 
vo šeimininką už skvernų, bando sulaikyti, bet šeimininkas, 
jau paragavęs meškos kraujo, nesukalbamas...

— Eik, boba, — sako jis, — apsižvalgyk po krautuves.. 
Kol tu nusipirksi kas reikalinga, mes jau būsime čia.

Boba dairosi, perka kas reikalinga, paskui supykusi per 
ka ir tai, kas nereikalinga, o šeimininko vis nėra ir nėra. 
Jo ūsai dabar jau nulinkę, sumerkti į alų, liežuvis pinasi. Jam 
velniškai smagu ir norisi dainuoti. O kūmas, ar svainis, ar 
šiaip sau pažįstamas gundo kaip tikras nelabasis:

— Na, dar pusbonkiuką valstybinės...
— Ei, ei, Joseli, nešk dar pusbonkiuką ir po silkutę... 

Tik su svogūnais...
Daugiau bus, , .___
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badland sritis prie Red upės 
klonio Albertoj yra pažymėti 
na vietovė kaipo savotiškai fan 
tastiškų formacijų — dolomi 
tų, kuriuos sukūrė laiko amži 
nybė iš smiltainio, nelyginant 
kaip kuria skulptorius. Kai ku 
rios šios jau ir apnaikintos for 
macijos yra 120 pėdų augščio.

AJbertos Badland prie 
dinozauru pėdsakų.

Lygioje prerijų šaly į pietry 
čius Albertos provincijoj, kaip 
gili žaizda vingiuoja Red upes 
sritis Badland. Ji tęsiasi nuo 
Three Hills, Alberta, beveik Ii 
gį Sąskatčevano ribų. Tai yra 
gritįs siaurų slėnių , kuriuose 
spsiformųvo keistos figūros iš 
smiltainio, veikiamo vėjų ir 
lietų, ir panašios i primityvias 
skulptūras. Sritis buvo rūpės 
tingai apeinamą indėnų, nes jie 
tikėjo, kad „blogoji dvasia“ lin 
di tarpe uolų. Kada pirmieji 
ateiviai ištyrė slėni prie Red 
upės, pamatė akmenų stovy 
las, ir tą visą nesvetingą žemę, 
jie patys priėjo prie išvados, 
kad čia ūkininkavimui nėra ga 
limybių, ir praminė šią vieto 
yę Badland ■— bloga žemė.

Tačiau geologai mums sa 
ko, kad Čia prieš milionus me 
tų buvo vidaus jūra. Į rytus 
nuo Rockie kalnų. Paskui vėl 
klimatas keitėsi ir plačios va 
karų lygumos Mezozoiniais lai 
kais tampa didžiulėmis pelkė 
mis. Klimatas anot tų pačių gc 
ologų buvo daug šiltesnis ir 
daug drėgnesnis negu babar 
tinė Amazonės aplinkuma Pie 
tų Amerikoje. Augmenija buvo 
tropikų turtinga; milžiniški pa 
parčių medžiai, spygliuočiai 
augo pelkėtoj žemėj ir buvo 
čia pat, kur kartu veisėsi ir 
prieš istoriniai dinozaurai ir 
kitos pabaisos, kurios turėjo 
čia maisto daug.

Dabartinis anglis ir žibalas 
gavo pradžią iš tų laikų aug 
menijos ir gyvūnijos. Anglis 
formavosi Mezozoinėje eroje 
neaprėpiamose pelkėse, kada 
milžinai paparčiai šimtmečius

ŽEMA KAINA
I.aurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai; 

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

veikia visus metus. 
Mažas Įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks
St. Morkūnas, tel. PO 8-0890. 

1 IETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visu rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
pei Janina ADOMONIENĘ

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

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

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

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

M. MAČIUKAS
VYRIŠKŲ IR I 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

S I U V ĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS |
RANKŲ DAR B A3 | 

i* 
ANGĮ IšKOS MEDŽIAGOS $

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

augę griuvo vieni ant kitų, 
kurių buvo spaudžiami. Šiuo 
atžvilgiu Badlande liko žymės, 
kaip miškai virto akmeniu ir 
kaip milžinų medžių kelmai įsi 
rėžė siūlėmis į anglį. Žibalas, 
taip gausiai randamas Alber 
toj, taip pat turėjo geologinius 
šaltinius iš tų laikų buvusių 
vandens gyvių. Jų suakmenėjo 
sios liekanos yra Įvairiai išsi 
likę naftoj ir jos susidėjusiuose 
sluogsniuose ir daugeli iš jų n 
šiandien galima rasti Red 
upės Badlande.

Tokie radiniai angly ir žibale 
patvirtina geologų teorijas 
apie įvairias gyvūnijos formas 
iš priešistorinių laikų. Ir Al 
bertos Badland patiekia dar 
konkretesnių įrodymų apie bu 
vimą jame Mezozoinėje eroje 
baisių reptilijų ir kitų pabaisų, 
kaip milžinai driežai ir dino 
žanrai. Daugiau kaip 30 griau 
čių iš tų priešistorinių laikų 
yra jau iškasta pradedant nuo 
darbų, pradėtų 1912 metais. 
Iš Red upės slėnio yra 
gauta daugiausiai ir geriausiai 
išsilaikę dinozauro likučiai, 
taip gerai dabar žinomi. Jų su 
rinkti ir sukomplektuoti griau 
čiai yra paskirstyti po viso pa 
šaulio muzėjus.

Kai kurie iš tų tropinio gy 
veninio formų likučių gyvuoja 
ir po šiai dienai, tai yra po mi 
lionų metų, ir tai užtinkami 
šiame slėny; pavyzdys yra iųk 
ka augalas, kuris auga tik pa 
tręšųs iukka vabalui.

Dabartiniai turistai ir kėliau 
tojai tūkstančiais lankydami 
300 Badlando kv. mylių plotą 
per 35 mylių Dinozauro slėnį. 
pler.|o) kilpą, kurios Į’egulia 
rus atstumai žymi didžiulio di 
nozauro kojų atspaudus (da 
bar nudažytus ir geriau mato 
mus). Ir šiandien jų aktualus 
esimas neatrodo tolimas nuo 
galimybės stebint apnaikintą 
slėnį su jo stovylomis. (CS).
AUTOMATAS RŪŠIUOTI 

POPIERIUI
Lietuvos Mokslo akademijos 

energetikos ir elektrotechni 
kos instituto aspirantas Vyt. 
Triubas sukūrė prietaisą auto 
matiškai rūšiuoti popierių. Au 
tomatinis kontrolierius popie 
riaus kokybę nustato foto ele 
mento pagalba: ant transpor 
terio patekęs popieriaus lapas 
pereina kontrolinę zoną, kurio 
je specialus prietaisas pašali 
na broką. Šis automatas popie 
riaits kokybeis nustatyti de 
monstruojamas šiuo metu vy
kstančioje Lietuvos ūkio pasie 
kimų parodoje. E.

Mosklo-Techoi^s naujienos
ARCHEOLOGINIAI KASINĖJIMAI JIEZNO 

APYLINKĖJE

Jiezno apylinkėje, netoli 
Augštad vario prie Verknės 
upės dunksančiąme piliakalny 
je, Lietuvos mokslo akaderm 
jos istorijos instituto archeolo 
gai jau trečius metus vykdo 
kasinėjimo darbus. Iki šiol ras 
ta apie 1.400 akmens, kaulo, 
metalo bei molio įvairių dirbi 
nių, puodų šukių, fasoninių 1?ok 
lių fragmentų, naminių ir lauki 
nių gyvulių kaulų. Radinių tai 
pe yra nemaža ginklų, papuo 
salų, namų apyvokos bei ūkio 
inventoriaus daiktu. Surinkto 
ji medžiaga leidžia tvirtinti, 
kad piliakalnio apylinkėse žmc 
nių gyventa jau pirmame, ant 
rame šimtmetyje prieš Kris 
taus gimimą. Kultūriniame 
sluogsnyje, priklausančiame 
mūsų eros pradžios laikotar 
piui, atkastieji briedžio, elnio, 
stumbro, tauro, barsuko, meš 
kos, paukščių kaulai rodo, kad 
to meto žmonių gyvenime žy 
mią vietą užėmė medžioklė. E.

RASTAS PERGAMENTO 
LAPAS KAUNO ROTUŠĖJE

Remontuojant Rotušės pas 
tatą, pastogėje buvo rasta me 
dinė lentelė; prie jos priklijuo 
tas pergamento lapas, kuriame 
gerai išsilaikė beveik prieš 150 
metų lenkų kalba padaryti už 
rašai. Lentelėje rašoma, kad 
1810 metais buvo nepaprastai 
karšta vasara, degė miškai, pie 
vos; oras visą laiką buvo pr: 
tvinkęs smalkių. Toliau rašo 
ma, kad prancūzams įžygiavus 
į Lietuvą, Napoleonas Kaune 
gyveno keturias dienas. 1812 
metais prancūzai traukdamie 
si per Kauną į Prancūziją, pa 
liko užkrečiamas ligas. Sirgo 
žmonės ir gyvuliai, ypač ark 
liai. Epidemija taip išsiplėtė, 
kad 1813 metais mirė daugybė 
žmonių. Prancūzų bėgimas bu 
vo baisus. Kaune susidarė to 
kia padėtis, kad atrodė, jog atė 
jo pasaulio galas ar paskutinio 
teismo diena. Prancūzai gabe 
no daug turtų. Toliau perga 
mente rašoma: Šį namą iš gra 
fo Jurgio Zabielos nupirko Juo 
zas ir Silvestras Šimskiai. Na 
mas buvo remontuojamas 1810 
m., o 1812 m., prancūzams 
traukiantis, buvo sudegintas. 
Pakartotinai namas buvo atre 
montuotas 1813 m. kovo mėne 

sį. Šiame name lenkų ir pran 
cūzų laikais buvusi prefektu 
ros įstaiga. Įrašai padaryti 
1813 metais. Pasirašė Mar 
činskis. E.

APIE RADIO BANGAS
Ar gali radio bangos neigia 

maį paveikti augštesnio orga 
nizmo gyvąją ląstelę? Į tokį 
klausima dar visai neseniai mo 
kslininkai būtų atsakę neigia 
mai. Tačiau atlikti JAV ban 
dymai keičia nusistovėjusią 
nuomonę.

Bandymams amerikiečiai pa 
naudojo beždžiones rezusus, ka 
dangi jos savo fiziologija yra 
artimiausios žmogui. Kaip vy 
ko bandymai? Beždžionė patai 
pinta į specialų narvą iš vari 
nės vielos. Narvo viršuje ties 
gyvūno galva įtaisyta perdavi 
mo antena.

Įjungiama aparatūra. Ante 
na ima spinduliuoti radio ban 
gas. Pirmomis Sekundėmis 
beždžionė Į tai nereaguoja. Ji 
tartum kažko laukia. Vėliau 
ji pradeda drebėti. Bet tai 
trunka neilgai. Praeina dar mi 
nutė, ir beždžionėje pasireiš 
kia karštligės požymiai. Jos 
nosis rausta, oda bykšta, ji 
ima daryti grimasas, kalenti 
dantimis, išsiplečia jos akių lė 
linkės, virpa blakstienos. Grei 
tu laiku ligos simptomai dar 
sustiprėja: kvėpavimas pasida 
ro nelygus, bėga seilės...

Nuo ko žuvo rezusas? Gyvu 
nas žuvo nuo radio bangų, stip 
riai paveikusių centrinę nervų 
sistemą.

Iki šiol buvo laikoma, kad 
mažo dažnumo elektromagneti 
niai spinduliavimai, t. y. ilgo 
sios bangos, naudojamos radio 
ryšuose, radiolokacijoje ir te 
levizijoje, pastebimos biologi 
nės įtakos neturi.

Kaip praneša komentatoriai, 
bangos užmušusios bezdžio 
nes, turėjo 388 megahercų daž 
numą. Tai ultratrumposios 
bangos, naudojamos tik radio 
lokacijoje.

Tačiau pasirodė, kad ir pa 
prastos radio bangos — nuo 5 
iki 10 megahercų dažnumo — 
taip pat veikia gyvąsias ląste 
les.

Česnako šaknys, veikiamos 
5 min. 27 megahercui dažnu

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 Monlrealio atstovą
Mr. M a n f reed Kory

Mūsų Kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma
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mo radio bangomis po 24 
patiria labai žymių pakeitimų.

Kol kas dar šie atradimai te 
eretiškai nevisai išaiškinti, bet 
jau galima padaryti kai kurias 
išvadas.

Elektromagnetiniai spindu 
liavimai, kitaip tariant, radio 
lokatorių ir radio stočių ban 
gos gali veikti gyvąją ląstelę. 
Esant tam tikroms sąlygoms, 
jos ypač veikia centrinę nervų 
sistemą.

Šie faktai atveria kelią nau 
jiems tyrimams fizikos ii biolo 
gijos srityje. Kai kurios prob 
lemos, kurios buvo laikomos iš 
spręstomis, dabar reikalauja 
naujo patikrinimo. Pavyzdžiui, 
jau anksčiau pastebėta, kad 
tarp radio lokacijos stočių dar 
buotojų neretai pastebimi to 
kie susirgimai, kaip katarak 
tas.

Žinoma, nereikia perdaug di 
dinti radio bangų pavojaus. 
Pirmiausia tenka pažymėti,, 
kad radio klausytojams tokio 
pavojaus nėra — jų aparatai 
priima, o ne skleidžia radio 
bangas. Be to, jeigu žmonėms 
taip smarkiai kenktų minėtos 
bangos, tai šis reiškinys jau 
seniai būtų pastebėtas. Antra 
vertus, atradimai, apie ku 
riuos tapo tik ką žnoma, iške 
lia naujų problemų, kurias 
spręsti teks mokslininkams.

VANDUO IŠ RIEBALŲ
Žmogaus organizmas, pa 

prastai, vandenį gauna su mais 
tu ii geriant. Bet vanduo atsi 
randa ir žmogaus kūne, bevyks 
tant įvairiems biocheminiams 
procesams. Pavyzdžiui, deguo 
niui besijungiant su vandeni 
liti, esančiu baltymų, angliavan 
denių ir riebalų sudėtyje (mais 
tui oksiduojantis), atsiranda 
per parą 300—400 g vandens. 
Iš 100 g baltymų atsiranda 
apie 40 g vandens, 100 gr an 
gliavandenių — 55 g. Daugiau 
šia vandens duoda riebalai: 100 
g riebalų—net 107 g vandens. 
Pastebėta, kad šiltuose kiaštuo 
se piemenys, būdami su avimis 
toli nuo vandens, stengiasi 
maitintis riebiu maistu.

© Dail. V. Stasiūnaitis prade 
jo dirbti Encyclopedia Britani 
ca Films, Inc. Čikagos skyrių 
je.
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Atkelta iš 4-to pusi, 

siėmęs istoiijos teisės katedrą, 
tęsdamas ir archyvistikos dės 
tymą ekstra ordinarinio prof e 
soriaus titulu.

K. Jablonskis yra padirbęs 
daug darbų iš teisės, istorijos 
ir kultūros sričių. Labai ver 
tingi jo archyvinės medžiagos 
rinkimo darbai, ypač liečia bau 
džiavos laikus Lietuvoje. Iš ar 
chyvų jis yra ištraukęs daug 
dokumentų, vertingų Lietuvos 
istorijai ir kultūristorijai.

Kaip ir tėvas, Jonas Jablons 
kis, buvo didelis patriotas ir 
neabejotinai didelis demokra 
tas ir priešas bet kokios prie 
vartos, tačiau visą laiką buvo 
spaudžiamas okupanto, kuris 
per savo politrukus „redaga 
vo” jo raštus, priduodamas 
jiems „tinkamą formą“, kaip 
to reikalauja sovietinis trafa 
retas. Todėl, nors jie ir nepasi 
žymi pilnu sovietiškumu, bet 
tūlu lapisnu jie buvo vis dėlto 
apžaloti, nusižengiant objekty 
viai tiesai. Mat, bolševikai, kaip 
ir naciai, viską savaip redaguo 
ja. Tat dabar sunku nustatyti, 
kas tikrai parašyta K. Jablons 
kio ir kas yra „redaguota” po 
litrukų, kurių pareiga viską už 
tempti ant imperialisto kurpa 
lio.

Be didelių darbų, kaip isto 
rijos šaltiniai, nauji Vytautu 
laikotarpio aktai, nauji doku 
mentai apie M. Daukšą, A. 
Kulvietį, M. Mažvydą, baudžia 
vinių santykių Lietuvoje doku 
mentų rinkinys ir kiti raštai, ku 
rių tarpe yra ir vertimų iš kitų 
kalbų, J. Jablonskis dalyvavo 
Vilniaus bei Lietuvos istorijos 
darbuose, kurie išleisti sovie 
tijoje. Tiktai ir čia klausimas, 
kas čia yra paties K. Jablons 
kio ir kas politrukų?

K. Jablonskis buvo išrinktas 
Lietuvos mokslų akademijos 
nariu ir Akademijoje vedė isto 
rijos - archeologijos sektorių.

K. Jablonskis palaidota, 
valstybės lėšomis liepos 30 die 
ną Vilniuje. Tiesa nesako, ku 
riuose kapuose.

K. Jablonskio asmeny Lietu 
va neteko žymaus praeities ty 
rinėtojo, mokslininko ir žy 
maus kultūrininko.

J. Kardelis.
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Lenkų Ugro atstovo atsi
minimai apie Lietuvą.
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St. CATHARINES, Ont.
Karininkų. Ramovėje KLB ST. CATHARINES APYLINKĖS VALDYBOS 

ATSIŠAUKIMAS

1938 m. gegužės 10 d. Tik 
ką grįžau iš surengtų gen. 
Raštikio mano pasveikinimui 
pusryčių (tikrumoje Lenkijos 
kariuomenės atstovui) kariniu 
kų Ramovėje Kaune. Pusry 
čiai praėjo labai įdomiai, duo 
darni daug temų apgalvojimui. 
Reikia atvirai prisipažinti, kad 
gen Raštikis, kiti generolą' ir 
vyresni Lietuvos kariuomenės 
štabo karininkai (jų tarpe ir 
pik. Dulksnys) yra labai geri 
diplomatai.

Karininkų Ramovė Kaune, 
tikrumoje yra verta didelio 
viešbučio — klubo vardo, pri 
menančio klubus ar viešbučius 
Anglijoje ir Amerikoje. Ji yra 
prie Laisvės Alėjos, dideliame, 
daugiaaugščiame ultra -naujo 
viškame, tam tikslui pastaty
tam pastate. Ramovė, kaip ir 
kaikurie klubai Londone ir Va 
šingtone, kartu tarnauja kaip 
viešbutis atvykstantiems kai t 
ninkams. Taip pat joje yra ka 
vinė ir valgykla civiliams asine 
nims. Mūsų lenkiškas garnizo 
ninis kasino Varšuvoje, palygi 
nūs jį su Kauno Ramove, atro 
do labai vargingai.

12 vai. 28 min. p. p. Ramo 
vės prieškambaryje laukė ma 
nęs pik. Dulksnys kartu su Ka 
movės šeimininku — majoru. 
Įvestas buvau į pirmą augštą, 
didelį salioną. Laukė čia manęs 
pirma, maloni, staigmena. Sa 
lės viduryje stovėjo gen. Ras 
tikis, kiek toliau nuo jo — šta 
bo virš. gen. Černius. Tam tiK 
ram nuotolyje pusračiu stovėjo 
kiti generolai ir augšta Lietu 
vos karininkija. Visi kariniu 
kai apsirengę vakarine unifor 
ma, su ordinais ir iškilmių dir 
žais. Generoliškų atlapų ir kel 
nių lampasų raudonumas, auk 
su išsiuvinėtos apikaklės, mai 
šėsi kartu su štabo uniformų 
auksiniais akselbantais. Ta iš 
kilminga sutikimo forma mane 
labai „pagavo”. Lenxijos ka 
riuomenės nuostatai iš 1938 ra. 
(dėl uniformų dėvėjimo) deja, 
neatsistojo lygiomis su lietu 
viais. Mano uniforma buvo pa 
prasta, tarnybinė: kardas, ilgi 
batai, visi ordenai. Vakarinę, 
iškilmngą, uniformą galėjome 
dėvėti tik po 6 vai. v. Tas liete 
Lenkijos garnizonus, tačiau jo 
kių pakeitimų užsieniui nebu 
vo.

Generolai Raštikis ir Čer 
nius pasisveikino su manim, 
prisistatydami nuo dešinio spar 
no Lietuvos kariuomenės gene 
rolus ir pulkininkus: gen. 
Adamkavičių, 2-ros pėstininku 
div. vadą ir kartu Kauno gar 
nizono komendantą, gen. Gus 
taitį — aviacijos vadą, gen.

Vitkauską — pėstininkų ins 
pektorių, gen. Popeliušką, 
gen. Tallat-Kelpšą — kavale 
rijos inspektorių, gen. Nagevi 
čių — Karo Muzėjaus direkto 
rių ir kartu sveikatos sk. vuši 
ninką, gen. Musteikį — karo 
mokyklos komendantą, pik. Va 
liušį — pirmo husarų pulko va 
dą Kaune ir kelis kitus pulki 
ninkus iš Lietuvos generalinio 
štabo, kurių pavardžių nepri 
simenu. Iš viso buvo susirinkę 
per 20 asmenų.

Po pasisveikinimo bendra 
atmosfera man buvo iabai sun
ki. Lietuviai generolai ir pulki 
ninkai žiūri į mane, kaip į ko 
kį „raragą", nenuleidžia nuo 
manęs akių. Žiūri tiesiai ir tyli. 
Jaučiuosi kaip mėgėjas - akto 
rius scenoje. Reikia ką nors sa 
kyti, ką nors daryti. Tačiau lie 
tuviai nerodo jokios iniciaty 
vos, nors pirmas žodis priklau 
so jiems. Kreipiuosi į gen. Ras 
tikį rusiškai, pareikšdamas ka 
rininkų Ramovės pastato gru 
žį. Sale gen. Raštikio stovi 
gen. Černius ir pik. Dulksnys, 
tačiau jie kalboje nedalyvauja. 
Likusieji karininkai toliau sto 
vi pusračiu, įtemptai stebi ma 
ne ir tyli, net nesikalbėdami tar 
pe savęs. Labai atydžiai klauso 
to, ką sakau gen. Raštikiui ir... 
tyli. Taip turėjo būti iki pat 
pusryčių pabaigos.

Vyriausiu pusryčių šeiminiu 
ku, padedant Ramovės majo 
rui - šeimininkui, yra pik. Dul 
ksnys. Po kurio laiko jis krei 
piasi į gen. Raštikį, pranešda 
mas, kad pusryčiai yra paruoš 
ti. Vartojame rusų kalbą, nes 
ją visi mokame. Gen. Raštikis 
kreipiasi šiais žodžiais į mane: 
„Pone pulkininke, eisime ką 
nors išgerti ir užkąsti. Prie 
progos pamatysite mūsų kariš 
ką namą kurį laikome mūsų 
bendra nuosavybe“.

Bus daugiau.

Lietuvių Bendruomenė yra 
visų lietuvių junginys, kuria 
me dalyvaudami galime išsi 
laikyti savojoj tautybėj sveti 
rnuose kraštuose ir teikti pa 
galbą savo pavergtam kraštui. 
LB savus tikslus pasieks būaa 
ma gyva ir veikli. Kaip kiekvie 
na organizacija, taip ir LB tam 
tikslui reikalinga lėšų. Ypač 
mažosioms lietuvių kolonijoms 
lėšų problema yra didelė, nes 
iš mažo lietuvių skaičiaus ir 
pinginės rinkliavos visai mažy 
tės, kurioms neįmanoma pa 
siekti bendruomeninių tikslų. 
Todėl neišvengiamai tenka 
kreiptis pagalbos ir į kitų kolo 
nijų lietuvius.

KLB St. Catharines apylin 
kės v-ba lėšų padidinimui or 
ganizuoja piniginę loteriją, 5C 
— 50 pagrindu, it yra daug 
kam išsiuntinėjusi platinimui 
biletų knygutes. Knygutės po 
10 biletų. Bileto kaina 25 et., 
bet perkantis visą knygutę mo 
ka tik 2 dol. Gavusius šias 
knygutes maloniai prašome iš 
platinti ir su mūsų valdyba vė 
liausiai iki š. m. rugsėjo mėn. 
10 dienos atsiskaityti. Rašyti 
tiesiog: pirm. Jonas Grigas, 13 
Chesnut St. E., St. Catharines, 
Ont. Blogiausiu atveju negalin 
tieji išplatint neužlaikykite ir 
nenumeskite, bet artimiau 
šiam laike knygutes grąžinki 
te.

Loterijos traukimas vyks rug 
sėjo 17 dieną, Merritton Com

munity Centre Hali. Tą dieną 
bus minima Tautos šventė — 
Rugsėjo aštuntoji ir 550 metų 
Žalgirio mūšio sukaktis.

Tai šia proga atkreipiame 
plačiosios visuomenės dėmesį, 
kad rugsėjo 17 d. St. Cathari 
nėję bus didelės iškilmės. Pra 
šome iš anksto pasiruošti ir tą 
dieną rezervuoti šioms didžio 
ms iškilmėms. Valdyba.

B-NĖS PRANEŠIMAS.
Į Niagaros pusiasalio Tau 

tos šventę ir kartu Žalgirio 
mūšio sukakčiai atžymėti tuo 
šiamas iškilmes rugsėjo 17 d. 
programą papildyti sutiko at 
vykti buvęs v-bės aktorius St. 
Pilka.

Šią nepaprastą žinią prane 
ša KLB St. Catharines apyl. 
valdyba.

Prie to v-ba jau gali pasi 
girti, kad didelis pritarimas ir 
gražūs atsiliepimai ateina dėl 
mūsų rengamos loterijos iš to 
ūmesnių vietovių, kaip Vancou 
verio, Windsoro, Sudburio ir 
Oakvilles. Iš Oakvilles J. Klip 
čius, mokėdamas už dvi knygų 
tęs 4 dol., dar pridėjo 1 dol. 
aukų. Jis pareiškė, kad tokį rei 
kalą turiu paremti ir jei reikės 
visada paremsiu, nes stiprinant 
b-nę, sustiprėsime ir visi lie 
tuviai.

Jei sulauksime ir toliau pa 
našaus pritarimo, tai tikrai sa 
vo tikslą atsieksime ir savo rė 
mėjų neapvilsime. V-ba.

SAULT Ste. MARIE, Ont.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors.

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-3501 
Res. BE 3-0978

PLAUČIŲ VĖŽIU
JAV 1950 m. sirgo 28 kartus 
daugiau žmonių, negu 1914 m. 
1953 m. nuo jo mirė 22 tūkstan 
čiai žmonių. O cigarečių pasta 
ruoju laiku čia surūkoma tris 
kartus daugiau, negu prieš 25 
m. Ar rūkymas turi įtakos su 
sirgimui plaučių vėžiu? Tuo 
tikslu buvo stebima 100 tūks 
tančių rūkorių ir tiek pat nėra 
kančiųjų. Po trejų metų buvo 
pastebėta, kad nuo plaučių vė 
žio mirė du su puse karto dau 
giau 50—70 metų amžiaus rū 
korių, negu nerūkančiųjų. Su 
sirgimą plaučių vėžiu sukelia 
tabako dūmuose esančios der 
vingosios medžiagos.

F

PAGERĖJO DA1
Šį pavasarį it vasaros pra 

džioje buvęs mieste rekordinis 
bedarbių skaičius (imant nuo 
1953-54 metų) šiuo laiku ge 
rokai sumažėjo.

Plieno fabrikas „Algoma” 
pašaukė daugumą atleistų dar 
bininkų ir dirbaničųjų skaičius 
Nuo rugpjūčio 1 d. šioji dar 
čia pakilo ligi 6700 žmonių, 
bovietė, sulig dabar turima ir 
1961 m. rugpjūčio 1 d. pasibai 
gianiča darbo sutartimi, pakėlė 
darbininkams 10 centų valan 
dai atlyginimą. Pats žemiau 
sias šiame fabrike atlyginimas, 
kurį gauna labai mažas dai 
bininkų skaičius, dabar yra $ 
1,95% valandai, o pats didžiau 
sias valandinis atlyginimas, ku 
rį gauna tik nedidelis ypatin 
gai kvalifikuotų specialistų 
skaičius (27-ta darbo atlygini 
mo klasė ar grupė) yra $3,51 % 
valandai.

Plieno produkcija praėjusį 
liepos mėn. truputį viršijo 100. 
000 tonų, t. y. grįžo į norma
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*BO REIKALAI.
lią padėtį, tik niekas negalėtų 
atspėti ar ilgam laikui. Kai 
bant apie mūsų plieno fabriką, 
tai yra dar vienas įdomus reiš 
kinys, kuris atsitiko, turbūt, 
pirmą kartą šio fabriko istori 
joje, tai gautas užsakymas iš 
vokiškos bendrovės.

Rugpjūčio 15 d. turi pradėti 
darbą mūsų miesto Mannes 
mann vamzdžių fabrikas, kuris 
nuo birželio pabaigos buvo vi 
sai sustojęs. Vietinis dienias 
tis „Sault Star“ sako, kad šis 
fabrikas pašauksiąs apie pusę 
atleistų dai bininkų ir dirbsią 
tik viena pamaina apie 200-250 
žmonių.

Apie savo operacijų išplėti 
mą ir fabriko padidinimą skel 
bia vietiniame denraštyje ir 
didžiausia mūsų miesto lentpjū 
vė bei fanieros fabrikas „Rod 
dis“ (mūsų žmonės sako ,,ru 
dis“!), kur šiuo laiku dirba 
apie 600 darbininkų. Ši bend 
rovė dabar susijungia su kita 
panašia ir daug didesne ameri 
kiečių (ar Amerikos vokiečių) 
bendrove Weyerhaeuser (Ma 
rshfield, Wisconsin).
Darbo reikalų pagerėjimas ma 

tomas ir kitose darbovietėse 
bei srityse. Štai, pavyzdžiui, 
miesto statybos inžinierius pra 
neša, kad laike liepos mėn. iš 
duoti 140 naujiems namams 
statyti leidimai. Čia neįskaito 
mi panašūs leidimai, išduoti 
priemiesčiuose ir sakoma, kad 
ligi liepos mėn. šiejo srityje bu 
vo labai didelis atsilikimas ir 
mažiau darbų, jei palyginsime 
su praėjusais metais.

MŪSŲ SPORTAS.,.
Atkelta iš 3-čio psl.

— Kauno stadione įvyko 
bokso rungtynės tarp Kauno ir 
Uzbekijos. Jos baigėsi 5:5. Ta 
čiau kai kuiie žiūrovai buvo ne 
patenkinti teisėjų sprendiniais 
ir kaip Tiesa liepos 27 d. rašo 
keli chuliganai išėję po vaižy 
bu iš stadiono, grubiai pažeidė 
viešąją tvarką, bandė priešin 
tis milicijos darbuotojų nurody 
mams. Respublikinė prokuratū 
ra tiria reikalą ir kaltininkai 
bus griežtai nubausti. Atrodo, 
kad po rungtynių įvyko mušty 
nės su milicija.

— Čekoslovakijos pirmosios 
futbolo lygos narys Slovan ko 
manda lanėsi Lietuvoje, Su 
Kauno Banga ji sužaidė 1:1, 
nugalėjo Lietuvos meisterį Šiau 
liu Elnią net 7 :0 ir Panevėžio 
MSK 8:1.

— Tarptautinėse šuolininkų 
į vandenį varžybose Maskvoje 
dalyvavo A. Kareckaitė - Pipy 
nienė. Lietuvaitė: Europos 
meisterė, šokinėjo tik nuo bokš 
to ir buvo septinta.

— Vilniaus boksininkai augs 
ta pasekme įveikė Košaiiną— 
8:1. Lenkai Kaunui neprilygo 
nei savo technika, nei jėga.

— Lietuvos lengvosios at 

ti namuose, taip sau netoli šal 
dytuvo...

Dėl tos vasaros ir mūsų vai 
dybos veikla tuo tarpu apsiri 
bojo tik rengiamomis geguži 
nėmis. Pats sunkiausias valdy 
bos uždavinys šios vasaros pa 
baigoje ir rudens pradžioje be 
abejo, bus tolimesnis šeštadie 
nio mokyklos gyvybės išlaiky 
mas.

Tačiau, sakoma, kad turint 
gerų norų, yra viskas galima, 
viskas įmanoma ir visos kliu 
tys yra įveikiamos.

Korespondentas.

letikos pirmenybėse puikią pa 
sėkmę disko metime atsiekė de 
vyniolikametis V. Jaras, nu 
mesdamas įrankį 54,21 m. Iš 
kitų pasekmių reikia išskirti A. 
Stančiūtę, numetusią jietį 50, 
82 (A. Stančiūtė yra jaunė — 
puikus B. Zalagaitytės pakai 
tas!), J. Treigienę atsiekusią 
naują Lietuvos rekordą šuoly 
je į augštį 1,62 m., jaunis V. 
Jonušas nubėgo 800 m 1 ;55,3 
min. (jaumų rekordas), A. Žr 
donis 100 m bėgime pakartojo 
Lietuvos rekordą — 10,5 sek., 
Žalgirio 4x100 estafetė 42,6 
sek. ir L. Barakūnienė 400 m 
per 57,4 sek.

— Mirė vienas seniausių 
Lietuvos futbolininkų a. a. St. 
Razma. Velionis kariuomenėje 
susipažino su a. a. Stp. Girė 
nu ir nuo to laiko neapleido 
futbolo. 1924-25 m. a. a. St. 
Razma dirbo LFLS reikalų ve 
dėjo pareigose. Paskutiniu me 
tu dirbo buhalteriu Radviliški 
je-

— Krokuvos Vavelio moterų 
krepšinio komanda pralaimėjo 
ir antras rungtynes KPI ko 
mandai 51 :49, tačiau vėl laimė 
jo Panevėžyje 57:24.

— Lenino vardo stipendija 
paskirta IV-to kurso KKI stu 
dentei Iranai Mišutavičiūtei, 
kaip pavyzdingai komjaunuo 
lei, gerai sportininkei ir akty 
viai visuomenininkei.

— Vilniaus Spartako fut 
bolininkai laimėjo rungtynes 
sostinėje prieš kiniečius 4 :0.

— Vilniaus Pedagoginis Ins 
titutas nuo 1960-61 m. moksle 
pradžios pi adės ruotši fizinic 
auklėjimo mokytojus ii bendra 
bučių auklėtojus.

— Vandensviedžio runtgy 
nės tarp Lietuvos ir Latvijos 
Rygoje baigėsi 6 :6 ir 9 :4 lietu 
vių naudai.

KANADOS LIETUVIŲ 
PIRMENYBĖS

Kanados sporto apygardos 
lengvosios atjloltikos pirmeny 
bės visose klasėse įvyks rugLIETUVI, SKIRK VIENOS

DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI pjūčio 21 d. Toronte. Praktiš 
" 1,1......... kai jose dalyvaus tik Toronto

AUKOK BESIMOKANČIAM Vytis ir Aušra, nes Hamiltono 
JAUNIMUI — VASARIO 16 Kovas ir Montrealio Tauras 

GIMNAZIJAI šios sporto šakos nekultivuoja.

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 AUŠRĄ ............. S.OO
Vladas šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO

KITOS NAUJIENOS.
Turime nelabai karštą, bet 

ir nešaltą vasarą. Išdirbusiam 
ilgas valandas fabrike žmogui 

[| pranyksta beveik visa energ; 
ja ir belieka tik du pasirinki

ir tikrina CBC
mai, tai skubiai spausti kur 
nors prie ežero, arba kiurkso

(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.P"
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 ............................................................. 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
A. Baronas. MĖNESIENA, rom....................................... $ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................... 1.5P
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........ '
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ..........................
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ....................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . .. . 1,50

taupyk ir skolinkis kredito kooperal *“

„P A R A M An
Paskola I asm. iki $ 3.000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus 
Darbo valandos:

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ii 7 — 9 vai. vakaro. 
TreČiad ir ketvūt. nuo 10—12 vai. ryio. Vak. uždaryta.

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

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.

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. Ori n ta i tė, 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. O , Canada.
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dys toki pat pavyzdingą susi 
klausymą ir darys nuoširdžiai 
apgalvotus sprendimus, kaip 
iki šiol yra didelio pagrindo ti 
kėtis, kad LN šio dešimtmečio 
eigoje gali išaugti arti milio 
ninės bendrovės! Tik daugiau

nę baimę kelia Įmonių automa 
tinimas, Įvedant taip vad. 
„push batten“ sistemą. Taigi 
ir Hamiltono didžiosios plieno 
pramonės gamyklos, Kasmet 
įveda vis daugiau ir daugiau 
naujų patobulinimų bei auto

NIAGARA FALLS, Ont.
NUOSTABIAI PERPLAUKĖ NIAGAROS KRIOKLĮ

(V-bos p-ko St. Bakšio pranešimas nariams liepos 31 d. 
metiniame susirinkime).

Hamiltono ir jo apylinkių lie 
tuviai, įsijungę Į didįjį tautinio 
paminklo išeivijoje — Lietuvių 
Namų Hamiltone kūrimą, gal 
būt ir patys to nejausdami, mū 
su tautinį veikimą pakreipė pa 
čia efektyviausia linkme. Mes 
jau dabar matome, kad mūsų 
lietuviško išsilaikymo pastan 
gos, atremtos vien tik į idėji 
nio pobūdžio organizacijas, su 
kiekvinenais metais silpnėja. 
Pats šių kraštų gyvenimas dik 
tuoja ir verčia tautiniam išsi 
laikymui jieškoti naujų būdų 
ir priemonių, kuriomis lietu 
vis, o ypatingai čia augęs jau 

-js, giliau susidomėtų, ver 
ciamas savo asmeniško gyvent 
mo interesų. Todėl steigimas 
bet kokių ekonominiais pagrin 
dais lietuviškų institucijų, at 
remtų į kooperatinę dvasią, yra 
visais atžvilgiais sveikntinas ir 
vertas mūsų visų didžiausio 
dėmesio ir paramos.

KLB Hamiltono A-kės susi 
rinkimas, įvykęs 1956 m. sau 

*sio 15 d., Liet. Namų Įsijungi 
mo darbą Įstatė įtikrąsias ve 
žes. Išrinkęs pirmąją LN v bą, 
jis suteikė jai pilnus įgalioji 
mus. Nuo tos dienos L, N-ins 
telkiamos lėšos žymiu staigu 
mu pradeda augti ir pamečiui 

paip atrodo:
1956 m. sausio 15 d. perim 

ta iš Laik. LN v-bos $ 22.79, 
195 7 m. bal. 1 d. LN jau ture 
jo $ 13,533.57. 1958 m. bal. 1 
d. LN kaptialas išaugo iki $ 
34,156.05.

Turėdamas šias lėšas, LN na 
rių susirinkimas, įvykęs 1958 
m. kovo 3 d. St. Michael sale 
je, .kuriam pirmininkavo G. 
Palmer ir sekr. buvo J. Romi 
kaitis, vienbalsiai nutarė už 
pirkti Delta nuosavybę už $

173,000. Tuo būdu dabartiniai 
LN Įsigyti 1958 m. geg. 1 d. 
Juos eksploatuojant ir kartu 
jieškant naujų narių, LN lėšos 
per metus paaugo dvigubai, ii 
1959 m. bal. 30 d. sudarė $ 
73,737.22. Pirmieji metai, nu 
pirkus LN jų kapitalą padidi 
no $ 39,581.17. tuo tarpu, ka 
da dar jų neturėjome, pirmųjų 
metų lėšų padidėjimas buvo 
$ 13,510.78, o antraisiais $ 
20,622.48.

Praėjus ketveriems metams, 
š. m. balandžio 30 d. LN jau 
turėjo $ 107,618.20 arba $ 
33,880.98 daugiau, negu me 
tais anksčiau. Iki minėtos bal. 
30 dienos LN nariai buvo sūdė 
ję $ 87,100.—, o likusią dali $ 
20,518.20 per dvejus metus uz 
dirbo patys L. N. Į šią sumą 
neįeina apie $ 600,— palūka 
nu, kurias nariai praeitais me 
tais atsiėmė ir pirkti 8 nauji 
šaldytuvai bei kitas turtas už 
apie $ 1300,—. kurie nurašyti 
kaip remonto išlaidos ir LN 
vertės knygose nepadidino. 
Tikrumoje tad LN per p m. da 
vė $ 22,418.20. Jeigu gi narių 
nešami pinigai būtų buvę lai 
komi banke iš 5% (augščiau 
sias nuošimtis, kokį kalima gau 
ti pinigus įdėjus metų term, 
nu), per 2 m. būtumėm tegavę 
už $ 64,200.— (tiek buvo ak 
cijų kapitalo prieš metus) tik 
$ 6,420., arba netg $ 15,998.20 
mažiau. Be to, reikia manyti, 
kad nuosavybės įsigijimas pa 
drąsino stoti nariais daugiau 
tautiečių. Šie $ 22,418.20 yra 
amortizacijos kapitalo, LN tur 
to ir narių neatsiimtose palū 
kanų pozicijose.

Vien tik akcinio kapitalo au 
girną (narių įnešami pinigai) 
pamečiui rodo žemiau duoda 
ma lentelė:

pasitikėjimo, šalto lietuviško 
gaspadoriško proto, drąsos ii 
veržlumo ir tikrai atsieksime 
daugiau negu tikimės. Tik 
kantrybės ir ištvermės, o basi 
moms v-boms energijos, di 

džiausio taupumo ir preciziško 
sąžiningumo!

Visus kviečiu nors dalį savo 
asmenišku santaupų investuo 
ti į Liet. Namus, kur jos ir as 
menišką naudą mums neša ii 
kartu lietuvišką tautinį darbą 
dirba.

JAU IŠMŪRYTOS
naujos klebonijos sienos ir už 
dėtas stogas. Pradėti vidaus 
Įrengimo darbai, kuriuos nu 
matoma užbaigti rugsėjo m. 
Vietos parapijos kleb. kun. dr. 
J. Tadarauskas grįžo iš dvie 
jų savaičių atostogų ir visą lai 
ką būna prie statybos darbų, 
vakarais lankydamas savo pa 
rapijiečius, kurie gausiai atiko 
ja naujos klebonijos statybai.

ATOSTOGŲ METU
Hamiltoną aplankė rašyt. J. 
Cicėnas su žmona ir dukrele iš 
Amerikos. Apsistojęs buvo 
žmonos sesers — pp. Bugaihš 
kių šeimoje.

MŪSŲ KOLONIJOS
tautiečiai numato gausiai da 
lyvauti septintoje Kanados L. 
D. Toronte. Hamiltonas ir to 
liau vadovaujasi šūkiu: kas 
kas. bet Hamiltonas visuomet 
ir visur dalyvauja!

PIRMAS SPORTININKŲ 
pasilinksminimas yra rengia 
mas rugsėjo 24 d. Knights of 
Columbus salėje. Ruoškimės, 
nes bus daug įvairumų. Plačiau 
bus po Kanados LD.

VIETOS L. B-NĖS V-BA
deda pastangas šiemetinę Kr. 
Tarybos sesiją sušaukti Ha

matų. Tuo tarpu jie dar tik 
stumia darbininką į žemesnę 
atlyg. kategoriją.

Artėja „juodos“ dienos ir 
akmeninėms anglims, kurias no 
rimą pakeisti i natur. dujas ar 
alyvą. Vietos plieno fabrikas 
„Stelco“ jau veda derybas dėl 
gavimo 33 mil. kūb. pėdų na 
tūralių dujų dienai. Šiuo metu 
miestas jau turi šešias gigan 
tiškas pram, krosnis, kurios-' 
naudojamos dujos ar alyva. 
Taigi įmonė jieško naujų bū 
dų sumažinti savo gaminių sa 
vikainą.

JAUNI NUSIKALTĖLIAI
Rugpjūčio 4-tos dienos vė 

lų vakarą, miesto autobusų Ii 
nijos vairuotojas buvo sunkiai 
sumuštas dviejų 16—17 metų 
jaunuolių.

Vairuotojas .privažiavus pas 
kutinę linijos susi, vietą, apsi 
suko ir prieš pradėdamas tęsti 
važiuotę kita kryptimi, kelio 
ms minutėms ilsėjosi autobuse 
užsidaręs duris. Netrukus pn 
artėjo du jaunuoliai prie auto 
buso, kuriuos vairuotojas Įsi 
leido, manydamas, kad tai ke 
leiviai. „Keleiviai“ tuoj šoko 
mušti jį. Primušę šoferį iki są 
monės netekimo kietu daiktu, 
mušeikos pabėgo pasigrobę au 
tobuso biletukų ir gyv. pini 
gaiš, viso apie 150 dol. Nelat 
mingasis, atgavęs sąmonę, iš 
šliaužė iš autobuso ir tokiu 
būdu pastebėtas ir nuvežtas Į 
ligoninę. Nusikaltėliai dar jieš

Niagariečius nustebino ir nu 
skambėjo per visą pasaulį atsi 
tikimas, kad septynerių metų 
jaunuolis Roger Woodward 
perplaukė Niagaros krioklį be 
jokios apsaugos. Tai pirmasis 
įvyks istorijoje.

Yra užregistruoti trys atsi 
tikimai, kad Niagaros krioklį 
perplaukė žmonės, bet visi 
trys perplaukė kaip nors ap 
saugoti — bosuose, guminiuo 
se balionuose, ar kitaip, o R. 
Woodward perplaukė be jo 
kios apsaugos. Perplaukė pri 
puolamai, nelaimės ištiktas.

Atsitiko taip. Tūlas J. Ho 
neycutt, panorėjęs atšvęsti sa 
vo 41 metų gimtadienį, išsiren 
gė motorine valtimi paplauky 
ti Niagaros upe, apie 6 mylios 
augščiau krioklio. Su savim 
jis pasiėmė dar du — mergai

1958.IV.1 1959.V.1 1960.V.1

skaičius suma skaičius suma skaičius suma

Akcijų............... ■ .334 $ 34,300 622 $ 62,200 775 $ 77,500
Paskolos lakštų. . , . — — 20 $ 2,000 96 $ 9,600

Viso............... 343 $ 34,300 642 $ 64,200 871 $ 87,100

Augščiau paminėti faktai sa 
ko, kad ir LN nariai ir valdy 
bos praeityje darė apgalvotus 
ir tikrai gerus LN atžvilgiu 
sprendimus. To paties visu 
nuoširdumu linkiu ir būsimo 
sioms Vboms!

Kaip asmens gyvenime, taip 
ir organizacijų darbe užeina ir 
blogesnių dienų. Sunkesni lai 
kai LN atėjo šį pavasarį. Vie 
nu metu padėtis buvo tokia: 
kinas 3 mėn. nedavė pelno, bu 
vo atsakyti 4 butai, stovėjo ne 
išnuomotos 2 krautuvės, gauti 
10-ties narių pareiškimai par 
duoti jų akcijas sumoje$ 3,400 
ir pinigus jiems grąžinti.

LN v-ba susidariusią sun

miltone. Tiesa, toks suvažia 
vimas yra surištas su išlaidom, 
(kasoje nedaug pinigų liko), 
tačiau Krašto V-ba numato 
bamiltoniečius paremti finan 
siškai. K. B.
• Juozas Girdvainis, žinomas 
iš anksčiau Hamiltono biznio 
rius, neseniai išlaikė Real Es 
tate egzaminus ir pradėjo vers 
tis nekilnojamo turto pardavi 
mu; 76 Proctor 
ton, Ont. tel. LI

kesnę padėtį išlygino, ir šiuo 
metu visi butai ir krautuvės, iš 
skyrus vieną, o taip pat ir ki 
nas, išnuomuoti. Vienam na 
riui jau yra grąžinti $900, o ki 
tiems 2-ms $ 900, paruošti at • Kl. Girdvainis 
mokėti rugp. 28 d.

Šių metų rugp. 1 d. 
nešinės pajamos yra:

20 butų
8 kraut, ir
kiną

LN m ė

M

A L 10 DŽIUS, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai. y.
Morgičiai. x

{staiga: JA 7-5575; ''

$

c

Blvd, Hamil 
4-7409.

išvyko ilges 
i šiaurės va

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

Hamilton.

Už
UŽ
Už

rašt.
$
$ 
$

1,295
470
600

$ 2,365Viso
Įsigijomo kliuDidžiąja LN 

timi yra vienybės stoka mūsų 
visuomenėje. Ji pasireiškia ne 
tik didelės dalies mūsų tautie 
čių pasyvumu, bet taip pat kai 
kurių jų sąmoningu LN ardan 
čiu veikimu. Tie blogos vai 
lietuviai, vadovaudamiesi gry 
nai asmeniniais interesais ir 
ambicijomis, visomis savo jė 
gomis stengiasi LN sužlugdy 
ti. Paskutiniu laiku šios de 
struktyvios jėgos perėjo į po 
grindį ir, operuodamos melu, 
šmeižtais ir kitomis žemomis 
priemonėmis, nori visuomene 
je palaužti pasitikėjimą L. Na 
mais. LN nariai su nežymio 
mis išimtimis laikosi tvirtai ir 
už tai Tamstoms savo ir v-bos 
vardu nuoširdžiausiai dėkoju!

Lietuvių Namų ateities ga 
limybės yra didelės. Jeigu na 
riai ir būsimos valdybos paro

nėms atostogoms
karų Kanadą, iš kur jis teiks in 
formacijų apie vietos lietu vių 
gyvenimą.

PERMAINOS DARBO 
SRITY

Dar labai netolimoj praeityj 
darbininkui būti atleistam nuo 
darbo, baimę kėlė jo (darbo) 
sumažėjimas. Dabar jau didės

B

į| LAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T A L K A” g 

• Iš,h lamos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš 7% g 
: iki •* '% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe g 
: apdrausta.
į Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais
•: g__12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. H

ryto ir 5—8 vai vakare, Minden Building, 20 King St. E., g 
Room 13, notaro A. Liūdžiaus Įstaigoje II augšte,

iii tel. JA 7-5575. H

Newfoundlando gėlė emblerna- 
-piteher (ąsotėlis). Newfound 
landas 1954 m. pasirinko ją sa 
vo emblema. Pitcher Plant, lo 
tyniškai Sarracenia purpurea, 
auga 
čiose 
arba 
mus 
taip pat ir gamtos mėgėjams. 
Didokas ir patrauklus purpuri 
nis žiedas pasirodo gegužės m.

durpėtose vietose ir rūgs 
žemėse. Pitcher Plant 

indėnų ąsotėlis yra ido 
augalas botanikams, o

BELLAZZI-LAMY, INC 1
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. I
|vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM Į
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. s

t A. NORKELIŪNAS I
\ J

Commissioner oi the Superior Court of Mon treat £
X MONTREAL ENTERPRISES REG’D į $

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
< f.r-95—35-ta Ave., mount (kamp. St. £
S Montreal 36. Que, Tel. RAymond 7-3120. c

tę ir berniuką. Tačiau jiems be 
plaukiant, sugedo motoras, ir 
valųjį pradėjo neimli pavande 
niui. Honycutt bandė valtį nu 
kreipti į krantą, bet stipri sro 
vė ją apvertė. Berniukas ir 
mergaitė turėjo gelbėjimosi lie 
menes. Mergaitei pasisekė pri 
artėti prie kranto ir ją prie pat 
krioklio ištraukė Į krantą. Ber 
niuką gi srovė nunešė, ir jis 
nuo „arklio pasagos — horse 
shoe“ nukrito nuo 162 pėdų 
augščio. Budinti valtis jį iš 
traukė, truputi apkultą, bet po 
dviejų dienų jis jau parvyko iš 
ligoninės namo. Tai jis, 7-rių 
metų berniukas, Roger Wood 
ward ir yra tas, kuris Niagara 
perplaukė be jokios apsaugos 
ir be jokio pasiruošimo.

O varduvininkas taip ir 
dingo Niagaros krioklio srovė 
se...

WINNIPEG, Man.
GERAI GYVUOJA PARAPIJA

Winnipego lietuvių bažny 
čion kas sekmadieni susirenka 
daug lietuvių. Kun. Bertašius 
yra jaunas ir energingas klebo 
nas ir moka su visais gražiai 
sugyventi. Jo pastangomis bu 
vo suruošta lietuvių vaikams va 
saros stovykla Oak Pointe, ne 
toli Manitobos ežero. Dauge 
lis Winnipego lietuvių vaiku 
čių turėjo gražias atostogas 
puikioje gamtoje. Kl. G.

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS
Liepos 31 d. Ona ir Juozas 

Baranauskai pakrikštijo pirmą 
dukterį Juditos vardu. Krikšto 
tėvais buvo Monika ir Povilas 
Maleišos. Tą patį sekmadienį 
pp. Baranauskų ūkyje susi r in 
ko daug svečių. Veik vien tik 
ūkininką? dalyvavo. Iš Mac 
Gregoro buvo atvykę žinomi 
visuomenininkai Julė ir Povi 
las Liaukevičiai, Petras ir Me

ir išbūva ligi rugpjūčio. Žiedą, 
palinkusiomis galvutėmis pasi 
rodo ant dviejų pėdų stiebo. 
Jo penki taurėlapiai yra tam 
šiai purpurinės spalvos. Penki 
vainiklapiai yra šviesia: raudo 
nos spalvos ir jie supa geltoną 
sėklasostį. Lapai su tuštuma 
daro keistą Įspūdi, nes jie visa 
da pilni vandens ir prigėrusių 
vabzdžių. (CS).

lanija Satkūnai, Birutė ir VI. 
Giedraičiai, Balčiūnų šeimos li
kt. Visai atstiktinai dalyvavo 
ir Jūsų bendradarbis, kuris sve 
čiuojasi Manitobos provincijo 
je. Gražios ir kalnuotos apy 
linkės daro malonų Įspūdi. Sve 
čiai buvo labai nuoširdžiai pri 
imti ir sočiai vaišinami. Kelios 
gražios valandos praėjo labai 
linksmai ir svečiai gera nuotai 
ka skirstėsi vėlai vakare namo. 
Visi linkėjo tėvams džiaugsmo 
ir mažajai gražiai augti lietu 
viškoje dvasioje! Kl. G.

ATSIKVIEČIA IŠ 
LENKIJOE

Apolonija Šidagytė iš kelio 
nes Toronte, Hamitone ir Nia 
garoje jau grįžo atgal į Winni 
pegą, kur ji pastoviai gyvena 
ir dirba. P-lė Šidagytė prieš 
kiek laiko yra atvykusi iš Len 
kijos Wrcclavo miesto, kur jos 
tėvai (lietuviai) ir dabar tebe 
gyvena. Ji rūpinasi savo tėvų 
atkvietimu Kanadon.

APIE MCGREGORĄ
ir gretimose apylinkėse gyve 
na daug lietuvių ūkininkų, ku 
rie gana giažiai verčiasi žemės 
ūkiu. Be pp. Liaukevičių, čia 
gražiai yra prasigyvenę B. V. 
Giedraičiai, J. V. Butkevičiai, 
Satkūnai, Žemaičiai ir dauge 
lis kitų. Kl. G.

Dean Hughes, kuris budina Kanados žemės ūki.

| Dr. Roman Pniewski | 
u Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose « 
» Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. « i 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 fl
4 Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. 3

| LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE vj 

I BALTIC ' |
Dalomos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai

\ ir kiti įvr,’rūs medžm dirbiniai. <A
'į SAV. K. K I A U š A S ir J. Š I A U C 1 U L I S |

>' yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
>5 Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
$ I. i e tuviams nuolaida. g
5 Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle, |
6 Montreal. P. Q„ Tel.: DO 6-3884. g
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Programoje:

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA
Rugpjūčio 21 d. pp. Skruibių ūkyje Point Fortune vietovėje rengia

tradicinę šaulių gegužinę
Prizinis šaudymas.
Žvejų meškeriojimo varžybos.

Sportas, žaidimai.
Bufetas, loterija.

Muzika
Įžanga

ir šokiai.
50 et.

Jei tą dieną lytų, gegužinė 

nukeliama į rugpjūčio 28 d. Kuopos Vaidyba.

MONTjįREAL
Montrealyje įvyks

Minėjime apie 
ir tuolaikinę po 
pranešimą pada 
didžiosios Lietu

S

c
Xs 3

sekmadieni, 
mo 
Be 
Su 

bus 
su

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Daug vestuvių. Rugp. 20 d. 
10 vai. ryto tuokias P. Butti 
no su Genovaite Rimkute ir 11 
vai. R. Slapkūnas iš Waterbu 
no su K. Gerharlaite. Rugpjū 
čio 27 d., 9 vai. ryto tuokiasi 
A. Mikalajūnas su D. Gariepy 
ir 11 vai. 30 min. P. Galley su 
D. Juodkus. Rugsėjo 3 d. tuo 
kiasi Jonas Sirvydas su M. Ste 
venson. Kitos vestuvės bus pa 
skelbtos vėliau. Visus tuokia 
kieb. kun. J. Bobinas.

Šeštadienį kun. J. Bobinas pa 
krikštijo B. ir J. Macevičių 
pirmagimę dukrelę Bonny An 
ne vardais.
MONTREALIO KAT. MO 

TERŲ DRAUGIJA 
rugpjūčio 28 d.,
ruošia ekskursiją į Marijos 
tinos šventove Ste Anne 
aupre už Ęuobeco miesto, 
sitarta su autobusų b-ve, 
gautas didelis autobusas
daug vietų ir kelionė kainuos 
tik 7 dol. Pakeliui bus galima 
aplankyti ir kitas įdomias vie 
tas: Trois Rivieres, Cap de la 
Madeleine ir kt. Prašom re 
gistruots pas p. V. Piešinienę, 
tel. DO 6-4165. (AV).
LIETUVOJE ATSILANKIU 
ŠIEJI MONTREALIEČIAI 

rugp. 12 d. vakarą padarė vie 
šą pranešimą apie Lietuvą. 
Apie jų pranešimą bus para 
šyta sekančiame NL n-ry.
9 P. ir J. Juškevičiai jau bai 
gė atostogas, kurias praleido 
išvykdami toliau į užmiestį. P. 
p. Juškevičių sūnus Jonas su 
žmona pirmadienio rytą susi 
laukė pirmagimio sūnaus, ku 
ris sveria 9 svarus ir 11 oz. ir 
gerai atrodo.
• Elena Žibaitė paaukojo A V 
bažnyčiai 10 dol. ir paliko auką 
mišioms. (AV).

dienomis, 
traukiniu.
dar tiria 
Sekančia

fvI 
vVisi

Puikiausioms atostogoms 
tai

HOTEL SANDY BEaCH
Lake Maskinonge, St. Jovite, Que.

Savininkas J. Skinkis.
Kainos pradedant $ 40 savaitei su maistu.

i namų, irstymosi, žūklės, teniso, orkestro, šokių ir kiti 
patogumai.

Rašykite dėl daugiau informacijų.

Kas nauja Kanadoje?
KANADOS DUJOS 

AMERIKAI
Seniai jau keliamas Kana 

dos natūraliųjų dujų eksportas 
j JAV, pagaliau realizuojamas, 
jau susitarta, kad Kanada JA 
V duos kasdien daugiau kaip 
pusę miliono kubinių pėdų du 
jų, už ką per metus gaus apie 
100 milionų dol. Ateity numato 
ma tas kiekis padidnti bent ke 
turgubai. Dujų vamzdžiai, 
apie 1000 mylių ilgio, bus už 
baigti per metus laiko.
KANADA ARTINASI 

18 MILIONŲ
gyventojų. Dabar jau esą 17, 
852,000. Manoma, kad į metų 
galą Kanada jau turės 18 mil. 
gyventoju.

PARAMA ŪKININKAMS, 
kurią suprojektavo federalinė 
vyriausybė, taikydama ją dau 
giausia Kanados vakarų provin 
cijoms, siektų 42 milionus dol. 
metams. Bet su tuo planu ne 
sutinka liberalai.

RUOŠIASI SUTIKTI 
ATOMINĮ PAVOJŲ

Tuo tiksiu naujasis Civilinės 
apsaugos komisijos pirminiu 
kas numato daryti pratimus, 
kad Toronto gyventojai įpras 
tų pavojaus atveju slėptis.

PASIBAIGUS VAIKŲ 
STOVYKLAVIMUI

Springhursto stovyklaviete
Ii naudotis lietuviai,

Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 namų; PO 6-9964.

ŽALGIRIO MŪŠIO 550 
METŲ SUKAKTUVIŲ 

minėjimas 
rugsėjo 11 d. 
Žalgirio mūšį 
litinę būseną 
rys istorikė,
vos istorijos autorė, Dr. Vanda 
Daugirdaitė - Sruogienė. Pla 
čiau apie tai bus pranešta vė 
liau.
PAMALDOS MONTREALIO 

LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS 

įvyks rugpjūčio 21 d. 12.30 v. 
St. John's Lutheran Chruch, 
3594 Jeane Mance Str.

Pamaldas laikys iš Bostono 
atvykęs kun. Alg. Žilinskas.

Visi Montrealio lietuviai 
evangelikai maloniai kviečiami 
gausiai pamaldose dalyvauti.

Parapijos Valdyba.
MONTREALIEČIŲ EKS 

KURSIJA Į TORONTO
Montrealio Seimelio prezi 

dilimas projektuoja į Lietuvių 
Dienas, kurios šiemet įvyks To 
ronte rugsėjo 3—5 
suruošti ekskursiją 
Prezidiumas dabar 
ekskursijos sąlygas,
me NL n-ry jos jau bus paskelb 
tos. Todėl montrealiečiai įspė 
jami apsispręsti iš anksto ir tuo 
reikalu paskambinti p. Adomai 
čiui telefonu DO 6-7639.
• Inž. Aniuolauskas sugrįžo iš 
komandiruotės į Hudzono įlan 
kos pakraščius, kur patyrė įdo 
mių dalykų. NL red. tikisi su 
p. Aniuolausku padaryti pasi 
kalbėjimą.
0 Palangoje, vedamoje p. Juo 
dkojo, J. Mačionis ir P. Petro 
nis įsigijo vasarnamiams žemės 
sklypus. P. Juodkojis padarė 
Įvasarvietėje naujų pertvarky 
mų ir patogumų.
® Tuokiasi Vitoldas Puchteris 
su Ona Novickaite (neseniai at 
vykusia iš Varšuvos) ir Rirnaii 
tas Jurkus su Marija Siniūte.

KANADA KEIS GINKLAVI 
MOSI POLITIKĄ?

Kanados politikoje dabar yra 
aktualus ginklavimosi klausi 
mas. Neseniai buvo pasiryžt 
mas Įsigyti atominių gnklų, pei 
tvarkyti ir peginkluoti Europo 
je esančius Kanados karinius da 
linius. Labai jaudintas! dėl va 
dinamųjų Bomarc ginklų. Ta 
čiau Bomarc amerikonai išban 
dė, ir pasirodė, kad Bomarc pui 
kiai veikia — Bomarc nušovė 
raketą, kuri lėkė dukart grei 
čiau, negu lekia garsas.

Dabar Kanados liberalai, Pe 
arsono asmeny iškėlė naujus 
pasiūlymus. Girdi ginklavimą 
sis saugumo nesudarys. Be to, 
atominis karas esąs neįmano 
mas, — todėl reikia jieškoti 
naujų saugumo būdų. Pearson 
siūlo 
Bet..

derybas.diplomatines
derybos vyksta jau keli 

metai, ir pagaliau jas rusai nu 
traukė, nieko nepasiekus.

PRIE

7—9 p. m.

2—-4 p. m.

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

HU 1-8437

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

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D.
4

8

Notre Dame St. E.
Suite 901

UN 1-8933

Dr. C. BEDARD, B.A., D.C. 
Chiropractor 

HU 4-5527 
5881 Monkland Ave., 

N. D. G., Montreal.

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

B. A., B C. L
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Nosies, gerklės ir ausų | 
specialistas ir chirurgas |

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

VI 2-9958 I

■:M on treal. UNiversity 0-7026);
Res.: 40 Lafleur, >1

įDr.E.Andrii kailis.! 
I 956 SHERBROOKE E. t 

f TeL: LA 2-7236

ga 
kurie 

neturi savo vasarnamių. Šia Ge 
rojo Ganytojo stovykla šiemet 
pasinaudojo didelis vaikų 
rys.

SEKMADIENINIAI 
KONCERTAI ORE

Toronto High parke kas sek 
madienis 
/.lio 
2.30—4. 
dainos 
klausyti 
nių.
• Agr.
gaudamas lankėsi Toronte ir 
apžiūrėjo TŽ spaustuvę. Jis 
taip gi lankėsi Ontario tabako 
ūkiuose pas gimines ir pažįsta 
mus.

bū

terasoje prie tvenki 
popietinėmis valandomis, 

30, vyksta muzikos ir 
koncertai, kurių pasi 
susirenka nemaža žmo

Pr. Rudinskas atosto

ARCHITEKTAS 
A. KULPAVIČIUS

su Ponia šią vasarą leidžia Eu 
ropoję, kur plačiai važinėja po 
svarbesnius valstybių centrus ir 
įdomesnius kurortus. Kelionės 
metu pp. Kulpavičiai susipažįs 
ta su naujais meno ir ypač Eu 
ropos naująja architektūra. Iš 
Romos pp. Kulpavičiai paskuti 
niu laiku išvyko į Skandinąvj 
jos kraštus. į

VISUOMENININKĖ 
ONA INDRELIENĖ

pardavė savo namus St. Cla 
rens Avė ir nusipirko kitus na 
mus kitoje miesto dalyje.
9 Vaikų namai sparčiai auga. 
Jau išmūrytos sienos ir tęsiami 
darbai toliau. Lapkričio mėn. ti 
kimasi baigti. Vaikų darželis 
dabar daro pertrauką.
O Pakrikštyta Pris. par.: B. ir 
V. Norkų duktė Kristina Irę 
na; A. ir St. Škėmų duktė La 
na Bernadeta; A. ir A. Bričkų 
duktė Aldona Valerija; G. ir 
V. Budrių sūnus Dovydas Jo 
nas; G. ir V. Baltrušiūnų dūk 
tė Virga Justina Augusta.

VYKSTANTIEMS I ŠAU 
LIŲ GEGUŽINĘ ŽINOTINA

Iš Monrealio vyki 17 keliu, 
pro Dorion ir Rigaud mieste 
liūs. Už Rigaud 6-je mylioje 
stebėti kryžkelės atšaką, rodau 
čia į Ponte Fortune.

Gegužinės vieta, pp. Skiui 
bių ūkis, bus paženklina lietu 
viška vėliava.

Oficialus gegužinės atidary 
irias 12 v. Žvejų varžybos pra 
sidės 11 vai. Norintieji jose da 
lyvauti, atvyksta anksčiau ir pa 
sirūpina laiveliais.

Prizinio šaudymo pradžia 2 
vai. po pietų, prieš tai nuo pat 
ryto vyks laisvas prisišaudy 
mas. Vėliau vyks įvairūs žaidi 
mai. Veiks gaivinančių gėrimų 
bufetas, lietuviškų melodijų mu 
zika, loterija. Įžanga 50 et. tik 
suaugusiems.

Maloniai kviečiami visi Mont 
realio ir apylinkių lietuviai ir 
svečiai atvykti.

MIRĖ J. BŪGIENĖ
JAV mirė Juzė Stankūnaitė- 

-Būgienė, garsiojo lietuvių kai 
gininko, didelio mokslininko, 
Kazimiero Būgos, žmona. Ji 
mirė JAV, miestelyje ties Bos 
tonu, kur ji gyveno su savo 
dukra. Jos sūnus yra gydyto 
jas ir gyvena Švedijoje, kur 
yra baigęs mokslus ir gavęs 
daktaro laipsnį. Švedijoje jis 
dirba ligoninėje ir privačiai 
praktikuoja.

Mokslininko, Kazmiero Bū 
gos, tėviškėje, Pažiegės vien 
kiemyje, Dusetų valsčiaus, Za 
rasų ap., Būgų gimtuose na 
muose, kur gyvena kitas brolis, 
kaip skelbia sovietinė spauda, 
įrengiamas Profesoriaus K. Bū 
gos memorialinis muzėjus. 
©Atostogavo: L. Girinis su 
šeima savo ūkyje, ties Laplai 
ne, kur rugpjūčio 28 dieną N. 
Lietuva ruošia gegužinę.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

INŽINIERIŲ IR ARCHITEK TŲ SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 3—5 dd. Čikagos 

Jaunimo namuose įvyks Ameri 
kos lietuvių Inžinierių ir Archi 
tektų sąjungos visuotinis šuva 
žiavimas, į kurį kviečiami visi 
ALIAS ir PLIAS nariai, orga 
nizacijų atstovai ir neorganizuo 
ti lietuviai inžinieriai ir archi 
tektai. Suvažiavimo atidary 
mas bus rugsėjo 3 d., 3,30 vai. 
Čia bus paminėtas ir S-gos de 
šimtmetis. Atstovų ir svečių lau 
kiama iš Baltimorės, Bostono, 
Clevelando, Detroito, New Yoi 
ko, Montrealio, Toronto ii kt. 
© Nemaža lietuvių, daugumo 
je čia gimusių, šią savaitę vyks 
ta į Worcesterj, Mass., kur bus 
L. Vyčių organizacijos meti 
nis seimas.

9 Rašyt. Grincevičius Česlovas 
iš Cicero, 111., svečiavosi Kali 
fornijoje. Taip pat ten buvo nu 
vykę ir kito ciseriečiai—Mark 
valdai.
9 Inž. Vyt. Volertas, gyvenan. 
tis Baltimorėje, žada greitai iŠ 
ten persikelti į Čikagą.
O Muzikas J. Bertulis iš Los 
Angeles persikelia gyventi Či 
kagon. Jis čia bus vargoninin v 
ku vienoje lietuviškoje parapi 
joje.

LaSalle, tel. DO 6-1570 $

notaras

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

Valdyba.
Junė labai

pabaigusi mo
• Rasimavičiūtė
augštu laipsniu 
kyklą, gavo dovanų ir stipend) 
ją mokytis high school.
0 Juozelaitis Antanas sėkmin 
gai pabaigė high school ir sto 
ja universitetan.

IŠNUOMOJAMAS 
BUTAS

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

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų su šimtametėmis puši 
mis, baltų kopų smėliu ir pri 

* vačiu pliažu.
Toliau nuo vandens esantie 

ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina. Pamatyti skly 
pus geriausia šeštadienį arba 
sekmadienį, Ta pačia proga pa 
simaudyti ir praleisti dieną „Pa 
langos“ pušyne.

* Mirė K. Šilkauskas, rugp. 8 
d., ketvirtadienį per Šv. Kaži 
miero bažnyčią palaidotas. 
Užuojauta giminėms ir artirnie 
siems ir DLK Vyauto klubo na 
rys Domseckis Juozas.
• Lietuvoje mirė pp. Vazalins 
kienės ir Rudinskienės tėvelis, 
sulaukęs 87 metų amžiaus. Nuo 
širdi užuojauta.
® V. Pakulis su ponia praleido 
atostogas besivažinėdami po 
Kanados ir JAV įdomesnes vie 
toves.

pasiųsti 
(be re 
užsaky

NUMIRĖ „CHRUŠČIOVAS”
LaSalle gėlyno savininkas 

Bernac, kurio įstaiga yra La 
šalie, antroje Avė, netikėtai pa 
sidarė savotiška garsenybe.

Jis ilsėdamasis ir taisydamas 
sveikatą, kurį laiką gyveno Ka 
lifornijoje. Tuo metu Hollywo 
odo kuriai ten firmai parūpo 
Amerikos publikai parodyti fil 
me Chruščiovą. Hollywoodo 
specams, kurie jieškojo tinka 
mo tipo, pripuolamai metėsi į 
akis kanadietis, montrealietis, 
Bernec—trumpas, soras ir pa 
našus į Cruščiovą, ir dar ukrai 
nietis, tokio pat kalbos akcen. 
to, kaip ir Rusijos diktatorius. 
Jis ir buvo angažuotas, ir susuk 
tas į filmą, kuriame montrea 

' lietis Bernac vaidina Chruščio 
vą. Filmas buvo rodomas per 
televiziją.

Deja, Bernec, sugrįžęs na 
mo, mirė. Tat ir yra, kad „Chr 
uščiovas“ mirė.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

3 VASARNAMIAI 
Vai David.

Mažas įmokėjimas.
Galima pirkti visus kartu 

ar atskirai. 
RA 7-3120.

DĖL VAISTŲ SIUNTINIŲ 
Į LIETUVĄ

Visus, kurie norėtų 
vaistus senąją tvarka 
ceptų), prašau duoti
mus iki š. m. rugpjūčio mėn. 
19 . Vėliau vaistams siųsti bus 
reikalingas iš Sovietų daktaro 
receptas su antspaudu „vais 
tams iš užsienio“.

Janina Adamonienė
Siuntiniai į Lietuvą.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS
3260

kontraktorius
GURČINAS 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

X J 3n-.-4t3».
| Tel : A V 8-3115

f._ Mm* J $ Ved. D Juriraa, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
‘A u- —•-> ■ ■ į j Veikia sekmadien. 11-1 vai. A. V. par. salėje, Banko kambary.

2654 Hogan
Santaupos pilnai apdraustos. Augitoj palūkanos.

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

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. fasutis............ LA 2-787®
A. Markevičius . .. CR 9 9793 
P Adamonis ....... RA 2-24722
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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