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Politinių įvykių savaitė
RUSIJOS DIKTATŪRA KURSTO AFRIKOS TAUTŲ 

TARPUSAVĘ NEAPYKANTĄ
Nepaprastai didelė Jungtinių Tautų organizacijos rolė. — 

Indonezijoje Sukamo pasiėmė diktatoriaus pareigas. — 
Kipro sala jau laisva valstybė. — 

Čad ir Centrinė Afrika, respublikos. —
Julumba jau susitaikė su Jungtinių Tautų organizacija. — 

Chruščiovas veržiasi pas Eisenhowerj. — 
Nesutarimai sovietiniame bloke. —

Posėdžiauja Amerikos valstybės. —
Kuriantis naujoms valsty 

bėms; joms sprendžiant savo vi 
daus ir santykių su kaimynais 
klausimus, kurie tiktai labai pa 
viršutiniškai suvokiami—bend 
roję labai panioje ir daugybe 
problemų apsunkintoje tarp 
tautinėje būsenoje, —
LABAI LENGVAI SUDARO 

MA IR SUSIDARO 
VISOKIŲ PAINIAVŲ.

Todėl šie metai ypatingai 
yra neramūs, nervingi ir kūpi 
ni neikėtumų, kuriuos tenka 

eubiai spręsti ir, sprendžiant, 
daryti kartais nemalonių ir nor 
malioms sąlygoms nepriimtinų 
kompromisų. Čia reikia pabrėž 
ti, kad nors Jungtinių Tautų or 
ganizacija turi daug trūkumų 
ir visumoje neišlaiko logiškos 
linijos, vis dėlto dabartyje

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJA 

YRA DIDŽIAUSIS 
TARPTAUTINIŲ SANTY 
KIŲ REGULIUOTOJAS 
Jeigu Rusija būtų nuoširdi 

JTO dalyvė ir tikrai nuošir 
džiai remtų šią organizaciją, 
žmonės galėtų sparčiais žings 
niais eiti į sugyvenimą. Tačiau 
Rusijos diktatūra turi visai prie 
Ši ngus tikslus tiems, kuriuo® 
skelbia ir tarptautinius santy 
kius drumsčia visais būdais ir 
visom priemonėm. Ypač akiplė 
šiškai Rusijos diktatūra kursto 
Afrikos tautų tarpusavę ir Af 
rikos žmonių neapykantą bal 
tiems žmonėms.

MASKVOS DIKTATŪRA 
SUKTAIS BŪDAIS KURSTO 

RASINĘ NEAPYKANTĄ, 
tuo neva dėdamasi spalvuotų 
jų užtarėja. Bet ir čia didelis 
rusų diktatūros ardomojo dar 
bo stabdis yra Jungtinės Tau 
tos. Atrodo, kad ir Afrikos tau 
tos supras, jog JTO yra jų lais 
vės gynėjos ir jų nepriklauso 
mybės užtarytojos. Lulurnba 
pagaliau sutiko, kad JTO Kon 
gui nori tiktai gera, nes pa 
tiems Kongo gyventojams pa 
lieka teisę spręsti savo vidaus 
reikalus.

Buv. Indonezijos preziden 
tas Sukamo, pasiskelbęs dikta 
torium,
NUTRAUKĖ SANTYKIUS 

SU OLANDIJA,
nes ji neatiduodanti N. Gvine 
jos Indonezijai Sukamo, dik 
tatoriaus užsimojimu, reikalai! 
ja jam paklusti N. Gvinėją, o 
gal N. Gvinėja nori būti nepri 
kausoma nuo Indonezijos? 
Mat, jis vykdąs revoliuciją, to 
dėl uždarė socialistų ir liberalų 
oartijas, bet prašo komunistų 
jendradarbiavimo...

Įdomiausia gal, kad
CHRUŠČIOVAS PER JĖGA 

VERŽIASI PAS 
EISENHOWERJ, 

o kai šis jo nekviečia, tai vei 
žiasi į JTO pilnatį ir ten jis no 

MAREI ŠIMKIENEI 
mirus, vyrui M. Šimkui.

sūnums Kasperui ir Jurgiui ir dukrai Onai Šimkutei- 
Naujokienei nuoširdžią užuojautą reiškia

Mykolo Šulmistro šeima.

ri padaryti nauja „viršūnių kon 
ferenciją“, kai pirmąją sugrio 
vė. Bet šis Chruščiovo veržimo 
si klausimas dar neišbaigtas.

Kodėl Chruščiovas veržiasi 
pas Eisenhowerj, yra
LABAI JDOMUS IR INRI 
GUOJANTIS KLAUSIMAS.

Neabejotina, kad Chruščio 
vui rūpi propaganda. Chruščio 
vas nuvertęs žudiką Staliną, 
pats nori kuo nors pasižymėti 
ir jam tas vis nesiseka. Iš kitos 
pusės, Chruščiovą verčia ir bū 
tini reikalai. Ypač Chruščiovui 
padus spirgina

MASKVOS SANTYKIŲ 
PAAŠTRĖJIMAI SU 

PEKINGU.
Tiksliai dar niekas nežino, 

kas vyksta tarp šių „broliškų“ 
diktatūrų, bet yra faktas, kad 
vyksta. Nesutarimai prasidėjo 
nuo ideologinių klausimų, kai 
Chruščiovas paskelbė koegzis 
ienciją, o Mao pasisakė, kad 
Chruščiovas neteisingu keliu su 
ka, nes

PAGAL MARKSA, 
KARAS NEIŠVENGIAMAS.
Chruščiovas aiškino Mao-Tse- 
-tungui, kad ir jis prie to einąs, 
bet tiktai taktiką pasirinkęs ap 
gaulingesnę — skelbiąs taiką, o 
ruokiąsis karui. Vis dėlto Mao 
nebuvo Įtikintas if plyšys tarp 
Maskvos ii Peipingo pradėjo 
plėstis. Dabar jau prieita prie 
to, kad

IŠ KINIJOS IŠVYKSTA
RUSŲ SPECIALISTAI, 

kurių spėjama esant keliolika 
tūkstatnčių. Paskutinės žinios 
praneša, kad iš Peipingo išeina 
vis nauji traukiniai su grįžcan 
čiais į Maskvą rusų ekspertais. 
Ar Maskva juos atšaukė, ar 
Peipingas juos išvarė, dar ne 
pranešama, bet faktas yra, kad 
rusai iš Kinijos išvažiuoja. Ga 
limas dalykas, kad Maskva išsi 
gando dar caro skelbtojo ,,gel 
tonojo pavojaus", ką Maskva 
neabejotinai jaučia...

Dideliu susidomėjimu yra se 
karna
AMERIKOS VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJA
Rugpjūčio 16 d. sostinėje 

San Jose susirinko Amerikos 
valstybių užsienių reikalų mi 
nisterių konferencija, kuri jau 
pasmerkė Domininkonų dikta 
toriaus suorganizuotą pasikėsi 
nimą prieš Venecuelos prezi 
dentą ir dabar svarsto Kubos su 
JAV santykių klausimą.

Šitoje konferencijoje gali bū 
ti kaikurių staigmenų.

— Rugpjūčio 13 d. paskelbta 
Čado ir Centrinės Afrikos res 
publika.

— Rugpjūčio 15 d. paskelo 
ta Prancūzų Kongo respublika.

— Rugp 16 d. paskelbta 
Kipro salos respublika, kurios 
prezidentu išrinktas arkivysku 
pas Makarios.

ta

Naujienos iš pasaulio sostinės
PASISAKĖ PRIEŠ PABAL TUO ANEKSIJA

Europos Taryboje neatsto 
vaujamų Valstybių Komisija, 
kurios pirmininkas yra Britani 
jos parlamento narys P. Kirk, 
liepos gale turėjo Paryžiuje se 
siją ir viena savo posėdžių pa 
šventė Sovietų Sąjungos agresi 
jos prieš Pabaltijo valstybes— 
Lietuvą, Latviją ir Estiją — 
dvidešimtmečiui paminėti. Ta 
me posėdyje Lietuvai atstovą 
vo diplomatų šefas ir Lietuvos 
atstovas Paryžiuje Stasys Lo 
zoraitis, Latvijos — mm. O 
Grosvalds, ir Estijai — min. A. 
Torma. Svarstymo metu 
KOMISIJA PARODĖ DIDE 
LJ DRAUGINGUMĄ PABAL 
TIJO TAUTOMS IR VISLŠ 
KA PRITARIMA JU ŠIE

KIAMS ATSTATYTI VALS 
TYBIŲ

NEPRIKLAUSOMYBĘ.
Min. Lozoraitis šiai komisijai 
padaro pranešimą. Šį kartą jis 
buvo pakviestas komisijos, Lie 
tuvos Laisvės komitetui pasiū 
liūs. Komisija, iškla tisini pa 
reiškimų ir pasisakymų, išreiš 
kė savo palankų nusistatymą 
Pabaltijo valstybėms — Lietu 
vai, Latvijai ir Estijai, vienbal 
šiai liepos 29 d. priimama rezo 
liucija, kuri rudenį (rugsėjo mė 
nesį) bus pateikta Europos ta 
rybos Patariamąja! asamblėjai. 
Komisijos nutarimas skamba 
šiaip: „Trijų Europos valsty 
bių — Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos — karinės okupacijos ir 
priverstinės inkorporacijos į So 
vietų Sąjungą dvidešimtmečio 
proga Asamblėja pabrėžia, kad 
ši

NETEISĖTA ANEKSIJA 
ĮVYKDYTA PRIEŠ TIKRA

JĄ TŲ TAUTŲ VALIĄ;
kad Pabaltijo valstybių nepri 
klausomybė de jure tebepripa 
žįstama daugumos laisvojo pa

M O N T R E A LI S
• Inž. Janulionis, vadovaująs 
didelei statybos kompanija', 
ties Brome Lake nusipirko gra 
žią farmą.
• Pp. Monstavičiai atosogas tu 
rėjo p. Janulionio farmoje ir 
lankėsi Toronte vestuvėse.
• P. Barauskas, villasalietis, 
lankėsi Čikagoje ir dalyvavo 
brolio žmonos laidotuvėse.
® Grįžo seselės atlikusios meti 
nes rekolekcijas ir pailsėjusios 
savo motiniškuose namuose 
Putliame prie savo darbo dar 
želyje. Darželis jau veikia

VII Kanados Lietu vių Diena 
įvyksta rugs. 3-5 d. Toronte

Rugpjūčio 16 d. Liet. Na 
nitiose buvo sukviestas Bendruo 
menės Apylinkės Tarybos po 
sėdis, kuriame pagrindinis klail 
simas buvo Lietuvių Dienos su 
ruošimas. Valdybos pirm. J. R. 
Simanavičius, kuris posėdį ir 
pravedė, smukiai paaiškino, kas 
tos šventės paruošimui jau yra 
atlikta ir kas dar rėkia atlikti. 
Salė, kurioje tilps apie 4000 as 
menų, yra išnuomota dviem 
dienom, rugsėjo 3 ir 4. Ji yra 
rytinėje miesto dalyje ir vadi 
nas Scarbor Arena. Ši Lietuvių 
Diena bus šūkiu; mūsų tėvy 
nės 20 metų pavergimo ir Žal 
girio mūšio 550 metų minėji 
mo ženkle.

šaulio valstybių vyriausybių; 
Asamblėja reiškia užuojautą 
Pabaltijo tautoms ir užtikrina, 
kad jos nėra užmirštos jų drau 
gų europiečių; Asamblėja yra 
įsitikinusi, kad komunsitinė 
priespauda neįstengs sužlugdy 
ti tų tautų ryžto (dvasios) bei 
jų tikėjimo laisve ir demokra 
tija; Asamblėja ragina narius 
— valstybes ir toliau remti Pa 
baltijo pabėgėlių pastangas iš 
laikyti savo tautinę kultūrą, tra 
dicijas ir kalbą, tikėdamasi me 
to, kada Estija, Latvija ir Lie 
tuva galės dalyvauti kaip lais 
vos valstybės mūsų demokrati 
nėse tarptautinėse institucijo 
se“.

Patariamąją Europos tarybą 
sudaro laisvųjų Europos valsty 
bių parlamentų atstovai.

Min. Lozoraitis yra anks 
čiau du kartu padaręs Komisi 
jai pranešimus apie Lietuvą, 
būtent, 1956 m. Palermo ir 
1959 m. Romoje. Šį kartą jis 
buvo komisijos -pakviestas Lie 
tuvos Laisvės komitetui pasiū 
liūs. Kor.

MIN. ST. LOZORAITIS 
PRANCŪZIJOJE GAVO

DIPLOMAT1NJ STATUSĄ
Būdamas Paryžiuje Europos 

tarybos Patariamosios asamblė 
jos neatstovaujamųjų valsty 
bių komisijos posėdžio proga, 
min. S. Lozoraitis, pasiuntiny 
bės patarėjo J. Baltrušaičio ly 
dimas, turėjo ilgą pasikalbėji 
mą Prancūzijos užsienio reika 
lų ministerijoje. S. Lozorai 
tis, kaip Lietuvos įgaliotasis mi 
nisteris Paryžiuje turi atitinka 
mą statusą.

Pakeliui iš Paryžiaus į Ro 
mą min. Lozoraitis buvo suslo 
jęs Berne, kur tarėsi su pasiun 
tinybės patarėju Dr. A. Geru 
čiu.

® M irė Marė Šimkienė ir pra 
ėjusią savaitę palaidota. Liko 
vyras, M. Šimkus, sūnus Kas 
peras ir Jurgis ir duktė Ona 
Naujokienė. Visiems nuoširdi 
užuojauta.
® E. Martinaitienė apie savai 
tę laiko ligoninėje tikrino svei 
katą.
® Sekmadienį AV talkininką 
vo du svečiai lietuviai kunigai: 
Te v. Tercicijus Garbukas ir 
kan. F. Kapočius, kuris lanko 
savo gimines ir pažįstamus 
Montrealyje. (AV).

SEIMELIS SVARSTĖ LIE'
Šeštadienį, rugsėjo 3 d. in 

ter national Institute įvyks me 
no parodos atidarymas, o Scar 
bor Arena salėje bus rautas ir 
pasilinksminimas, o sekmadie 
nį šventė prasidės 11 vai. pa 
maldomis po atviru dangumi 
naujose lietuvių kapinėse. 4 v. 
Scarbor Arena salėje prasidės 
minėjimas, kuriame pagrindi 
niu kalbėtoju bus mūsų atsto 
vybės Washingtone patarėjas 
St. Bačkis. Programoje rauti 
niai šokiai, kuriuos išpildys 10 
grupių apie 200 šokėjų, vado 
vaujant V. Tarutai, o be to, pa 
sirodys vietiniai, muz. St. Gai 
levičiaus vedamas Varpo ir sol. 
V. Verikaičio vedamas Prisi

Kas nauja Kanadoje?
DIDŽIULĖ HYDRO - QUE DIDELIS SUSIRŪPINIMAS 

BEC ELEKTRINĖ DĖL GINKLŲ
Hydro - Quebec preziden Liberalų vadas L. Pearson, 

tas M. Latrelle parnešė, kad neva kaip taikos čempionas, pa 
kompanija statys didžiulę elek s'sakė prieš atominius ginklus 
x . ir todėl siūlo Kanadai nedarytitrine prie Mamkuagan upes, ku , • • . • , • • ■ ■y r 5 Q ’ pastangų įsigyti atominių gink
ri teka iš Labradoro augštumų ]ų Toks nusistatymas kelia su 
ir Įteka į Šv. Lauryno žiotis, sirūpinimą, nes yra aišku, kad 
Betoninė užtvara bus 4,000 pė jeigu kiltų atominis karas, ku 
dų ilgio, 650 pėdų augščio ir liam ruošiasi Rusija ir Amen 
pareikalaus 2,500,000 kubų be ka, tai ne gi kas nors gali pasi 
tono. Vandens rezervuaras tu tikėti, kad Kanados niekas ne
rėš apie 800 ketvirtainių mylių 
ploto. Nuo Montrealio užtvan 
ka bus apie 470 mylių oro lini
jos atstumo. Elektrinės pastatv 
mas atsieis apie du miliardus do 
lerių.

MASINU FONDO VAJUS
Dr. J. Senikas, V

St. Jean, P. Q..............$20.00
Dr. Juozas Senikas, labai ge 

rą St. Jeane vardą turįs, Jeane 
fabrikų darbininkų mylimas ir 
plačiai žinomas už miesto ribų, 
bei nuoširdžiai gerbamas kaip 
gydytojas ir Kaip žmogus, — 
mokėdamas NL prenumeratą, 
NL Mašinų fondui paskyrė 20 
dolerių, bet ir pastebėjo, kad 
reikale N L parems ir dar dau 
giau ir efektingiau.
Mylė Augustas,

Montreal ..................... .$10.00
„Siuntinių namiškiams" (žiū 

rėkite šiuo vardu Nepriklauso 
moję Lietuvoje skelbimus) 
agentūros vedėjas Augustas 
Mylė, siunčiąs siuntinius visie 
ms, kas tiktai per jį užsako, į

KITOS NAUJIENOS.

— Rugp. 15 d Stockholme 
atidarytas 11 aslronautikos pa 
saulinis kongresas, kuriame da 
yvauja 32 valstybių 500 moks 
lininkų.

— JAV numuštojo Rusijos 
lakūno Powers byla Maskvoje 
pasibaigė. Lakūnas nuteistas 
atėmimu laisvės 10 metų, kurių 
3 metai jam teks išbūti kalėji 
me.

— Katangos valdžia pasisakė 
prieš Lumumbą, kurį reikalai; 
ja nuversti. 4 Kongo partijos pa 
sisakė už federalinę Kongo są 
rangą.
• J Loyola High įstojamuo 
sius egzaminus išlaikė Rimas 
Rudinskas, baigęs St. Ignatius 
mokyklą su „High honours“. 
Brolis Algis toje pat gimnazijo 
je perėjo į paskutinę klasę su 
„First honours“.
• St. ir K. Grigaičiai, anksčiau 
turėję vagyklą, St. Clar rajone 
turi įsigiję Cigar Store ir sėk 
mingai verčiasi.
Antanaitis Juozas,

SUSITARA DĖL KELIŲ
Provincijos ir Federalinė vai 

džios susitarė, kad kelius, ku 
rie turi tarnauti visai Kanadai, 
ves ir taisys Federalinė valdžia, 
nors tie keliai enia ir per mies 
lūs; ir miestų srityse federali 
niai keliai bus vedami ir taiso 
mi Federalinės valdžios.

PUVIŲ DENGS REIKALUS 
kėlimo varapijos chorai.

Nelengvai ėjo šiai šventei 
pravesti įvairių pareigūnų, ku 
rių reikės apie pusšimtį, sudary 
mas. Gal nujausdami darbą, iš 
25 tarybos narių į posėdį ats- 
lankė vos 9, o iš esamų apie 40 
organizacijų, vos 13 savo ats 
tovus atsiuntė.

Programos dalyvių registrą 
cija vyks vietoje, būtent Scar 
bor Arenoje, o informacija vi 
sais šventes reikalais bus Lietu 
viii Namuose 1129 Dundas 
Str. W„ tel. L,E 3-3027.

Be Kanadoje veikiančiu tau 
tinių šokių vienetų, į ruošiamą 
Lietuvių Dienoje programos iš

pultų atominiais ginklais todėl, 
kad Kanada atominių ginklų 
neturi. Tokiu atveju Kanadą
lengviausia būtų atominiais 
ginklais sumušti, nes ji neturė 
tų kuo nei pasipriešinti.

visas šalis anapus Atlanto van 
denyno, jų tarpe ir į Lieuvą bei 
Rusijąt mokėdamas skelbimų 
išlaidas, įdavė dar 10 dol. pa 
reikšdamas: Ir aš noriu prisi 
dėti prie N L Mašinų fondo, 
kad greičiau būtų pertvarkyta 
spaustuvė.
Kibirkštis Justas,

Montreal .......................$10.09
Inžinierius Justas Kibirkštis, 

visuomenininkas ir Tautinių šo 
kių vedėjas, per NL Mašinų fon 
do vajaus vedėją, Pr. Paukštai 
tį, NL Mašinų fondo titulu nu 
pirko vieną šėrą.

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

KLSS STUDIJŲ DIENOS 
MONTREALYJE

Rugsėjo mėn. 24, 25 dieno 
mis Kanados Lietuvių studen 
tų sąjunga ruošia Studijų Die 
nas Montrealyje.

Plačiau apie tai bus pranešta 
vėliau.

GERAI PASISEKĖ ORINIAI 
BANDYMAI

Amerikanai paleidę satelitą 
su kabina, jau antrą kartą ją 
grąžino iš padangių > žemę sau 
giai.

Rusai taip pat paleido tokia 
raketą su kabina, kurioje buvo 
du šunės, ir sugrąžino į Žemę. 
Rusai tai padarė pirmą kartą.

Dabar rusai su amerikonais 
lenktyniaus, kas pirmas paleis 
kabiną su žmogum ir grąžins 
į žemę.

AUKOS „N. L”
A. Paškevičienė, Mtl. 2.00
G. Bakanavičienė, Verd. 1.00 
Prof. Ig. Končius,

So. Boston 3.00
A. Patamsis,

Deer Pc„ N. Y. 4.00
K. Mikėnas, Mtl. 1.00
J. Juodgudis, Chicago 4.50
A. Einikis, Toronto, Ont. 2.—
S. Pulkys, Toronto, Ont. 2.—

Nuoširdžiai už paramą dėko 
jame. NL.

pildymą iš J. A. V. atvyks dar 
kelios tautiniuose šokiuose pa 
sižymėję grupės, kurių tarpe 40 
asmenų bus reikalinga apnak 
vindinti.

Apylinkės Valdyba maloniai 
prašo Toronte gyvenančių tau 
tiečių padaryti paslaugą — pa 
gal galimybę priimti pas save 
vieną - kitą atvykstančių prog 
ramos dalyvių apnakvindinti.

Sutikus padaryti tą pašiau 
gą, prašome pranešti tuo rei 
kalu besirūpinančiam St. Bane 
liui, 230 Salem Avė., Toronto 
4, tel. LE 5-5803, už ką iš anks 
to dėkojame.

Apylinkės Valdyba.
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VACLOVUI VAIDOTUI

Daugelis mūsų nežinome, 
kad bendruomenės eilėse turi 
me nepaprastai įdomių ir svar 
bių asmenų, kurie, kaip gailės, 
nužymi tūlus Lietuvos kelius ir 
jų kryptis. Vienas tokių visuo 
menininkų yra Vaclovas Vai 
dotas, kurio gyvenimas ir veik 
la susieta su lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės kūrimusi ir 
jos kovomis už laisvę ir nepri 
klausomybę. Tat susipažinki 
me su juo.

V. Vaidotas yra gimęs 1890 
m. rugsėo 7 d. Sviliukų kaime, 
Josvajnių vai., Kėdainių aps. 
Jo motina buvo jauniausia dūk 
tė Napoleono armijos kariniu 
ko, pasilikusio Lietuvoje ir čia 
sukūrusio šeimą. Tėvas buvo 
kilęs iš senų Lietuvos bajorų, 
galbūt iš Lietuvos kunigaikš 
čio Vaidoto palikuonių. To įro 
dymui galėtų būti liet, kunigai 
kščių karūna, kuri yra Vaido 
tu giminės herbe. Rusų Herol 
dijos Departamento archyvuo 
se Petrograde yra užsilikę Vai 
dotų giminės rašyti dokumen 
tai, pradedant 1679 m. Anksty 
vesni dokumentai yra žuvę 
1655 m., kuomet rusai užėmė 
Vilnių ir jį, prieš pasitraukda 
mi, žiauriai sugriovė ir sudegi 
no. V. Vaidotas turi nuorašą 
Heroldijos Departamento išra 
šo, kuriame pradedant 1679 m. 
ir baigiant 1900 m., yra suregis 
truoti visi vyriškos lyties Vai 
dotai, sukakę 21 m. amžiaus.

Jo mokslas tęsėsi rusų kalba 
(neištkiriant ir tikybos) nuo 
pradžios mokyklos iki Petrapi 
lio universiteto gamtos fakulte 
to, kurio dėl tėvo mirties ir dėl 
karo baigti negalėjo. Gal todėl, 
kad V. V. visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime anksti 
pradėjo dalyvauti: nuo 1905 
m., kuomet stražninkų kartu su 
kitais moksleiviais buvo sulai 
kytas ir tik mokyklos direkto 
riui užtariant nebuvo nubaus 
tas, bet tas įvykis lydėjo jį iki 
karo pradžios, kenkdamas jam 
atliekant karo tarnybą aspiran 
tu Kaune 109 pulke. Nors kvo 
timus karininko laipsniui ge 
riausiai išlaikydavo, bet kari 
mnko laipsnis jam nebuvo duo 
tas dėl neištikimybės carui. 
1914 m. mobilizuotas į pašau 
linį karą, vėlai rudenį išsiųstas 

frontą, kur mūšiuose išbuvo 
iki 1915 m. sausio pradžios, ka 
da buvo sužeistas ir kontūzy 
tas, todėl išsiųstas į ligoninę ir 
iš ten į karo mokyklą Kijeve, 
kurią baigęs, buvo nusiųstas į 
Kazaniaus karo apygardos šia 
bą ir ten paskirtas į 93 atsar 
gos pulką Carycine prie Vol 
gos (dabar Stalingrad), kur bu 
vo kuopos vadu ir paruošė 23 
kuopas į frontą. Ten jį užklu 
po pirma revoliucija 1917 m. 
Tada antrą kartą buvo pasiųs 
tas į frontą. Po spalio revoliu 
cijos iš kariuomenės pasitrau 
kė ir su giminėmis karo pabė 
geliais 1918 m. pavasarį palikę 
ūkį su pasėliais, gyvu ir negy 
Vu inventorium, bėgo į tėvynę, 
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kuri buvo vokiečių okupuota.
Po lapkričio 11 d. vokiečiu 

revoliucijos, V. V. buvo išrink 
tas Josvainių valsčiaus atstovu 
į 2-rą Lietuvių Konferenciją, 
kuri įvyko Kaune 1919 m. sau 
šio mėn. Konferencijoje liaudį 
ninku frakcijoje buvo pakvies 
tas M. Sleževičiaus padėti or 
ganizuoti Valstybės Kontrolę. 
Sunkus buvo organizacinis dar 
bas tuščioje vietoje, esant dar 
vokiečių okupacijai ir trūks 
tant žmonių pareigoms, bet dar 
bas vyko.

Teko daug pasidarbuoti ruo 
šiantis rinkimams į Steigiamą 
jį Seimą, dirbant Valstiečių 
Liaudininkų centro komitete. 
Buvo išstatytas kandidatu Ra 
šeinių rinkiminėje apygardoje. 
St. Seime buvo ekonominės ko 
misijos prezidiume sekreto 
ritim, pirm, buvo kun. Juozas 
Vailokaitis. Tai komisijai buvo 
pateiktas svarstyti piniginio vie 
neto įstatymo projektas, kuria 
me buvo siūloma daug Lietu 
vos piniginio vieneto pavadini 
mų : auksinis, muštinis, doleris, 
krona, frankas ir kt. Visi tie pa 
vadinimai jam nepatiko. Jieško 
damas tinkamesnio pavadini 
mo, V. V. pastebėjęs,'kad k 
taučiai mūsų kraštą vadina žo 
džiais, kurie prasideda ,,LJT“, 
garsais.
Pridėjęs prie šių aglūnę ,,ĄS“ 
gavo naują, neilgą žodį ,,L1 
TAS”. Ekonominėje komisijo 
je, balsuojant piniginio vieneto 
pavadinimą, LITAS gavo tik 
8 balsus iš 28. Daugumą bal 
sų gavo referento Aglinsko siti 
lomas pavadinimas „Auksi 
nas“, bet antru skaitymu bal 
suojant, „LITAS“ gavo dau 
gumą. Tat nepriklausoma Lietu 
va ir turėjo Litus, kuriuos oku 
pantas pasigrobė.

Šalia darbų St. Seime. V. V. 
buvo Valst. Liaud. frakcijos pa 
kviestas eiti „Lietuvos Žinių“ 
dienraščio administratoriaus pa 
reigas. Buvo vienas iš „Varpo“ 
akc. b-vės Kaune steigėjų. Tuo 
laiku buvo nupirktas didelis 
sklypas prie Gedimino g-vės, 
kur įsikūrė „Varpo“ b-vė ir jos 
spaustuvė, aplink kurią spietė 
si visa Liaudininkų veikla.

Tarnaudamas Valstybės 
Kontrolėje ir būdamas St. Sei 
me, tvarkė karo nuteriotą ūkį, 
savo valsčiaus ir apskrities ko 
operatyvus ir Kėdainiuose įkū 
rė b-vę „Pramonę“, kuri gavo 
iš miesto koncesiją įsteigti 
elektros šiluminę stotį teikti 
miesto gyventojams elektros 
energiją. 1921 m. liepos 1 d. 
elektros stotis buvo atidaryta 
kartu su lentpjūve ir medžio 
apdirbimo įmone.

V. V. įsteigė Josvainių ūkio 
ratelį 1908 m. Su Josvainių vi 
karu kun. Adomu Vilimu įs 
teigė Josvainių vartotojų koope 
ratyvą „Šušvė“, 1909 m. Tai 
buvo tik antras Lietuvoje var 
totojų kooperatyvas (pirmas 
buvo įsteigtas Skuode). Po ke 
lių mėnesių buvo įsteigtas Jos
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vainių kredito kooperatyvas - 
- bankelis, suvaidinęs didelį 
ekonominį vaidmenį. Koopera 
tyvinės organizaijos pakėlė vi 
sų Josvainių valsčiaus gyven 
tojų ekonominę gerovę, kurią 
pakirto prasidėjęs I pasaulinis 
karas.

Atstačius nepriklausomą Lie 
tuvos valstybę, visos buvusios 
organizacijos buvo atkurtos ir 
dar sparčiau plėtėsi ir augo. 
Šalę buvusių kooperatyvų po 
karo buvo steigiamos garinės 
pieninės ir grietinės nugriebi 
mo punktai. Gyvenimas tvar 
kėši, plėtėsi, augo.

1924 m. V. V. keitė gyveni 
mą — pasitraukė iš tarnybos, 
apsigyveno ūkyje ir iš čia tvar 
kė vis augančias ekonomines 
organizacijas.

Sliviukų kaimui 1926 m. išsi 
skirsčius į vienkiemius, V. V- 
to ūkis liko ant Šušvės upės 
kranto. Jau 1933 m. V. V. 
pabaigė laukus drenuoti, išau 
gino olandų veislės augštos pro 
dukcijos karvių bandą, užvedė 
6 ha pramoninį sodą. Kad vi 
sur suspėtų, 1930 m. turėjo au 
tomobilį ir telefoną.

Bet atėjo 1940 m. rusų oku 
pacija. Ji sužlugdė Lietuvos 
valstybę, nepasigailėjo ir jos 
statytojo V. Vaidoto. 1940 m. 
gruodžio 10 d. jo namas nacio 
nalizuotas; 1941 m. kovo 8 d. 
gavo raštą — per 48 vai. ap 
leisti butą ir Kauno miestą. Jo 
butą užėmė iš Maskvos atsiųs 
tas Kauno miesto burmistru 
M. Kariagin. V. Vaidotas su 
žmona ir mažais vaikais poli 
cijos buvo išvarytas iš savo na 
mų, buto ir iš Kauno miesto. 
Po mėnesio, balandžio 26 d. 
tas pats buvo padaryta su jo 
ūkiu; viskas buvo atimta, na 
cionalizuota. Karas su Vokie 
tija V. V. užklupo Kaune. Jau 
antrą dieną jis užėmė Kariagi 
no paliktą savo butą. Bet nelai 
mes sekė nelaimės. 1944 m. lie 
pos 10 d. su dideliu gailesčiu 
teko atsisveikinti su numylėta 
tėviške. Drezdene teko pergy 
venti bombardavimą. Tik po 
bombardavimo pasisekė išsi 
laisvinti nuo darbo ir išvykti į 
Bavariją ir susilaukti amenko 
nų.

1949 m. kovo 27 d. iš Miun 
cheno pp. Vaidotų šeima iš 
skrido į Montreal), o per Kin 
gstoną nusikėlė į Torontą, kur 
gyvena ir dabar.

Toronte gyvendamas, vėl 
įsitraukė į visuomeninį darbą. 
Įstojo į Toronto Viekų kuo 
pą, kuri laikui bėgant buvo pa 
vadinta Toronto VL klubu. 
Jos valdybos pirmininku yra ir 
dabar. Įsikūrus Kanados Lietu 
vių bendruomenei, buvo išrink 
tas į pirmą KL B-nės Toronto 
apylinkės valdybą, kur ėjo vice 
pirmininko pareigas. Toronto 
apyl. v-bos nutarimu buvo pa 
skirtas organizuoti KLB-nės 
Toronto apyl. Šalpos komitetą 
— organizaciją šelpti tautie 
čius, likusius Vakarų Vokieti 
joje. Per dvejus metus jam va 
dovaujant, Toronto Šalpos ko 
mitetas surinko ir išsiuntė au 
kų arti devynių tūkstančių do 
lerių, įskaitant apavą ir rūbus.

KLB Krašto Taryba V. V. 
išrinko į Krašto Valdybą, į ku 
rią be pertraukos buvo perien 
karnas.

Nuo pradžios 1957 m. buvo 
pakviestas Tautos Fondo ats 
tovybės Kanadoje pirmininku. 
Šias pareigas ir dabar eina.

Darbščiam, veikliam lietu 
viui visuomenininkui šių sukak 
tuvių proga palinkėsime geriau 
sios sveikatos ir ilgiausių metų.

J. Kardelis.

Dr. John E. Robbins, Kanados 
Enciklopedijos vyriausias re 
daktorius, yra paskirtas Mani 
tobos antrojo Universiteto — 
Brandon College prezidentu.

Naujos valstybės Afrikoje.
ANTRASIS KONGAS

Rugpjūčio 15 dieną Afrikoje 
paskelbta nauja respublika Kon 
gas. Tai yra padaryta iš pran 
cūziškojo Kongo, kai pirmasis 
Kongas yra padarytas iš belgiš 
kojo Kongo.

Antrasis Kongas yra ekva 
torinė — pusiaujaus respubli 
ka, nes jos teritorijos yra ant 
pat pusiaujaus ir abiejose jo 
pusise.

Respublikos vardas dar galu 
.t'inai nenusistovęjęs. Naująją 
respubliką dar vadina ir Vidu 
riniuoju Kongu ir Prancūzų 
Kongu. Šis Kongas yra jau 23- 
ji nepriklausoma Afrikos res 
publika, apie kurias tikrai gali 
ma pasakyti, kad jos „dygsta, 
kaip grybai po lietaus“. Kad gi 
jos galėtų laisvai ir savarankis 
kai gyvuoti, tačiau neatsitver 
tų nuo kitų respublikų geleži 
ne užtvara ir rastų kelius į bend 
ra žmonijos gyvenimą ir bend 
radarbiavimą. Ne taip, kaip bu 
vęs Belgijos Kongas, kuris, vos 
gavęs nepriklausomybę, tuojau 
nuėjo į chaosą ir griebėsi baltų 
jų diskriminacijos. Amerikoje 
baigiama išgyventi rasinė dis 
kriminacija, tai dabar ji prade 
dama Konge ir Maskvoje, kaip 
ir kolonializmas Vakaruose bai 
gia paskutines dienas, užtai so 
vietijoje jis dar stipriai žydi. 
Juodosios rasės žmonės gauna 
laisvę, o baltosios eina į paver 
girną...

iTiaigi prancūziškasis Kon 
gas gavo laisvę ir nepriklauso 
mybę, ir sukūrė respubliką. Šis 
Kongas turi apie 342 tūkstan 
čius ketvirtainių kilometrų plo 
tą (didesnį už Italijos plotą), 
bet nedaug gyventojų, tiktai 
apie 764 tūkstančius, beveik vi 
si juodukai.

Kraštas turtingas, bet neiš 
vystytas. Pramonė tiktai užuo 
mazgoję. Krašto gyventojai 
daugiausia augina pusiaujaus 
kultūras — manioką, bananus, 
kavą, tabaką, vaisius. Krašte 
auga vertingi medžiai, turį spal 
votą medieną.

Šio Kongo siena rytuose ei 
na Kongo upe. Krašte yra ir 
daugiau laivybai tinkamų upių, 
todėl šis Kongas yra kaip tran 
zito valstybė, turtams išvežti iš 
Afrikos vidurio. Nepriprendu 
sios, trapios šios naujos Afri 
kos valstybės, — bus dar su jo 
mis vargo.

«
— Jauniausia olmpinių žai 

dimų dalyvė Romoje bus italė 
L. Marcelin!, kuriai yra tik 12 
metų. Ji dalyvaus 4x200 m 
plaukymo estafetėje.

PADĖKOS
Mūsų mylimai mamytei rrl 

rus Lietuvoje 1960 m. liepoc 
31 d., mus užjautusiems ir da 
lyvavusiems pamalodse, reiškia 
me padėką šiems asmenims: Te 
vui B. Mikalauskui už atlaiky 
tas nedulinags pamaldas ir už 
sukalbėjimą rožančiaus; A. Pau 
lioniui už giedojimą pamainų 
metu ir J. V. Alonderiams už 
gėles. Visiems kitiems dalyva 
vusiems pamaldose ir prie ro 
žančiaus, tariame nuoširdų 
ačių!

P. P. Polgrimai,
J. A. Ališauskai.

ŠIO ĮSTATYMO TIKSLAS apsaugoti darbininkus 
nuo diskriminacijos darbe ir darbo unijose dėl 

RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar 
TAUTINĖS KILMĖS.

ŠIS ĮSTATYMAS LIEČIA darbdavius darbuose 
bei versluose, kurie yra federalinėje jurisdikcijoje, 
o taip pat darbininku unijose, atstovaujančiose ten 
dirbančius. Čia įskaitoma: vandens transportas, 
navigacija, geležinkeliai, kanalai, telegrafas, aero
dromai, oro linijos, federalinės korporacijos, ban
kai, radijas ir televizija bei darbai surišti su visos 
Kanados gerove ar neįeiną provincinių valdžių 

jurisdikcijon.

ŠIS ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui nepri
imti darbininko ar diskriminuoti jį todėl, kad jis 
kitokios RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS AR 
TAUTINĖS KILMĖS. Darbdaviui draudžiama 
naudotis tokia darbo agentūra, kuri praktikuoja 
diskriminaciją ar dėti į laikraščius diskriminuojan
čius skelbimus, arba jieškančiam darbo žodžiu ar 

raštu pateikti diskiiminuojančius klausimus.

ŠIS ĮSTATYMAS TAIP PAT DRAUDŽIA uni
joms, priimant naujus narius, diskriminuoti dėl 

RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS ar 
TAUTINĖS KILMĖS.

KIEKVIENAS ASMUO ĮTEIKĘS SKUNDĄ 
pagal šį įstatymą ar teikdamas parodymus ryšy su 

šio įstatymo vykdymu, yra apsaugojamas 
nuo galimo jam keršijimo.

SKUNDAI ryšy su šiuo įstatymu turi būti įteikiami 
raštu:

Director of Industrial Realations, 
Department of Labour, Ottawa.

Departamentas nedelsiant praves kvotą tikslu 
išsiaiškinti skundą.

Michael Starr
Minister

A. H. Brown 
Deputy Minister

LONDON, Ont
AUDRA VANDENS ŠAUKŠTE

Londono miesto Viktorijos 
parke yia kaip ir vasaros teat 
ro scena. Čia birželio - rugp. 
mėn. laikotarpyje būna kas sa 
vaite net po kelias pramogas 
plačiąjai visuomenei nemoka 
mai. Šių pramogų rengėjų tar 
pe yra ir Londono miesto bib 
lioteka, kuri dažniausiai pirma 
dieniais duoda klasikinės ir po 
puliarios plokštelių muzikos 
L»ei rodo kultūrinius, mokslo ar 
dokumentinius filmus. Kadan 
gi prieš sceną yra daug suoių, 
tai per geresnes programas pub 
likos prisirenka net keliolika 
šimtų.

Iš anksto buvo paskelbta, 
kad VIII. 8. numatytas rodyti 
dokumentinis filmas apie Sov. 
Rusiją ir jos satelitinius kraš 
tus. Šį filmą padarė du amen 
kiečiai. Plokštelių muzikos tar 
pe būsianti negro dainininko 
Paul Robeson „Jūros giesmė” 
dviejose dalyse.

Tur būt atsižvelgiant į tai, 
kad solistas Paul Robeson yra 
žinomas komunizmo simpati 
kas, ar net ir pats komunistas, 
o Rusijoj padarytas filmas te 
gali būti tik toks, kokį patys 
komunistai nori laisvam pašau 
liui rodyti, keliolika, kaip spau 
da rašo, įtakingų asmenų per 
telefoną ėmė bibliotekos vado 
vus įtaigoti, kad koncertas bū 
tų atšauktas, nes tai nieko dau 
giau, kaip sovietinė propagan 
da.

Pramoga buvo atšaukta. Bet 
viskas tuo nepasibaigė. Atsira 
do nepatenkintų piliečių, kurie 
labai smerkė anuos įtaigotojus 
ir šaukė, kad tai demokratijos 
Žalojimas, daugumos norų ne 

paisymas ir pan. CFPL radio 
ikomentatorius H. Bremner 
per radią paaiškino, kad į fil 
mą ir solisto P. Robeson dai 
navimą reikia žiūrėti kaip į me 
ną. Įtaigotojai, girdi daro siū 
lymus, nežinodami filmo turi 
nio, nes dar niekas jo Londone 
viešumai nerodęs. Tuoj Lon 
dono Free Press net vedamąy 
me puslapyje atsirado par., 
šaus turinio straipsnis, o akai 
tytojų laiškai redakcijai — net 
keli. Pagaliau televizijos stotis 
ėmė rinkti nuomones. Vakare 
televizijų ekranuose matėme 
grupę asmenų: vieni teigė, kad 
tai propaganda, kiti — reikalą 
vo iš naujo paskelbti minėtą 
programą. Ir miesto burmistras 
buvo paprašytas pasisakyti. Jis 
pažymėjo, kad filmą yia ma 
tęs. Jo nuomone—tai sov. pro 
paganda, kuri kartais galėtų tu 
rėti įtakos, ypač jaunimui, nes 
jis dažnai nežino, kaip ten iš 
tikrųjų yra už geležinės uždan 
gos. Burmistras pataręs pana 
šiems rodomiems filmams įv( 
ti cenzūrą. Komisiją galėtų t 
daryti miesto švietimo ir uiv 
versiteto atstovai. Komisijai, 
girdi, nepakaktų vien tik gero 
rusų kalbos mokėjimo, bet reik 
tų tikros padėties už geležinės 
uždangos žinojimo. Jei tokia ko 
misija būtų valdinė, ją turėtų 
sudaryti Federalinės valdžios 
atstovai.

Tačiau miesto bibliotekos va 
dovybė nesutiko su jokia cen 
zūra. Rodomus fimus bibliote 
ka, girdi, pati parenkanti.

Ir taip visa ši piliečių, radio, 
spaudos, televizijos ir bibliote 
kos akcija virto tikrai karšta

Nukelta į 7-tą psl.
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Lenkų karo atstovo atsi
minimai apie Lietuvą.

Karininkų Ramovėje

aiški

krinta 
Kęstu 
Vytau 
didieji 
o kai

Einame. Priekyje gen. Rasti 
kis su manim, toliau kiti gene 
rolai ir pulkininkai. Pereiname 
eilę salių ir salionų, įrengtų la 
bai skoningai. Visur kabo daug 
gerų paveikslų ir įvairių istori 
nių atminimų: seni ginklai, jie 
tys, seni žemėlapiai ir pan. Vi 
suma duoda Lietuvos senovės 
vaizdą — Didžiąją Lietuvos ku 
nigaikštystę, prieš 1386 m. su 
sijungimą su Lenkijos karūna 
Tikrumoje tai DLK, valdant 
Vytautui. Žiūrėdamas, susida 
riau įspūdį, kad žmonės, kurie 
dekoravo ir įrengdinėjo kari 
ninku Ramovę Kaune, buvo ve 
dini tik vienos minties_ išmes
ti ir išbraukti iš Lietuvos isto 
rijos visą tai, kas buvo bendro 
Rzečpospolitos ir Lietuvos gy 
venime. Taip, čia yra ta

nauja Lietuva!
autoriaus pabraukta).
Pakeliui gen. Raštikis

na man paveikslus, jietis, stovy 
las, didelius žemėlapius. Jis yra 
geras kalbėtojas ir Lietuvos is 
torijos žinovas. Paduoda svar 
besnių įvykių datas, išvardinda 
mas skaitlingus istorinius var 
dus. Gido rolę gen. Raštikis at 
lieka labai laisvai, dideliu su 
gebėjimu. Iš jo lūpų 
Mindaugo, Švitrigailos, 
čio, Algirdo, Gedimino, 
to vardai. Visi jie buvo 
Lietuvos kunigaikščiai,
kurie jų ir Lietuvos karaliai. 
Bet jokios Vyadislovo Jogailos 
žymės, nei Jogailinės dinasti 
'os, garsios ne tik Rzeczpospo 
įtos istorijoje, bet ir visoje ry 

tinėje Europoje. Nė vienu žo 
džiu nepriminė gen. Raštikis 
Vladislovo Jogailos Lenkijos 
karaliaus ir DL kunigaikščio. 
Čia visur

viešpatauja Didžiosios Lietu 
vos kunigakštystės dvasia, 

atskira, savarankiška nesujung 
ta su Lenkijos karūna ir tokia, 
kokia ji buvo lietuvių vadina 
mo, Didžiojo kunigaikščio Vy 
tauto, laikais. Pamažu darosi 
man aišku. Pradedu suprasti, 
kame reikalas. Dabar jau ži 
nau, kad tai yra įspūdingai su 
organizuota demonstracija, ap 
rengta j švelnią formą ir tunr 
ti tikslą užakcentuoti} prieš 
lenkų kariuomenės attachę, Lie 
tuvos kariuomenės tradiciją it 
dvasią, atremtą į tikrą ir nepri 
klausomą Didžiąją Lietuvą, dar 
prieš Krėvės sąjungos laikus. 
Man labai patinka ši puikiai 
apgalvota demonstracija ir jos 
atlikimo būdas. Bet ką bendro 
turi šiandieninė I/etuva su Vy 
tauto didžiąja Lietuvos kuni 
gaikštyste?

Taip eidami per leprezenlaci 
nes karininkų Ramovės sales, 
prieiname prie vienos, įrengtos 
kaip XIV ar XV amž. senovės 
lietuvių svetainės. Ji duoda tik 
ra Lietuvos pilies salės vaizdą: 
aplink ilgi, tamsūs, ąžuoliniai

suolai ir stalai, grindys išklo , 
tos puikiu akmeniu, apdengtos 
dideliais meškos ir vilko kai 
bais. Didelėje ugniavietėje de ( 
gė kelios pliauskos malkų. ( 
Prieš ugniavietę stovėjo sun , 
kus, išdrožinėtas stalas, uždeng ' 
tas senoviška staltiese. Ant sic : 
nu ir įvairiaspalviu kilimu, ka 
bojo seni ginklai. Virš ugnia 
vietės, jos ugnies apšviestas, ka ' 
bojo natūralaus dydžio Lietu j 
vos kunigaikščio Vytauto por 
tretas. Šioje salėje ir sustojo 
me.

Tarnyba — civiliai patarnau 
tojai su frakais — įnešė krupni 
ką ir šaltus užkandžius. Kiup 
nikas, lietuvių specialybė, pa 
duotas dviejų' rūšių: geltonai 
auksinis ir tamsiai vyšninis.

Gen. Raštikis ir Černius 
geria į mano sveikatą.

Visi kiti susigrupavo aplink, 
mielai geria krupniką, tačiau 
ir toliau tyli. Tikrai, puikus tas 
lietuviškas krupnikas! Geriu jį 
pirmą kartą Lietuvoje. Jis yra* 
žymiai stipresnis už mūsų len 
kišką, arba naminio darbo „lie 
tuvišką krupniką“. Metu žvilg 
nį į salę. Ugnies atspindžiai 
krinta ant senoviškų stalų ir 
suolų, puikių grindų, meškų ir 
vilkų kailių, priduodami tam 
specifinį toną, įvairfaspalvingu 
mą ir senovinį grožį. O tas Vy 
tauto Didžiojo atvaizdas atro 
do lyg žiūrėtų savo aštriomis, 
iš žemai kabančių antakių, aki 
mis į čia susirinkusius lietuvius 
ir vieną lenką! Nuotaka mano 
pasidarė ypatinga. Turiu stiprų 
jausmą, kad pažįstu tą praėju 
sį Lietuvos pasaulį, Lietuvą 
Mindaugų ir Gediminų! lai, 
ką man gen. Raštikis pasako 
jo, tai, ką neseniai mačiau, vi 
siškai man nėra svetima!

Atydžiai 
karininkus,

ir toliau

visi susikaupę ir tyli toliau.
Šykščiai kalba gen. Raštikis ir 
gen. Černius.

Pusryčiams 
salę, gal būt 
Tai modernus 
rastas buvusiai salei. Viduryje 
stovi ilgas stalas, apdengtas si 
dabriniais indais, 
dės, aptrauktos 
Salė labai sviesi, 
gaiš. Mano vieta 
Raštikiui iš dešinės pusės. Šalia 
manęs sėdi gen Vitkauskas, o 
priešais mane gen. Černius ir 
pik. Valiusia. Jis ir toliau nonų 
leidžia nuo manęs žvilgsnio. 
Sėdi jis 'truputį „per augštai“ 
prie stalo, nežiūrint kad yra 
Lietuvos prezidento žentas.

pereiname i kitą 
dešimtą iš eilės, 
valgomasis, kont

aplink jį kė 
tamsia oda. 
dideliais lan 
išpuola gen.

Niekas net nenusijuokė. 
Tikri lietuviai.

Labai mandagioje formoje, 
bet be jokių ceremonijų gen. 
Raštikis tęsia savo klausimus 
toliau. Aišku, jie yra parengti 
iš anksto. Ponas pulkininkas gc 
rai pažįstate visą tenkiją. Ka 
dangi kilimu esate iš lenkų va 
dinamų kresų, turėjote pastebė 
ti, kad tarp tikros Lenkijos ir 
tų rytinių kresų, yra labai di 
delis skirtumas. Kiti žmonės, ki 
ta kalba, kiti papročiai. Pav. vi 
si Lenkijos plotai siautės ry 
tuose ir pietryčiuose yra nepa 
našūs, 
suvkai, 
mario, 
mėms.

Prie stalo kalbą pradeda ge 
nerolas Raštikis. Klausia iš ko 
kios Lenkijos dalies esąs. Atsa 
kiau jam, kad pagal tėvo gimi 
nę esu iš bttv. Lietuvos kimi 
gaikštystės žemių, būtent — 
Mochilevo, o. iš motinos pusės 
— Lenkijos karalijos. Gimiau 
Zambrove, netoli Lomžos. Visi 
klausosi mano curriculum vi 
tae dideliu, neslepiamu susido 
mėjimu. Matydamas tai, dar 
pridedu, kad mano tėvo gimi 
nės kilme yra iš Žemaitijos, 
buv. Lietuvos bajorų ir kiek 
žinau, dar Vytauto laikais vie 
na jos šaka persikėlė į Gudiją. 
Kalbu lai norėdamas patikrin 
ti, kokį jspūdį padarys susirin 
kusiųjų tarpe mano kilmė ir pri 
minimas Vytauto laikų, kartu 
duodant jiems suprasti, kad pil 
nai pagaunu jų tikslą — paro 
dyti man, lenkui, vytautinę Lie 
tuvą. Tačiau negaliu pastebė 
ti, kad ir mažiausios reakcijos. 
Visų Lietuvos generolų ir pul 
kininkų veidai ir toliau paliko 
akmeniniai.

kaip jūs sakote, kongre 
o ypač vakarinėms Pa 
Poznanės ir Sląnsko že 
Mes, lietuviai, Lenkijos

i nepažįstame. Žinias 
apie Lenkiją semiame iš kny 
gų ir laikraščių. Šiandien, pir 
mą kartą, turime garbės mūsų 
kariškių tarpe 
Džiaugtumės, jeigu 
tema galėtumėt ką 
kyti”.

Visiškai nebuvau 
paskaitą laikyti prieš Lietuvos 
generolus ir Lietuvos kariuo 
menės vadą apie Rzeczpospoli 
tos tautybių sudėtį. Tema !-» 
bai sunki.

svečią lenką, 
tamsta šia 
nors paša

pasiruošęs

MVSUWPORTAS

mn

VEDA KAZYS BARONAS

APIE SOVIETINIUS PONAIČIUS IR JUODADARBIUS
1941 m. birželio mėn. pirmo 

mis karo dienomis, dalis komu 
matuojančių Lietuvos sporti 

ninku kartu traukėsi su raudo 
nąja armija į plačius sovieti 
nius plotus. Tiesa, dalis
sų karių buvo priversta palikti 
Lietuvą, nes jie buvo įjungti į 
raudonosios armijos eiles, įmai 
syti tarpe rusų karių. Kitos iš 
eities jie neturėjo. Sunku šiai: 
dien atskrti savanoriškai iš Lie 
tuvos pasitraukusius Lietuvos 
sportininkus nuo prievarta iš 
vežtų kartu su raudonąja arini 
ja, tačiau kad buvo ir vienų ir 
kitų — yra faktas. Surinkę 
kiek duomenų apie tokius spor 
tininkus, pasistengsime supa 
žjndinti juos su mūsų skaityto 
jais.

Prieštankiname divizione ko 
vojo Kauno futbolininkai: Ulo 
za ir Ezerskis, o vieno lieluviš 
ko pulko štabo viršininku bu

Karo mokyklos futbolinin 
Bitinaitis. Narsiai kovėsi ka

Gen. Raštikio klausimai turėjo 
visai kitą tikslą:

ištirti mano ir mano vyriausy 
bės nuomonę, lenkiškas pažiū 
ras Vilniaus ir Vilniaus krašto 
klausime, mirtinos nesantaikos 
nuo 1920 m. tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

Buvau pastatytas Į labai sun 
kią padėtį. Juo labjau, prisimi 
nes Lenkijos generalinio štabo 
viršininko gen. Stachiewicz duo 
tas man instrukcijas: lietuviams 
liečiant Vilniaus klausimą, jis 
palieka „labu“. Vilnius yra len

kas 
rimukas C. Sakionis, (dabartį 
uis kūno kultūros instituto dės

kiškas miestas ir- tokiu jis pa 
liks. Taip man pasakė gen. Sta 
chiewicz. Taigi, pasirinkimui 
turėjtu arba atsakymą aštrioje 
formoje, iškeliant etninį ir kul 
tūrinį lenkiškumą rytinėse že 
mėse kartu su Vilnium ir Lvo 
vu (nes to siekė klausimai) ar 
ba užimti taikingesnę padėtį, 
pakeičiant kalbos temą, kad ne 
atsistojus gynimosi pozicijose. 
Pasirinkau antrąjį atvejį.

Bus daugiau.

tyojas), o mūšio metu sunkiai 
buvo sužeistas kūno kultūros 
mokytojas F. Markus iš Šiau 
lių, kuriam karo ligoninėje rei 
kėjo amputuoti dešiniąją ran 
ką. Ties Maskva sužeistas taip 
pat stalo tenisininkas ir futboli 
ninkas A. Svirskis.

Lengviausią duoną turėjo 
Lietuvos komunistai.

Jau 1943 m. jie, matydami 
laisvojo vakari] pasaulio perga 
ię prieš Vokietiją, suvažiavo į 
Maskvą (kas fronte, bet Krem 
liaus ponai užfrontėje, propa 
gandą varė ir lengvai gyve 
no!) nuspręsdami įkurti sporti 
nę profsąjungą. Ir jau 1944 m. 
kovo mėn. rašytojai(!!!) J. 
Marcinkevičius, A. Bieliauskas, 
Stimburys ir kt. įsteigė „Žalgi 
lį" ir šiandien gyvuojantį pa 
vergtoje Lietuvoje, o tų pačių 
metų, liepos 13-tąją d. Vilniaus 
Vrublevskoi g-vėje N r. 4 iška 
bintą lentelė su įrašu: LSDŽal 
giris. Tuo tarpu laisvanoriškai 
pabėgęs komunistas Aleksiejus 

, Šimanas, N. Lietuvos vidutinių 
nuotoliu rekordininkas, karo 
metu taip pat nedalyvavo iron 
te. Jis „bėgiojo" užfrontėje, 
gaudamas jau 1942 m. su V. 
Mikėnu TSRS sporto meistro 
vardą. Jis pirmas 194 4 m. lie 
pos mėn. „atbėgo“ į Kauno 
Kūno kultūros rūmus ir prade 
jo juos tvarkyti ii’ savo kolegai 
S. Vaintraubui (taip pat atsira 
dus Kaune 1944 m. liepos m.) 
pranešė, kad suradęs prieškari 
n} sporto komiteto antspau 

dą...

stebiu čia esančius 
kurie

visiškai nekalba.
nervinančio. Išsky

rus gen. Adamkavičių ir geri. 
Nagevičių, visi jie yra labai jau 
ni žmones. Gen. Adamkavičius 
yra augštas, stambus vyras, di 
deliais žilais ūsais, ežiu kirptais 
plaukais, apskrita galva. Įspū 
dingą seno kario ir Lietuvos 
dvarponio povyza. Gen. Nage 
vičius labai augštas, (Senkevi 
čiaus Longinus) prisikuprinęs 
su akiniais, mokslininko ir k<?r 
tu XX a. pradžios rusiško revo 
liucionieriaus studento veido, sa 
vyje kažką turi sarkastiško 
bendroje povyzoje. Veido bruo 
žais, kaip man atrodė, išsiskyrė 
generolai Raštikis, Gustaitis ii 
pik. Valiušis. Pastarasis, ve 
dęs Lietuvos, prezidento Smeto 
nos dukerį, nuo pat mano įžen ' 
gimo į Ramovę, nenuleidžia 
nuo manęs akių, tiesiog foto 
grafuoja kiekvieną mano jude 
sį, kiekvieną žodį.

Geriame toliau krupniką, ta 
čiau

V

Daugiau kaip.600 asmenų pas 
kritiniais 12 mėnesių perėjo 
per Toronto ligoninės akių sky 
riaus specialius gliaukomos ban 
dymus. Ten yra Įrengtas di

tonomet 
esti dau 
pnežasti 

ankstyvoj 
gali būti pagydoma.

džiulis elektronikos 
ras. GIiaukoma, kuri 
geliu atveju aklumo 
mi, jei atrandama 
formoj,

Visi okulstai naudoja mažus to 
nometrus, bet jei jis apčiuopia, 
tai pasiunčia specialiai i ligoni 
ne, kur tiriama dideliu elektro 
nikos instrumentu.

Aktyviausi iš visų buvo šach 
matininkai. V. Mikėnas ir I. 
Vistaneckis lankydami ligoni 
nes, sužeistiems kariams duo 
darni simultanus, o 1944 m.Vos 
kresenske „Lietuviškos" divizi 
jos poilsio namuose buvo su 
rengtos šachmatų žaidynės. V. 
Mikėnas 194 4 m. dalyvavo S. 
S-gos šachmatų pirmenybė 
se (pasidalino 5—6 vieta), o 
taip pat

Maskvoje gyvenantieji 
komunistai —

sužaidė ir šachmatų rungtynes 
su latvius. Įdomiausia, kad spor 
tu neužsiimdavo tikri sportinin 
kai, bet Maskvoje gyvenę račy 
tojai, menininkai (Marcinkcvi 
čius, Bieliauskas, L. Gira, J. 
Paleckis ir kt.) partiniai, sov.e 
tiniai, kuriems sportas buvo 
tik priedanga. Geri krepšiniu 
kai, futbolininkai, slidininkai 
buvo priveisti ginti pačią Mask 
va, kad visi komunistai, „paval 
gę skanių amerikoniškų konser 
vų, užsirūkę „Camel" cigaretę, 
galėtų laisvalaikį praleisti Mas 
kvos Sokolnikų parko aikštelė
se...

Nukelta į 6-tą psl.

J. ŽMUIDZINAS

„Lietuvos valstybės 
susikūrimas”

3.
Autorius, apžvelgdamas car 

mečio rusiškąją istoriografiją, 
taip išryškina rusifikaciją tuo 
metinės Lietuvos atveju, kad 
Vakarų neapdairiam skaityto 
jui gali net kilti mintis: „Jei 
šitaip ten rusifikacija smerkia 
ma, atseit, Sovietinė Rusija nu 
sistačiusi prieš rusinimą“, nors 
ealybėj, kaip mum puikiai ži 

noma, rusinimas ten tebevaro 
mas kaip ir caių režimo, tik 
dar labjau lafinuotai ir planin 
giau. Kadangi čia būtų perilga, 
faktais remiantis, tai dėstyti ir 
nutolstama nuo temos, tai tepa 
liesim šiuo atžvilgiu tik V. Pa 
Šuto studijuojamą prūsų žemę, 
kuri, anot jo „išlaisvinta iš vo 
kiškųjų užkariautojų jungo“ (4 
p.) ir apie kurios rusinimą gali 
ne visi ,,N. Liet." skaitytojai ir 
žino. Šit mažas to „išlaisvin 
to“ krašto rusinimo pavyzdėlis.

Rusų urašovinistams nepati 
ko net ir tokie nekalti dalykai

kaip lietuviškieji vietovardžiai, 
nes jie tuoj Karaliaučių pakeitė 
Kaliningradu, Tilžė tapo — 
Sovietsk, Įsrutis — Černia 
chovsk, Ragainė — Neman, 
Gumbinė — Gusev, Piliava — 
__ Baltysk, Ylava — Bagratio 
novsk, Eitkūnai — Černyševs 
koje, Pilkalnis — Dobrovolsk, 
Alna — Družba, Tepliuva — 
Gvardejsk, Palvininkai — Jan 
tarny, Kaukėnai — Jasnoje, 
Šokiai — Kaširskoje, Lazdy 
nai-Krasnozižamensk, Širvintai 
—Kutuzovo, Malviška—Mais 
koje, Rūdava—Melnikov, Kar 
klė — Mysovka, Stalupėnai — 
Nesterov, Pilupėnai — Nevsko 
je, Trempai — Novostojevo, 
Darkiemis — Ozersk, Naujieji 
Kuršiai — Pionierskij, 1 aogu 
va — Polesk, Rasytė — Ryba 
čij, Žiliai — Žilino, Mielaukiai 
— Zalesje, Krantas — Zieleno 
gradsk, Vėluva — Znamensk, 
Girdava — Žaleznodoržny.

(Žiūr. V. Pėteraitis, Mažosios 
Lietuvos vietovardžių kaita, 
„Lietuva“ Nr. 7, 1955 m.).

— Ką į tai V. Pašuto galėtų 
pasakyti? Kam juos, iš seno 
vės žmonėse prigijusius, keisti 
rusiškaisiais. ar toks rusinimas 
savo esme kuo skiriasi nuo 
rj|ei|tonų Ordeno, Bismarko, 
Hitlerio vokietinimo politikos? 
O pats faktas, kad Sovietinė 
Rusija, užėmusi Rytprūsius, 
pati juos valdo, ką sako? Ar 
tai ne nauju kailiu apvilktos 
senosios velikoderžavijos jidlė 

jos gyvendinimas, jei tas kraš 
tas neįjungiamas net į Sovieti 
nę Lietuvos administraeją?

(Maskvos oficiozas „Prav 
da” jau pradėjo atvirai rašyti, 
priešingai Pašuto pasisakyma 
ms, kad Mažoji Lietuva — „Ka 
liningradskiį krai” — tai „is 
konislavianskie ziemli“... Tai 
kiekvienas imperialistas bei ko 
lonialistas istoriją tempia ant 
;-,avo kurpalio: naciai teigė, 
kad tai vokiečių žemėsę bolše 
veikai, — kad rusų. Red.).

Kalbant apie vietovardžius, 
tenka pastebėti, kad ir V. Pa 
•šuto nevisada vartoja lietu 

\ iškuosius, pav., jis neretai 
Trakus rašo Tvoki, Nemunas 
jam — Neman, o Kaunas i^.i

sai — Kovno, net ir Vilnius 
dažnai — Vilno (308 p.). O 
Lietuvos valdovų vardus, ku 
rių jau lietuviškos lytys nusta 
tytos, irgi rašo caro istorio 
grafų būdu, tik su tuo skir 
tumu, kad be tverdy znak: 
Mindovg, Vojšelk, Trojden, 
Viten, Gedimin, Vitovt ir kt. 
Jei savo geneologinėj Lietu 
vos kunigaikščių lentelėj (ku 
ri sudaryta itin gerai, nes nu 
rodytas ir kiekvienas pirma 
pradiškai pavartoto vardo šal 
tinis, kas lengvina tyrinėtojo 
darbą), autorius rašo šių vai 
davų vardus rusiška lytimi, 
tai vistiek skaitytojui lieka ne 
aišku, ar jie taip ištikrųjų Įra 
*iyti šaltiniuose: kodėl greti 
mai neduoti ir jų lietuviškų 
lyčių? Šiuo atžvilgiu lenkų is 
torikas H. Paszkiewicz yra 
objektyvesnis savo „The Ori 
gine of Russia", kur jis cino 
grafinės Lietuvos vietovar 
džius ir dinastų vardus rašo 
lietuviška transkripcija.

Kai dėl L A. Galubcovo 
*lviejų žemėlapiu — „Seno 
sios Lietuvos XIII — XIV a. 
a. žemės ir gyvenamosios vie 
tos“ ir „Lietuvos valstybe 
XIILamc ir pirmojoj XIV a 
pusėj (iki 1341)", — tai pir

masis tesudarytas pagal G.Low 
mianskio lenkiškąjį žemėlapį; 
antrasis būtų visai vykęs karto 
grafnio meno požiūriu bei įdo 
mus, jei bent etnografinės Lie 
tuvos plote vietovardžiai būtų 
rašomi iietuvškąja lytimi. Ten 
randame tokių „vardų“: Ne 
man, Šešupa, Dejnov, Karšuv, 
Skudy ir kt. Žemėlapis turtin 
gas duomenimis; šit kai kurie: 
— etnografinė Lietuva, rusų 
kunigaigštystės, Aukso Ordos 
valdžioj Rusė, užgrobtoji Or 
deno teritorija apie 1310 m.; 
vokiečių tvirtovės ir pilys Lie 
tuvos pasienyj, svarb. baltų su 
kilimai ir jų galutinis pavergi 
mas (datos) ; pirmykštė M in 
daugo kunigaikštija; buv. rusų 
kunigaikščių žemės, įjungtos į 
Lietuvos k-iją: Mindaugo lai 
kais (iki 1263), Vytauto ir Ge 
dimino laikais; karinių puoli 
mų bendros kryptys ir jų toliau 
šiai pasiektos vietos, nurodant 
datas ir vardus < Ordeno, šve 
dų, totorių, lietuvių, jotvingių, 
lietuvių — lenkų, rusų, totorių 
ir kt.); svarb. mūšių vetos ii 
datos. Bendrai paėmus, šis pen 
kiaspalvis žemei? nis daro ne 
blogą įspūdį — nesulietas ir ne 
sunku jame susivokti.

Be abejonės, Lietuvos valsty

bės susikūrimas yra visų įd< 
miausias, bet ir pats sunkiau 
sias mūsų istorijos klausimas. 
Ar autorius savo monografija 
parodė, kaip ii kada Lietuvos 
valstybė gimė ir augo iki Gedi 
mino mirties? Naivu būtų iš jo 
tokios istorinės pilnaties reika 
lauti, nes juk senovės valstybė 
nėra iš viso toka institucija, ku 
rios vystymąsi galima būtų pa 
sekti nuo pat jos embriono iki 
subrendimo, išrašant jos gimi 
mo metriką ir duodant pake 
liui kiekvieno jos rutūliojimosi 
tarpsnio fotografją, ypač jei 
trūksta rašytinių šaltinių. Kaip 
bebūtų, atrodo, kad V. Pasu 
to pasiekė didžia dalimi ir žy 
miai geriau negu kas kitas 
prieš jį savo užsibrėžtą tikslą 
— suvestinai apibendrinti šal 
tinių duomenis ir istorikų pa 
stebėijmus bei jų išvadas Lietu 
vos valstybės susikūrimo atžvil 
giu.

Žinoma, šs V. Pašuto dar
bas atliktas, kaip jau minėta, ne 
be komunistine ideologija pa 
grįstų teigimų bei interpretavi 
mų ar be marksistinių „dzingu 
liukų“, kuriuos istorikas leng 
vai sugebės išskirti nuo nieku 
dėtų istorinių faktų.

Galas,
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INuo Argentinos iki Kanados
N. L. bendradarbis p. Kančauskas iš Buenos Aires persikėlė 

j Los Angeles
' Kai sėdime savo vietoje ir 
esame paskendę kasdieniniuo 
se rūpesčiuose, mums atrodo, 
kad pasaulis toks platus ir nv 
Įmanoma jį visą aplankyti bei 
pažinti. Tačiau šiais laikais vis 
kas galima, tik reikia pasijudin 
ti iš vietos.

Tūkstančiai mūsų, kurie gi 
mėme ir augome Lietuvoje, 
šiandieną esame apkeliavę 
daug pasaulio ir dar vis kėliau 
jame. Keliaujame ne dėl malo 
numo ar duonos kąsnio jieško 
darni, bet keliaujame savo Tė 
vynės ilgesio lydimi... Nerims 
tame vietoje, nors galėtume nu 
rimti. Daugeliui iš mūsų skęs 
tantiems ekonominiame pertek 
liuje, vis kažko trūksta, kažko 
neramu ir norisi vis kur nors 
eiti, skristi, keliauti. Tačiau, 
kur mes benueisim, kokią lai 
mę rasim, visad Tėvynes ir 
gimtųjų namų ilgesyje skęsim.

Lygiai prieš dvylika metų, 
palikęs Anglijos ūkanas ir jos 
glostomus darbininkų bara 
kus, išvykau ramesnio gyveni 
mo jieškoti j Argentiną. Kai 
Londono uoste laivas traukėsi, 
nuo krantinės, mano širdyje 
kažkas darėsi, ir turėjau nuo 
žmonių pasislėpdamas nuo 
skruostų nubraukti nevieną aša 
rą. Tą pat} darė mano draugas 
ir keliolika lenkų, kurie irgi 
plaukė į Argentiną...

Nesigailėjome mes Anglį 
jos, nei jos ūkanų, nei tų mū 
rių barakų, bet mes gailėjo 
mės Europos, kurioje ir mūsų 
tėvynė kenčia vergijos prislėg 
ta... Jei ne raudonasi okupan 
tas, tūkstančiai mūsų, geriau 
būtume pasukę Lietuvos link, 
negu į nežinomus, svetimus 
kraštus...

Todėl> jnane .visą laiką, 
gyvenant Argentinoje, perse 
kiojo troškimas artėti prie Eu 
ropos. Be šio troškimo norėjo 
si rasti ekonomiškai geresnį gy 
venimą, nes Argentinos darbi 
ninko gyvenimas yra kietas ir 
skurdus, ką pastebėjau tik Į šį 
kraštą atvykęs. Kaip visų, taip 
ir mano akys visuomet buvo 
nukreiptos į JAV ar Kanadą ir 
ilgai nelaukdamas pradėjau da 
ryti žygius emigruoti iš Ar 
gintinos į Kanadą. Deja, nepa 
Slieke. 1951 m. užsiregistra 
vau emigruoti į JAV, nors ži 
nojau, kad reiks 8—9 metus 
laukti. Beskęstant kasdieniniuo 
se rūpesčiuose ir darbuose, tie 
devyneri metai prabėgo. Nebu 
vo lengva pasakyti sudiev čia 

pasiliekantiems draugams ir ar 
ūmiesiems. Draugai, parodyda 
mi pagarbą man ir mano šei 
tnai, surengė gražias išleistu 
ves ir aerodiome susirinko gali 
sus jų būrys mane išleisti. Nuo 
Argentinos žemės mane atplė 
šė galingas plieno paukštis ir 
per augščiausius kalnus, bei 
vandenynus nunešė į Š. Ame 
rikli naujam gyvenimui. Nepa 
įniršiu aš to sunkaus atsisveik’ 
nimo momento ir tos kelionės 
per Andų kalnus, kurių perskri 
dimui lėktuvas net 18 km augš 
tyn pasikėlė.

Po 22 valandų kelionės, lie 
pos 20 dieną nusileidome Mia 
mi, Florida, kur mus pasiliko 
JAV imigracijos valdininkai’,. 
Viskas buvo atlikta mandagiai 
ir greitai. Miamyje radome ne 
paprastą karštį ir teko gerai pa 
prakaituoti. Nors mūsų apsisto 
jimo vieta yra Los Angeles. 
Calif., tačiau mes, norėdami iš 
naudoti šią kelionę ir savo ge 
rus draugus aplankyti, iš Mia 
mi pasukome New Yorko link, 
kur gyvena buvę argentiniečiai 
St. ir P. Miliauskai. Čia jų bu 
vome su ašaromis sutikti ir gau 
šiai vaišinami. Sunku buvo 
baigti kalbas apie Argentiną, 
kur jie per 20 metų yra išgyve 
nę. Ta proga teko susipažinti 
su New Yorku ir pabuvoti dan 
goraižių prieglobstyje.

Liepos 27 d. iš New Yorko 
autobusu išvykome į Clevelan 
dą, kur laukė 16 metų nematy 
tas draugas V. Sakas. Kelionė 
buvo nepaprastai įdomi. Po 
dešimties valandų kelionės pa 
siekėme Clevelandą ir radome 
mūsų belaukiantį V. Saką su 
dukrelėmis. Parvykę į jo na 
mus, šį susitikimą gerokai ap 
laistėme besikalbėdami apie pra 
eiti ir dabartį. Čia teko pasisve 
čiuoti pusantros savaitės, todėl 
galėjau pažinti Clevelandą ir 
ten gyvenančių lietuvių kelias 
šeimas. Buvo labai malonu su 
sįpažinti su ,,Dirvos’’ red. B. 
Gaidžiūnu. Nepaprastai mane 
sudomino „Dirvos” spaustuvės 
modernumas (ofsetinė siste 
ma). Mums bestebint ofseto 
darbą, buvome nufotografuoti 
ir jau sekančiame „Dirvos” nu 
meryje mūsų foto tilpo pirma 
me puslapyje. Dar būdamas 
Argentinoje galvojau šios ke 
lionės proga aplankyti Kana 
doje gyvenančius draugus ir 
pažįstamus.

Gavęs laidimą vykti į Kana 
Nukelta į 5-tą psl

KULTURWWKKOjVIKA
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI

JOS XXI TOMAS
atiduotas rišyklai. Jį redagava 
dr. J. Girnius. Jis apima Oda— 
Pareiga. Šis tomas iliustruotas 
318 nuotraukomis. Gausiai ja 
ine sutelkta Palangon, Panevė 
žio ir kt. Lietuvos vietų vaizdų. 
J r.-.e sutelpa svarbesni straips 
mai: Oda, Odininkas, Odisėja, 
Odontologija, Oginskiai, O‘ 
1 leill, Onos bžn. Vilniuje, 
Odontologija, Onuškis, Opera, 
Opcmcja, Opiumas, Opozicija, 
Opika, Oras, Ordinas, Organi 
frai junginiai, Organizacija, 
C kestras, Ornamentas, Oršos 
kautynės, Ostrogo kunigaikš 
čiai, Pabaiskas, Olandija, Ole 
ka-Žilinskas, Olelkaičiai, Pabal 
t o Moterų Taryba, Pabaltijo 
santarvė, Pabaltijo univ., Pabė 
gelis, Pabradė, Pabrėža, Pacai, 
Pacūikas, Padalyvis, Pagėgiai, 
Pagirys, Pagudė, Pakistanas, 
Pakruojis, Palanga, Paleoli 
tas, Paleontologija, Palestina, 
Palestrina, Paliulionis, vysk., 
Paltarokas, vysk., Pamarys, Pa 
medė, Panamos kanalas, Pan 
dėlys, Panevėžio paėmimas, Pa 
r.evėžys, Panslavizmas, Papilė, 
Papilys, Papuošalai, Paragva 
jus, Parama, Paranoja, Parapi 
ja-

T? RPTAUTINIS TEIS1NIN 
KŲ KONGRESAS 

HAMBURGE
,Rugpjūčio 8—13 dd. vyko 

tarptautinis teisininkų kongre 
sas Hamburge. Tai 49-tas „In 
ternational Law Assotiation“ 
kongresas. Ši tarptautinė teisi 
ninku draugija buvo įsteigta 
1873 metais. Hamburgo kong 
rese dalyvavo apie 750 teisiniu 
kų; jie atstovavo 37 tautas. Šia 
me kongrese dalyvavo taip pat 
Soy. Sąjungos, Lenkijos, Čeko 
slovakijos, Vengrijos, o taipo 
gi naujų Afrikos valstybių tei 
sininkai. Temos: apie tarpt, van 
denų teisę, visuomenės teisę, 
apie privačios nuosavybės na 
cionalizavimą, oro teisės nepa 
žeidžamumą bei stratosferą, tei 
sinę atominės energijos panau 
dojimo problemą; sovietiniams 
atstovams pasiūlius, dienotvar 
kėn buvo įtraukta problema, lie
pianti tarptautinį nusiginklavi 
mą. E.

• Ant. Rinkūnas ruošia papil 
dytą, patobulintą laidą III 
„Kregždutės” dalies. „Žibu 
rių” leidykla Toronte numato 
ją išspausdinti prieš naujuo 
sius mokslo metus.

DAILININKUI 
PETRUI RIMŠAI

77 metai. Jo sveikata pablogė 
jusi. Jau treti metai viena aki 
mi visai nemato, o antrąja ma 
žai temato. Dėl to jau antri 
metai nieko nekuria. Paskutinis 
jo kūrinys yra Donelaičio me 
dalis. Yra pradėjęs Adomo Mic 
kevičiaus ir Čiurlionio meda 
liūs, bet jau nebegali baigti. Jis 
nebegali nė rašyti. Laišką Jo 
nui Rimšai jis padiktavęs Ri 
mantui.

DAIL. JONAS RIMŠA 
dabar tebegyvena ir tebedirba 
San Paulo mieste, Brazilijoje. 
Jis užbaigė spalvingų akvare 
lių ciklą ir dabar ėmėsi alieji 
nių darbų milžiniškose drobėse.

DR. INŽ. LEONAS 
BAJORIŪNAS 

išvyksta į Europą. Šių metų rug 
pjūčio 22 iki 30 d. Hagoje, 
Olandijoje bus vandenynų pa 
kraščių inžinerijos (Costal En 
ginireering) kongresas. Kartu 
su kitais tos srities specialistais 
JAV siunčia ir inŽ. L. Bajorių 
ną. Jis skaitys referatą: „Pajū 
rio medžiagų (smėlio) judėji 
mas bangų pagalba”; referate 
supažindins kongreso dalyvius 
su jo išvesta formule, kurios pa 
galba galima apskaičiuoti, kaip 
vandenynų ar didžiųjų ežeru 
bangos pakeičia smėliu padeng 
tą pakraščių dugną. Tas labai 
svarbu žinoti uostų statyboje.

L. Bajoriūnas jau dešimtį 
metų dirba JAV Kr. Aps. D- 
to Inžinierių korpuse. Trejetą 
metų, kaip inž. hidraulikas, dir 
bo Š. Dėkotoje prie Missouri 
upės užtvankos satybos. Dabar 
tos įstaigos Detroito skyriaus 
vedėjas. Daug prisidėj’o prie 
Šv. Lauryno upės reguliavimo 
projekto sudarymo. Inž. L. Ba 
joriūnas skaito hidrologijos pas 
kaitas Wayne Universitete, De 
toite. L. Bajoriūnas dipl. kul 
tūrtechmkos inžinieriaus moks 
lūs baigė 1936 m. Vienoje, Aus 
trijoj’e, o tos pat specialybės 
daktaro laipsnį ijiio 1943 m. 
Vilniuje.
• A. Vilčinskas, buvęs Didž. 
Britanijos lietuvių jaunimo są 
jungos pirmininkas, šių metų 
pavasarį sėkmingai baigė augš 
tąjį technikos mokslą ii išlaikė 
Londono universitete egzami 
nūs Bachelor of Science (Eng. 
laipsniu). Jaunas inžinierius — 
22 metų amžiaus — pradeda 
dirbti Westminsterio statybos 
konsultantų projektavimo biu 
re.

PIRMOJI SĖJA.
Poetae nascuntur, oratores 

fiunt
Su Romualdo Kisieliaus pir 

muoju rinkiniu, norisi sustot
prie paties autoriaus, kuris am 
žium dar dar jaunas, bet pėrė 
jęs pasaulį, nuo šlamančių Lie 
tuvos berželių iki New Yorko 
dangoraižių, matęs ir šilta n 
šalta. Tai ir atsispindi jojo kuk 
liam, svygiam, nuoširdžiai iš 
gyventam rinkiny.

Pirmam puslapy autorius pra 
šneka:
Bėriu pirmosios sėjos derlių 
Į dirvą amžių išpurentą, 
Su viltim, kad ne į žemę, 
O į širdžių gelmes ji krinta...

Tai prisistatymas skaityto 
jams. Pirmoje daly — Dulkės 
ant veidrodžio. Čia autorius ei 
lėrašty Pakeleivis nusivylęs sa 
vim, kaip visi mirtngieji, tačiau 
neįsminga pesimizmam Visas 
turtas — dvasia nemarioji.

Jo jaunatvė tyloje, kurioj 
lakštutės užliūliavo, tyla krai 
lį krovė, bet gyvenimas viską ir 
visiems keičia. Pavasarėjant — 
poetas nori pabėgti. — Bet kur 
pabėgsi nuo miesto triukšmo, 
Jei čia tovoji buitis ir duona. 
Apsivylęs, kaip ir visi išmušti 
iš gyvenimo kelio: 
Likai tu vergas savo kely... 
Credo atsispindi...
Tikiu, kad už mirties ir 
skausmo
Yra kitų dienų pasaulis.

Gyvenimas realus, todėl sun 
ku pabėgti — Ir nuo mašinos 
ratų milionų. New Yorko mies 
tas, jo dangoraižiai sukelia tik. 
nusivylimą:
Dangoraižių šešėliuos užgęsta 

mano dienos, 
Sudūžta visos viltys, svajones 

ir sapnai.
Anroj daly — Šlamėkite, ber 

žai — autorius kalba optimistiš 
kiau
Ten tyliai Nemunas sruvena. 
Ten spindi ašara tyra.

Autorius tarytum per visą tau 
tą peršviečia ir mato, ką mes 
kartais tik pajuntam, dainuoja 
apie paliktą žemę, senolių ka 
pus, gamtą ir tt.

Eilėrašty džiaugsmas, auto 
rius nuoširdžiai, stipriai ir saviš 
kai pasako tėvynės likimą, jos 
kančią:
Iš seno ąžuolo kaladės 
Aš pjaustau veidą mūs šalies...

Gi vizijoj autorius dar nuo 
širdžiau kalba apie mūsų laikų 
herojus - partizanus, kuriuos 
apleido ir teisė ir pasaulis: 
Ir glosto vėtros laisvės aro

kapą,

Romualdas Kisielius
SIMFONIJA

Žiūriu į melsvą jūrą 
Rausvam pavakary... 
Girdžiu, kaž kur aidi
Simfonija tyil...
Jos tonai gintariniai 
Sudūžta į krantus, 
Kai skrenda mano mintys, 
Sudrumsdamos skliaustus...
Į laimės horizontus 
Ne jūroj, o širdy, 
Kurioj paskendus aidi 
Simfonija tyli...
(Iš R. Kisieliaus pirmojo eilių 
leidinio „Pirmoji sėja“).

Perkūno EILĖS. Išleido 
Sandara (840 West 33 St., Chi 
cago 8, Ill., USA), 64 pusi., 
kaina nepažymėta.

Saulutė barsto mėlynakes 
žibutes...

O Lietuva suklupusi čia maldą 
šneka..

Pakėlusi nuo žemės 
drebančias rankas...

Dėl Tėvynės likimo optimis 
tiškas. Jis šaukia: 
Šlamėkite, beržai gimtosios 

žemės! 
Šlamėkite, nors jūs ir niekas 

negirdi! 
Tegu šlamėjimas gaivusis 
Vis budina iš nevilties

lietuvio širdį...

Poetas, pasiilgęs tėvynės, 
skrenda ten su paukščiais. 
Ten kalnai ir kloniai 
Gėlėmis nusėti, 
Ten ir mano džiaugsmo 
Vakarai žvaigždėti...

Atsisveikinimo eilėrašty krei 
piasi į paliktą kryžių: 
Saugok mūsų žemę!

Saugok gimtą sodžių! 
Ir nakties šešėliuos vienišas 

liudėk!

Trečioj daly — Žiedai pa 
kelėse — autorius kalba dau 
giau apie save. Nėra širdy nei 
liūdesio, nei džiaugsmo, yra 
tik daina ir optimizmas. Apie 
motiną:
Motinos rankos pilnos saulės

g‘ju, 
Pilnos paguodos 
Ir kvapių žiedų.

Romantika autoriui nelabai 
sekasi, tėvynės motyvai yra stip 
riausi, po to — gamta. Visiškai 
suprantama kodėl poetas kar 
tais pesimistas ir kodėl: 
Iš vakaro miglotų rankų 
Iškrito deimantas.

Knyga daro maloniai kuk 
lauš įspūdžio. Galim tik sveikin 
ti poetą.

Juozas Parojus.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
15.
Joselis atneša. Staiga, pamatęs Joselį, šeimininkas pnsi 

mena, nepardavęs šeškų kailiukų.
— Joseli, pirk, pirk, Joseli, — uždirbsi!
Kaipgi Joselis gali pirkti katę maiše. Joselis turi pame 

tyti.
Šeimininkas pakniobstomis bėga prie vežimo, rausiasi po 

sėdyne. Šeimininkė ir vėl kimba jam į skvernus.
— Nelįsk, boba, — šaukia šeimininkas, — reikalas yrar
Bet dabar šeimininkė vieno šeimininko nebepaleidžia. Ji 

eina kartu į tą prakeiktą traktierių, kur vyrui yra reikalų.
Už šeškų kailiukus vyras prašo tiek ir tiek. Joselis siūlo 

visu trečdaliu mažiau. Kailiais jis neprekiaująs — galįs ir visai 
nepirkti... Kas jam...

Pagaliau šeimininkas nusileidžia: Joselis uždėsiąs litą ii 
pastatysiąs pusbonkiuką iš savo kišenės. Lito Joselis nežada, 
bet pusbonkiuką pastato. Šeškų kailiukai lenda kažkur po pre 
ky stalių.

Šeimininkė irgi pareikalauja stikliuko. Geria ji ne iš no 
ro, o. iš susirūpinimo, kad vyras per daug nepasigertų: dar už 
muš bevažiuodamas.

Iš traktieriaus ir šeimininkas ir svainis, ar kūmas, ar šiaip 
sau geras pažįstamas eina skersi, įsikibę į šeimininkės alkūnes. 
Kai kada dainuoja, kai kada verkia, kai kada keikiasi. Supaisy 
si girtus...

Šeimininkas niekaip nebegali nusėdėti sėdynėje, jis kažko 
dėl virsta aukštielninkas, šalia jo, nei kviestas, nei prašytas, 
gulasi jo svainis, ar kūmas, ar pažįstamas. Savo vežimo jis da 
bar jau nebesurastų. Boba ir viena parvažiuos. Ne kurgi besi 
dės... Gerai dar, jei kuris nors neužsimano įlįsti į bekono dė 
ž$. Bet ir taip atsitinka, jei ne vienam, tai kitam būtinai sau 
na į galvą mintis pabūti kiaule. Velniškai smagu ir juokinga.

Iš pradžių abu vyrai kvatoja, paskui abu žagsi, paskui 
pradeda dainuoti. Dainuoja pašėlusiai smarkiai. Pakelės gy 
ventojai išeina į kiemus, žiūri į kelią ir ramiai konstatuoja -.

— Žmonės iš jomarko važiuoja...
O žmonės dainuoja, dainuoja, kol pradeda kimti. Tada 

dąina pamažu tilsta, pradeda nutrūkdinėti, ir į jos melodiją 
pamažu ima pintis kažkas panašaus į knarkimą. Paskui daina 

visai nutrūksta. Kurį laiką šeimininkė dar girdi nesudėtingą 
pasikalbėjimą:

— Jonai, ar jau miegi?
— Ar jau miegi, Antanai?
Bet ir pasikalbėjimas tingsta, retėja ir visai pasibaigia. 

‘Galvos svyra, svyra ir visai atsiremia j ilgabrikės dugną. Da 
bar jos laisvai tabaluoja į šalis. Šeimininkę linksmina tiK stip 
rus, ritmingas dviejų vyrų knarkimas. Žmonės važiuoja iš jo 
marko.

Jonas Bildžius važiavo visai ne iš jomarko, o tik skubėjo 
trumpai pailsėti po įprastos sunkios tarnybinės komandiruotės, 
kurioje jam taip labai nesisekė. Jo nuotaikai apibūdinti nebe 
buvo ž >dzių. Ji visai krito. Bildžius krutėjo, judėjo sėdynėje, 
jausdamas, kaip virpa rankos ir krūtinėje kaupiasi didelis ap 
maudas, kurį būtinai reikia ant ko nors išlieti, kad nesusprog 
dintų širdies. Tinkamiausias objektas šiam reikalui pasirodė 
Algis Trinkūnas. Lyg tyčia, šoferis buvo Iniksmas, nerūpės 
tingas, švilpavo kažkokią dainelę.

•— Klausyk, Algi, — kreipėsi viršininkas. —- Vieną kartą 
aš su tavim turiu atvirai pasikalbėti. Ar tu liausiesi kada 
nors mirkčiojęs, ar ne?

— Kada aš mirkčiojau? — nenusiminė šoferis.
— Kada, kada? Neapsimesk kvailesniu už save, — pati 

do Bildžius. — Nebežino kada!.. Ogi valgykloje kas mirk 
čiojo?

— Valgykloje? — nustebo Algis. — Valgykoje... Kadan 
gi labai juokingai vaišino mus tas geltonsnapis. Niekas gi ne 
matė, kaip aš mirktelėjau...

— Matė ar nematė, — niršo Bildžius, — o tu nustok! Ką 
aš tau, koks piemuo, kad visą laiką iš manęs šaipaisi ! Aš tau, 
žalty, parodysiu... Su vilko biletu išlėksi iš darbo...

— O! — pasišiaušė Trinkūnas. — Baisi bėda! Negausiu 
aš tokio šuniško darbo, kaip čia... Dar geresnį gausiu... Bet 
jau naktimis nereikės daužytis...

— Nesišiaušk, pienburni! — nesivaldė viršininkas. — Nes 
aš tau parodysiu, ką galiu. Taip įtepsiu į darbo knygutę, kad 
ir dantims neišgrauši! Na, kaip važiuoji, kaip važiuoji! Ant 
vežimo užlėksi!

— Šoferis grikštelėjo dantimis, aplenkė priekyje girgždė 
jusį vežimą, sustabdė „Pobedą“.

— Važiuokit pats! — pasakė atidarydamas dureles ir išlip 
dainas iš mašinos.

Nustebęs ir suglumintas Bildžius stebėjo Algį, iš lėto per 
si:.raustantį per griovį ir pasukantį į nedidelį miškelį. Šoferis 

žingsnavo pabrėžtinai nerūpestingai, vis garsiau švilpiniuoda 
mas. Po plačiu, šakotu beržu jis išsitiesė žolėje ir pasikišo am 
kas po galva.

Bildžius taip pat išlipo iš mašinos, pradėjo vaikščioti šalį 
kele pirmyn, atgal, pirmyn, atgal. Pirmu momentu jis buvo 
besiruošiąs sustabdyti kokią nors pakeliui važiuojančią maši 
ną ir sugrįžti ja į Vilnių. Tesižino tas padauža, tesiaiškina 
rytoj, kai karštis atslūgs.

Bet valandėlę pasivaikščiojęs, persigalvojo. Dar paklius, 
ko gero, koks pažįstamas, pradės klausinėti, kas atsitiko... Be 
to, rytoj reikia tęsti komandiruotę... Dar pusvalandį vaikščio 
jo Bildžius šalikele, svarstydamas, ką daryti. Algis nesijaudi 
no. Net ir švilpauti liovėsi.

— Dar užmigs, bjaurybė, — pagalvojo Bildžius.
Atsargiai perlipo griovį, priėjo prie gulinčio šoferio.
— Na, užteks kvailioti, — kreipėsi nepiktai, — važiuojam. 

Algi...
— Tai, kad aš nemoku, — atšovė Trinkūnas, nesijudinda 

mas iš vietos.
— Užteks, užteks, Algi, — maldė viršininkas. — Tu ne 

p^yk. Įsinervavęs žmogus ir ne tokių niekų gali prišnekėti... 
Nebe pirma diena mudu važiuojame. Na, važiuojam, važiuo 
jam...

Algis atsikėlė, pasirąžė, nusišypsojo ir vėl tuo pačiu nerū 
pestingu žingsniu grįžo prie mašinos.

Dabar jiedu važiavo tylėdami, paskendę kiekvienas sav' 
mintyse. Priekyje buvo Vilnius: namai, poilsis, nusiraminimai. 
Įvažiavęs į miestą, Jonas Bildžius išsitraukė iš kišenės piniginę, 
susrado šimtą rublių. Paprašė sustabdyti mašiną prie gastro 
nomo.

— Algi, tau patogiau, — krepėsi, ištiesdamas šimtinę. — 
Užbėk, paimk bonką konjako ir pusę litro... Būk geras.

Algis galėjo būti ir geras. Kai viršinnkas jo nekolioda 
vo, Algis niekada neatsisakydavo patarnauti, juo labjau, kad 
Bildžiaus pirkinys ir jam žadėjo šiokį tokį molonumą.

Iš tikrųjų, privažiavęs prie namų, Bildžius įsikišo konjaką 
portfelin, o puslitrį pratiesė šoferui.

— Paimk, išgersim... Gal nebebūsi toks piktas... Tik, Al 
gi, žiūrėk, rytoj septyniomis! Nesivėlink!

— Gerai, gerai, — atsakė šoferis, užtrenkdamas dureles, 
ruošdamasis apsisukti. Tie nuolatiniai graudenimai: „Nepa 
vėluok“, „Žiūrėk, laiku” jam jau mirtinai įkyrėję. Tarsi ir iš 
tikrųjų Algis Trinkūnas galėjo kada nors pavėluoti. Tokių 
atsitikmų dair nebuvo. Bus daugiau.
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Specialybė: DOVANOS į;
7610 Central St. LaSalle.

Mosklo - Technikos naujienos
ŽINKELIO TILTAS PROFESORIUS

ILGIAUSIAS AUTO-GELE VINCAS ČEPINSKIS,
Danijoje statomas ilgiausias 

pasaulyje auto-geležinkelio til 
.as. Jis bus 22 km ilgio ir su 
jungs Liūno ir Zelando salas. 
Tiltas šaliai turės didelę eko 
nominę reikšmę. Iki šiol trauki 
niai ir automobiliai per Didžio 
jo Beito sąsiaurį keliami kel 
tais.

DAUG ŽADANTIS 
BANDYMAS

miręs 1940 m. rugp. 22 d. Fizi 
kas, pedagogas, visuomeniniu 
kas. Fizikos moksluose specia 
lizavosi Petrapily, Šveicarijo 

je ir Vokietijoje. Vytauto Di 
džiojo Universiteto profesorius 
ir 1929 — 1933 jo rektorius, 
1926 m. švietimo ministeris. 
Plačios kultūros mokslininkas, 
tau rus žmogus.

Daug kas svajojo apie nuos 
tabius klijus, kuriais sakysime, 
galima būtų priklijuoti prie žan 
dikaulio naują dirbtinį dantį. 
Oklendo (JAV) karinės jūrų 
ligoninės protezų laboratorijų 
je pagaminti klijai, kuriais šu 
niui buvo priklijuotas dantis. 
Jis lakosi jau daugiau kaip me 
tai.

Su žmonėmis bandymai dar 
nebuvo atliekami, tačiau muks 
lininkai galvoja, kad jie bus 
daug žadantys. Naudojamus 
klijus iš esmės sudaro medžią 
gos, įeinančios į žmogaus kau 
Jų sudėtį.

POPIERIUS -
- TERMOMETRAS

NIAGAROS PUSIASALIS
GERIAU VEIKIME SUTARTINAI.

Wellando K. Vabalas ilgai 
rašąs neva humoro reikalus, 
staiga apsisuko ir parašė poezi 
čą apie mūsų pusiasalio parengi 
>inų tvarkymo komisiją. Išrevi 
davojo ją, kaip galėdamas ir pa 
statė kryžių.

Komisija, kaip komisija — 
anie mirkt.

Kodėl anie mirkt?
Todėl, kad Wellando Vaba 

lui visus peikti yra amatas. Nė 
ra buvę tokio organo, kurio K. 
Vabalėlis nebūtų papeikęs. Pei 
kia jis ir visus tuos, kurie ką 
nors dirba. Bet peikia ir tuos, 
kurie nieko nedaro, žodžiu K. 
Vabalėliui neįtiktų nei pats 
Kliuksinas iš Plinkšių balų prie 
Tausolo ežero!

Kalbant atvirai K. Vabale 
lio insomnijos priežastis yra pa 
vydas, kam vilniečiams gerai 
sekasi ruošti Jonines, o jam ne.

Tom Joninėm tikra istorija. 
Anais metais K. Vabalėlis per 
spaudą išsiaiškinęs, kad vilnie 
čiai ir nevilniečiai yra vienos ir 
tos pačios rasės, pasiraitę ran 
kovės suruošti Jonines, kur kas 
šaunesnes už vilniečių.

Salę nusamdė anksčiau už 
vilniečius. Programą sugalvojo 
tikrai įdomią: vokiečių, bei uk 
rainiečių tautinius šokius. Bu 
vo pakveista ir lietuvių tautinių 
Šokių grupė iš Toronto, bet at 
sisakė viešai per spaudą duoda 
mi aiškios progos K. Vabale 
liui išryškėti su savo išradimu.

Tą pačią dieną vilniečių Jo 
ninės vyko Meri t one ir sutrati 

'kė visą publiką į Meritoną, tuo 
padėdamas K. Vabalėlį ir jo 
tarptautinį teatrą visai glau 
džiai ant menčių.

ŽEMA KAINA
Laurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai; 

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

veikia visus metus. 
Mažas įmokėjimas.

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

augalo alsavimas“.
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Siuntiniai pilnai apdrausti. x
Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, f

į Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940. <

Šį kartą jau judriau. Ir die 
na nebe ta pati, bet savaitę 
anksčiau ir jau prisidengęs tri 
spalviu lapu: lietuviška progra 
ma, o ir pelnas jau dalimi eina 
„tautinei stovyklai“. Žinoma, 
be paaškinmo, kuriai stovyklai.

Žmonių atsirado saujelė. To 
užteko K. Vabalėliui pratrūkti 
džiaugsmais.

Bet pavydas — kirminas, ku 
riam šieno nepaduosi. Pasitai 
kė taip, kad į šių metų vilnie 
čių jonines atvykus „Grandinė 
lei“, žmonės suvyko rekordiniu 
skaičiumi. To kaltę K. Vabale 
lis suverčia paminėtai komisi 
jai, kuri savo laiku parašė atsi 
lankymą į visuomenę.

Savo poezijoje K. Vabalėlis 
prikūrė būtų ir nebūtų dalykų. 
Nieko naujo ir pasakyme, kad 
parengimų registraniją vedė 
Wellandas jau 1955 m. ir gra 
žiai ją tvarkė tėvai pranciško 
nai, Tas viskas tiesa, bet ar pai 
sė tų registracijų K. Vabalėlis? 
Ne, kaip kad nepaiso ir dabar. 
Paisant, atpultų ir bet kokia ko 
misija!

Seno Motiejaus patarimas pa 
prastas: liaukimės šposavę. Ar 
svarbu, kas dirba, jei dirba ge 
rai? Vilniečiai, klaipėdiečiai ar 
telšiečiai. Rūpi, kad koks gi a 
šis nepaklystų? Kokia garalnli 
ja, kad jis privačiame delne ne 
sutirps? Šios rūšies kalbos turė 
tų išnykti iš mūsų tarpo. Švie 
sa reikalauja!

Dirba kas gražiai, tai ir duok 
kelią, bet nepastok. Sujunkime 
jėgas geriau viena linkme, o ne 
priešiškai.

Motiejus.
KARŠTAS ŽIEDAS

Italijoje auga labai įdomi 
Arum genties gėlė. Jeigu įstaty 
tume termometrą į jos žiedo vi 
dų, tai pamatytume, kad čia 
temperatūra svyruoja nuo 40 
iki 44 1. C. Kodėl taip yra. Kvė 
pavimo proceso metu visi auga 
lai, kaip ir gyvūnai, išskiria ši 
lumą. Tačiau augalų paviršius 
toks didelis, kad išsiskirianti ši 
luma negali jo kiek žymiau su 
šildyti. Tuo tarpu minėtojo žie 
do tankių vainiklapių bei taute 
lapių viduje išsilaiko „karštas

Amerikiečių specialistai paga 
mino savotišką ir gana įdomų 
popierių. Kintant temperatūrai, 
jis keičia savo spalvą. Iš nevie 
nodo’jautrumo temperatūrai ke 
liolikos juostelių tokio popie 
riaus galima sudaryti skalę, ku 
ri lyg termometras rodys tem 
peratūrą. Be to, šį popierį ga 
Įima panaudoti kai kuriose tech 
nikus srityse.

KAS GREIČIAU MIRŠTA?
Naudojantieji alkoholį daž 

niau miršta nuo užkrečiamų Ii 
gų. Ta patvirtina bandymai su 
triušiais: viena jų grupė buvo 
normaliai maitinama, o kita su 
maistu kas dieną per 4 mene 
sius buvo duodama porcija ai 
koholio. Po to abi grupės Iriu 
šių buvo apkrėstos džiovos ba 
cilomis. Nuo džiovos daugiau 
žuvo alkoholio gavusių triušių.

IRIDOMIRMIC1NAS
Tai buvo prieš 15 metų, Ma 

žų tropikų skruzdėlių priropo 
jo į krovininius laivus iš įvai 
rių Pelų Amerikos uostų plati 
kiančius į Genują. Pamažu šios 
skruzdėlės paplito po visą Itali 
ją, kelyje naikindamos savo 
stambiuosius „brolius“. Pavijos 
universitetu profesorius M. Pa 
vanas susidomėjo šiuo reiški
niu. Greit jam pavyko atskleis 
ti užjūrio atėjūnų veiklos pa 
slaptį. Pasirodė, kad šių skruz 
dėlių analnė liauka gamina pil 
kos svalvos, vaško konsistenci 
jos nuodą. 1948 m. italų moks 
lininkui pavyko atlikti nuodo 
kristalizaciją ir aguti jį gryną. 
Nuodas buvo pavadintas „irido 
mirmicinu“. Gausiais eksperi 
mentais Įrodyta, kad iridomirmi 
cinas žudomai veikia daugelį 
vabzdžių rūšių, bet visiškai ne 
kenksmingas žmogui. Toles 
niais mokslininkų tyrinėji 
mais buvo nustatyta, kad Pie 
tų Amerikos skruzdėlių nuodus 
galima sėkmingai panaudoti ko 
vai su šiltine, choleros ir tuber 
kuliozės bacilomis.

Buvo mėginta nustatyti šio 
nuodo cheminę sudėtį ir pas 
kui pagaminti jį drbtiniu, siute 
tniu būdu. Mokslininkų darbas 
pavyko. M. MACIUKAS

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪ BŲ

SIUVĖJAS
AUGŠTOS KOKYBĖS
RANKŲ DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

Dr. Otto Holden, kuris suriš 
tas su daugeliu Hydroelektros 
darbų prie St. Lawrence upės 
ir prie Niagaros projektų Nr. 
1 ir 2 (apačioj). 1915 m. spa 
lio vieną rytą jaunas Ontario 
Hydro inžinierius drebėjo žy 
mėdamas vandens lygį prie nau 
jos Eugenia elektros stoties. 
Bet kada jo užrašai nukrito į 
šaltą vandens srovę, jis sugrie 
žė dantimis ir pasinėrė kartu su 
jais, 
den, kuris 
tario 
riaus pareigų liepos 15 d. Per 
47 tarnybos metus jis įgavo 
pasaulinį garsą, nes jo darbas 
susijo su visais didesniais Onta 
rio hydro - elektros projektais.

Otto Holden pradėjo dirbti 
Hydro komsijoj 1913 m. kaipo 
braižytojas, baįgęs Toronto Ą ----- ----------
universitetą B. A. laipsniu, bet siems projektams

Tai buvo dr. Otto Hol 
atsistatydino iš On 

Flydro vyriausio inžinie

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Juozas Kralikauskas. ŠVIE 

SA LANGE. Romanas. Nidos 
knygų klubo leidinys Nr. 29. 
248 psl., 1960 m. Kaina klubo 
nariams 1 dol. minkštais ir 1.50 
dol. kietais viršeliais. Adresas: 
Nida book club %, Ladbroke 
Gardens, London, W. 11, Eng 
land.

RINKTINĖ Nr. 6. Nidos 
knygų kubo leidinys. 1960 m. 
Kaina 50 et. 80 pusi.

NUO ARGENTINOS IKI 
KANADOS

Atkelta iš 4-to pusi, 
dą, rugpjūčio 6 d. anksti rytą 
autobusu iš Cleveland© pašilei 
dau Hamiltono, Ont., link ir 
apie pietus jau buvome Hamil 
tone. Ši kelionė buvo tuo įdo 
mi, kad turėjome keliauti visiš 
kai pro Niagaros krioklį, kur 
teko sekančią dieną draugų au

po papildomų studijų įsigijo ei 
vilinio inžinieriaus teises.

Jojo pirmas darbas buvo ir 
Hydro pirmas — statyti dabai 
jau nesamą Wasdell Falls stotį 
prie Severan upės.

Nuo Wasdell Falls, kuris bu. 
vo žemiausias Hydro sistemoj, 
jis dirbo prie antros stoties — 
Eugenia prie Beaver upės, ku 
rios tvenkinys yra ir dabar 
augščiausias. Jo gabumai buvo 
pademonstruoti pilnumoj prie 
Cameron Fallis stoties prie Ni 
pigon upės ir vėliau prie Niaga 
ros Queenston - Chippawa sto 
ties, tuo laiku didžiausios pa 
šauly. Vėliau ji buvo pavadin 
ta Sir Adam Beck Niagara sto 
timi pagal pirmąjį Ontario Hyd 
ro vadovą.

Otto Holden vadovavo vi 
ant Ottawa

tomobiliu nuvykti pasigrožėti 
šiuo gamtos grožiu.

Viešėdami Hamiltone pas 
M. ir J. Rybius, jų automobi 
liu buvome nuvežti į Lųndoną, 
Ont., kur aplankėme Argenti 
noj gyvenančių Br. ir A. Ma 
rencholcų gimines Kiaupus ir 
Žemaičius. Žemaičiai prieš 
maždaug melus laiko atvyko į 
Londoną, Ont. iš Argentinos.

Paviešėję Hamiltone, vyksi 
me į Toronto, kur mūsų laukia 
Aloyzas Kuolas. Su Al. Kuolu 
teko susipažinti prieš 16 metų 
karo audrai siaučiant ir kartu 
pergyventi paskutines karo die 
nas Vokietijoje. Be to, Toron 
te gyvena gausus būiys drau 
gų ir pažįstamų, su kuriais te 
ko gyventi tremtinių stovyklų 
se ir Anglijos barakuose.

Iš Toronto keliausime vėl 
link JA V ir ilgesniam laikui pa 
siliksime Sodus., Michigan 
pas J. ir M. Bačiūnus, Tabor 
farmoje. Su p. J. Bačiūnų susi, 
pažinau Argentinoje, kada jis 
šių metų pradžioje lankėsi. 

I Baltics Investment Corp. |
b Autorizuotas kapitalas $ 120.000 «

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. | 
« IŽd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097. |
$ Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

upės, kur viena stotis buvo pa 
vadinta ir jo vardu. St. Law 
rence buvo įdomiausia. Ji pa 
reikalavo didelės koordinacijos 
ir tampraus bendradarbiavimo 
visų jėgų.

Priedu prie jo atsakomingų 
Hydro darbų, Dr. Holden bu 
vo paskirtas prie tarptautinio 
darbo — prie projektų ir kons 
trukcijos Niagara upės stoties 
ją perstatant.

Laike 10 metų jis buvo išvy 
kęs į užsienius dalyvauti tarp 
(tautinėse konferencijose, stu 
dijuoti Europos ir Rusijos siste 
mas, dalyvauti konsultacijos 
darbuose Australijoj prie Sno 
vy kalnų hydroelektrinių pro 
jektų. Tarpe jojo gausių apdo 
vanojimų pažymėtinas jo Alma 
Matei suteikimas jam garbės 
diplomo — Inžinerijos Dakta 
ro, (CS).

Pasisvečiavęs pp. J. Bačiū 
no vasarvietėje, vyksiu į Čika 
gą, kur laukia apie šimtas iš 
Argentinos atvykusių pažįsta 
mų ir draugų. Čikagoje apsisto 
siu pas E. ir J. Zubrickus, kuris 
gyvendamas Argentinoje buvo 
vo fotografas, manosios profe 
sijos žmogus. Čikagoje pasisve 
čiavę, jau lėktuvu skrisime į L. 
Angeles, Calif, ir pradėsime 
kurtis iš naujo.

Kiekviename krašte pradžia 
yra sunki. Bent iš pirmųjų 
žvilgsnių į darbininko gyveni 
mą, JAV ir Kanadoje galima 
susidaryi vaizdą, kad čia darbi 
ninkas už sunkiai uždirbtą pi 
nigą gali gyventi geriau, kaip 
Argentinoje. Jei JAV ar Kana 
doje darbininkas gali turėti sa 
vo automobilį, televiziją ir erd 
vų butą, tai Argentinoje apie 
tuos dalykus nevisi tegali ir pa 
svajoti.

Apie savo ateities gyvenimą 
negaliu nieko kalbėti. Pagy 
vensim, pamatysim.

L. Kančauskas.
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Lietuvoje atsilankiusieji 
pasakoja

Lietuvoje paskutiniais lai 
kais lankėsi nemaža žmonių, 
nuvykusių tai iš JAV, tai iš 
Kanados. Yra nemažai jau ii at 
sikėlusių iš ten. Visi jie pasako 
ja apie tenykštį gyvenimą ir te 
nykštes gyvenimo sąlygas. Vie 
niems gyvenimasa ir jo sąlygos 
Lietuvoje — vienas baisus siau 
bas, kitiems — tikras rojus. 
Tur būt objektyvesnė tiesa kur 
nors yra per vidurį. Ją nesun 
ku sužinoti ir iš sovietinės span 
dos, mokant atskirti realybę 
nuo propagandos. Tat ir besi 
lankiusiųjų pasipasakojimas, 
ką jie Lietuvoje matė arba ką 
patyrė, turi tiktai labai reliaty 
via prasmę. Ypač, kad tie žmo 
nės, kurie okupacinės Lietuvos 
valdžios buvo pakvesti apšilau 
kyti Lietuvoje, anot vieno da 
lyvio išsireiškimo, „visi raudo 
ni, kaip kepti vėžiai“. Iš kilos 
pusės, jie ne tiek buvo pakvies 
ti pažinti dabartinę Rusijos oku 
puotą Lietuvą, kiek savo alsi 
lankymu sudaryti ispūdį, kad 
ir užsieniuose gyveną lietuviai 
pripažintų Lietuvos okupaciją. 
Tokioms sąlygoms esant, apie 
objektyvumą negalima nei pa 
manyti. Ypač, kad ir praneši 
mo, kurį padarė Lietuvoje be 
silanką montrealiečiai, tikslas 
— grynai propagandinis.

Iš Montrealio į Lietuvą, į

20-ties metų okupacijos sukak 
tuves, buvo nuvykę 3 asmens 
— p. Kisielienė, p. Juška ir 
Petras Šuplevičius. Rugp. 12 
d. vakarą tvankiame Park Ave. 
saliūne J. Lesevičius visus tris 
pristatė kalbėti į susirnkusius, 
kurių buvo apie 70 asmenų, o 
šių tarpe buvo ir ne „Literatu 
rinės dr-jos“ narių ir keli dipu 
kai. Bet nė vieno jauno žmo 
gaus, — tat ši dr-ja yra išmirš 
tanti.

J. Lesevičius, atidarydamas 
subuvimą ir reaguodamas į 
žmonių kalbas, kodėl buvo pa 
siųsti šitie, o ne kiti, paaiškino, 
kad buvo siunčiami šitie trys su 
minėtieji todėl, kad iš Lietuvos 
Ratomskis, kaip kultuiinio ben 
dardarbiavimo oganizacijos pir 
mininkas, pakvietė tris, būten* 
„Lietuvių literatūrinės draugi 
jos“ (LLD) narius, todėl dr- 
ja galėjo siųsti tiktai savo dr- 
jos narius.

Pirmu kalbėtoju J. Lesevi 
čius pristatė Jušką, kurs dėstė 
savo įspūdžius neilgai.

P. Juška sako: kad Lietuvą 
Nukelta j 7-tą psl.

UNIVERSITETAS UŽSIE 
NIO STUDENTAMS 

MASKVOJE
^Maskvos naujai įsteigtame 

„Tautų draugystės universite 
te“ studijuos Azijos, Afrikos ir 
Lotynų Amerikos studentai. 
Visas kelionės ir išlaikymo iš 
laidas apmokės sovietnis kultu 
ros fondas. Universitetas rengia 
m;.s 25 tūkst. studentų. Šiuo bū 
du Maskva tikisi paruošti nau 
ius kadrus savo penktajai ko 

1 lai. E.

LIETUVOS TSR 
VALSTYBINIŲ PREMIJŲ 

literatūros ii meno srityje komi 
tetas nutarė paskirti 1960 metų 
Lietuvos TSR Valstybines pre 
mijas už įžymausius literatu 
ros ir meno kūrinius:

V. Žalakevčiui — režisieriui, 
A. Mockui — operatoriui, A. 
Žebriūnui—režisieriui B. Brat

uskui — režsieriui, J. Griciui 
— operatoriui už sukūrimą me 
i/ . u kino filmų „Adomas nori 
būti žmogumi“ ir „Gyvieji did 
vyriai“ — 25 tūkstančius rub 
lių;

G. Jokūboniui už skulptūrą 
paminklui Pirčiupio aukoms— 
25 tūkstančius rublių;

E. Balsiui už muziką baletui 
„Eglė — žalčių karalienė“ — 
25 lūks. rublių ;

į. Ragauskui už knygą „Ite, 
n. ssa ėst“ — 15 tūkst. rublių;

B. Dvarionui už Koncertą 
fortepionui ir orkestrui — 15 
tūkstančių rubilų;

A. Venclovai už romaną „Gi 
mimo diena“ — 15 tūkst. rbl.;

V. Golovčineriui — režisie 
riui, S. Lukackiui — dailinki 
kui, L. Ivanovui — aktoriui, 
S. Lobi.novui — aktoriui, I. Ar 
kadijevai — aktorei už dramos 
spektakli LTSR Valstybinia 
me rusų dramos teatre G. Niko 
lajevos ir S. Radžinskio „Grum 
tynės žygyje“ — 15 tūkst. rub 
lių;

V. Klovai — kompozitoriui, 
J. Gustaičiui — libreto auto 
rit.i ir spektaklio režisieriui, R. 
Geniušui —— dirigentui, R. Son 
gailaitei — dailininkei, J. Dau 
tartui — vyr. chormeisteriui, E. 
Saulevičiūtei — solistei, V. No 
reikai — solistui, R. Sipariui — 
solistui už spektaklį LTSR Vai 
stybiniame akademiniame ope 
ros ir baleto teatre „Duktė” —

Amerikos li<
PAVERGTŲ TAUTŲ

Prieš kelius mėnesius Buffa 
lo lietuviai kreipėsi į Niagaros 
Pusiasalį, Hamiltoną ir Cleve 
landą padėti suorganizuoti pro 
gramą P. T. Savaitei. Kai Sa 
vaite atėjo, pasirodo, jokios 
programos iš lietuvių pusės ne 
buvo, nors visos kitos tautos iš 
ėjo su puikia prorgama.

Aišku, nežinant tikro reika 
lo, nevienam ta Savaitė mažai 
terūpėjo. Ar maža tokių imi 
grantiškų dalykų?

Bet ką pamatėm tą savaitę 
vykstant, visi patyrem, kad blo 
gai padarėm šią Savaitę taip 
mažai parėmę. Ištiktųjų joje, 
ypač paskutnę dieną, turėjo da 
lyvauti visi šio krašto lietuviai, 
gerai tam pasiruošę, nes tokių 
šaunių progų vargu yra daug. 
Visas reikalas buvo paruoštas 
amerikonų, nuostabiai preciziš 
kai, impozantiškai ir dar plius 
liuksusiškai.

Pagrindinis veiksmas įvyko 
to miesto vienoje ištaigingiau 
siu salių, išklotų minkštais ki 
limais. Visą reikalą pravedė Bu 
falo miesto žymūnai, priekyje 
su burnistru p. Sedita. P. Sėdi 
ta pasakė pagrindinę kalbą — 
retai stiprią kalbą ir mums lie 
tuviams. Eilės tautų vėliavos 
scenoje, jų tarpe ir mūsų tri 
spalvė.

Iškilmės su visa amerikoniš 
ka pompa ir holyvūdišku čir 
ku. Net vėliavos su sargybomis 
dalyvavo. Amerikos ir kitų tau 
tų patriotizmui buvo duota pil 
nos progos pasireikšti. Kai p. 
Sedita pasakė, jog tarp kitų ir 
Lietuva tebėra skaitoma nepri 
klausoma, bet rusų laikinai pa 
vergta, milžiniška salė šaukė ir 
plojo pritarimui.

Dar didesnė Lietuvai demons 
tracija įvyko sienoje vienam iš 
kalbėtojų pąjliškinus Gedimi 

no Janušonio žygį ir paprašius 
jį atsistoti. Salt suūžė kaip jū 
ra, kai pamatė šį jauną lietuvį 
atsistojusį visiems pasirodyti.

Iš viso lietuviam atrodė bu 
v o daug dėmesio skirta, bet... 
jų buvo taip apverktinai ma 
žai!.. Kaip sykis ten, kur taip 
reikėjo!

Laimei, Niagaros Pusiasalio 
būrelis lietuvių atėjo į pagalbą. 
Susirinkusių keliolika mašinų

‘tuvių veikla
SAVAITĖ BUFFALE
lų polieja virtinės laukė ant šie 
nos ir... virtinę visų nustebimui 
per miestą nulydėjo į salę, tary 
tum kokią be galo svarbią pro 
cesiją. Judėjmas buvo sustabdy 
tas, šviesos pakeistos. Eskor 
tai prieky, užpakaly. Plakatai 
ir sustojusios minios žmonių. 
Kaip būtų buvę gera, jie ta vir 
tinė būtų buvusi didesnė!

Tegu tai būna verta dėmesio 
kitiems metams!

Tada suorganizuotume tai 
Savaitei specialų šių kraštų ko 
mitetą ir duokim geriausią prog 
ramą ir geiiausią organizuotu 
mą. Temato visi, kad esame tau 
tos dalis, kuriai tikrai apeina 
tai, apie ką taip širdingai šau 
kia svetimi — kova už mūsų 
tautos laisvę!

Berželis.

NEPAPRASTAS ALBERTOS 
VEIKALAS

Kiekvieną vasarą Alberta pa 
Stato labai savotiškame vasaros 
teatre prie Kanados Rokie kai 
nų, netoli miesto Jasper, veika 
lą: „The Jasper Story“. Tai 
yra pastatymas, kuris yra rodo 
mas 30,000 žiūrovų - turistų. 
Jis vyksta plačiame amfiteatre, 
atviram ore, kur yra tokia pui 
ki kalnų aplinkumą. Stato pa 
tys kanadiečiai ir vaidinimas 
apie pačius kanadiečius. Para 
šy ta Albertos rašytojo Elsie 
Park Govan, pastatytas Jack 
McCreath.

Jasper pastatymas yra rei 
kalingas 60 aktorių, visi jie yra 
iš Jasper bendruomenės, 12 šo 
kėjų, 40 dainininkų, tuzino ark 
lių ir orkestro 20 muzikantų. 
Jasper istorija pasakoja apie 
įsikūrimą Vakaruose, apie tuos 
ankstyvuosius pionerius, kurie 
perėjo per Athabasca slėnį 
šiaurinėj Albertoj, perėjo per 
visas islornes vietas ligi gele 
žinkelio piatiesimo, apie apsi 
gyvenusius ir apie keliaunin 
kus. Pastatymas susideda iš 
dviejų akių, liaudies dainų, ba 
iadžių prieinant prie modernių 
dienų. (CS).

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Prasidėjo Pabaltijo dvira 

čių lenktynės. Dalyvauja89dvi 
ratininkai iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Po dviejų etopų pir 
mauja estai prieš latvius ir lie 
tuvius.

— S. S-gos krepšinio pirme 
nybėse Kauno Politechnikos 
Instituto moterų komanda Mas 
kvoje nugalėjo Dinamo 58:37 
pasekme ir Kaune įveikė ligi 
šiol pirmaujančią Leningrado 
ASK komandą 56:49. Tai gra 
žūs lietuvaičių laimėjimai. Svei 
kiname!

— Ir mūsų vyrai iškovojo 
taip pat dvi gražias pergales, 
jie Rygoje nugaėjo VEF ko 
mandą 67 :62 ir komandinį Eu 
ropos meisterį ASK 83 :64. Tie 
sa, pastaroje komandoje nežai 
dė Kruminš, Valdmanis ir M ui 
žnieks (ruošėsi olimpiniams žai 
dimams), tačiau taškų skaičius 
pats palba už save.

__ Kauno jaunių futbolo ko 
mandos meisterio vardą iškova 
jo Kauno Audiniai.

TRUMPAI IŠ VISUR.
__  Olimpinėse žaidynėse Ro 

moję, Kanadą atstovauja 95 
sportininkai.

__  Rytinėje ir vakarinėje Ka 
nadoje prasidėjo futbolo pir 
menybės. Baigminis dviejų šio 
krašto dalių meisterių susiti 

kūnas įvyks lapkričio 26 d. Van 
couveryje, kur dvi komandos 
kovos dėl Grey taurės.

— Auto nelaimėje žuvo bu 
vęs pasaulio šuolio su kartimi 
meisteris B. Gutovski.

— Lenkas Šmitas atsiekė tri 
šuolyje naują pasaulio rekordą, 
nušokdamas 1704 m.

— Anglas A. Rou yra pir 
mas europietis visiškai pnsiarti 
nęs prie 19 m ribos rutulio siu 
mime. Jo pasekmė — 19,92 m. 
ir kartu naujas Lietuvos rekor 
das.

— Leningrado futbolininkai 
atvyko kelerių draugiškų rung 
tynių į Kanadą.

— Besiruošdamas olimpi 
mams žaidimams, Anglijos ii 
gų nuotolių bėgikas G. Peri 
per treniruotes nubėgo nuoto 
lį, lygų dviem kelionėm aplink 
pasaulį.

Stu Davis, kuris iš Winnipeg© 
CBC — TV gitara skambina ir 

dainuoja.

Dainininkas T. Ambrose, kuris 
matomas ir girdimas per CBC 

— TV antradieniais.

■ LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. ' 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame rincfli Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir t f IJclolLl tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI-.

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. T . A 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel. 05 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo f v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

twwwwwwwmmiwwwonmnwiaiiinmiinnimww

15 tūkstančių rublių.

Lietuviai advokatai
N’EIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Ba- l isters, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

1CX.---HV . --- ' M

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585 

ter’L-. jue—rDO*.:"—rrx»c, .::: ~ m

! A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

X f I. EM 4-1394, EM 4-1395 
£ 1008 North Ontario Bldg. 
3 330 Bay Street,
S TORONTO 1, Ontario.

I

iškėlė stipraus turinio plakatus 
ir virtinė pasileido nuo Niaga 
ros Kanadoje į Bufalą.

Kely daugybė mašinų nuste 
bę ir susdomėję skaitė stiprius 
parašus.

Pasirodo Amerikos motocik

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai 
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JAN1QUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W., 

Toronto. Tel. EM 4-4025.

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.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
„P A R A M A”

Paskola 1 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. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

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

h .

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

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

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

(premijuota) ........................................................................ $ 0.50
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ............................. 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ........................2 00
H. Senkevičius. KRYŽIUOČIAI , romanas I ir II

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

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

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

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkauska*. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,5f
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,POSAKIA13.50 
„VARPAS” (dvigubas) ..................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.......2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ......................... 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.................................. 1,5
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS. ............................    1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas.............................................2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ............................0,76
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ.. . .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas ..........................$ 2,—■
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................ $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Ori n tai 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. Q., Canada.
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HAMl||LTOV St CATHARINES, Ont.
TURIME IŠSIAIŠKINTI

SUGRIŽUSIEJI IŠ LIETUVOS PASAKOJA
Atkelta iš 3-čio psl. x

LIETUVIŲ BANKELIS „TALKA“ UŽBAIGĖ 
PIRMĄ PUSMETJ

su gražiais rezultatais tiek na 
rių skaičiumi, tiek kapitalo dy 
džiu. Balansas, kuris suvestas 
liepos 31 d. parodė:

Aktyvas:
Paskolos nariams

asmeninės 170,117.65
Paskolos nariams

morgičių 58,923.38
Raštinės turtas bei

inventorius 380.99
Deponuota OCU

League 7,297.12
Kasa — banke laikomi

pinigai 33,264.31
Kasa —i keitimo fondas 100.00

Balansas 270,083.45
Pasyvas:

Šerų sąskaita $251,180.55 
depozitai 6,479.96
Įstojamasis nario mok. 17.75 
Pereinamos sumos 18.75 
Švietimo fondas 300.00
Garantijos fondas 3,634.70 
Nepaskristytas pelnas iš

1959 m. 410.27
Pelnas už šiuos metus 8,041.47

Balansas 270,083.45
Palyginant su praeitų metų 

tuo pačiu laiku balansas yra 
padidėjęs — 104,000 dol. (per 
nai 166,594.38 dol.), išduotos 
paskolos nariams padidėjo 
92,000 dol., Šerai paaugo 
102,000 dol. Narių skaičius 452 
(pernai 349) padidėjo 103 na 
riais. Tokiu tempu augant ga 
Įima tikėtis metus užbaigti tu 
rint 300,000 dol. kapitalą. Per 
liepos mėn. įstojo 15 naujų na 
rių. Kredito Komitetas leido 
iš duoti naujų paskolų 2,724.30 
dol.

Bankelio darbas vyksta sklan 
džiai, nes dirbama pastoviai 
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. p. p., o antradieniais ir 
penktadieniais vakarais papil 
domai dirbama nuo 5 vai. iki 8 
vai. vak. Bankelio raštinė yra 
20 King St. E., antrame augŠ 
te kambarys 13. Sekmadie 
niais po pamaldų 12 vai. Para 
pijos salėje yra inkasuojami pi 
nigai ir teikiama informacija. 
Šeštadieniais visai nedirbama. 
Bankelio vedėju yra Lengni 
kas, kuris dirba pilną laiką ko 
operatinio bankelio reikalams.

Birželio 30 d. „Talką" tikri 
no revizorius Mr. John Lamb 
iš Ontario Credit Nnion Lea 
gue. Revzorius dvi dienas kruo 
pščiai knisosi po knygas, at 
skaitomybę, posėdžių protoko 
lūs, paskolų išdavimą bei grąži 
nimą ir bendrai tikrino visą dar 
bą. Revizorius rado viską viso 
je tvarkoje ir to patvirtinimui 
liepos 29 d. gautas laiškas iš 
Ce'ntro, konstatuojama, kad 
„We were.please'd Hith the ma 
nner.in which yourįCrd. Union 

is operating and congratulate 
the Board, Comittees and Ofi 
cers for their efforts. Should 
you require asistence at any 
time please contact our Field 
Representative in your area. 
He is anxiaus to be of service 
to you".

TAUTOS FONDO 
ATSOVYBĖS 

rengtą pasilinksminimą per 
Civic dieną, rugpjūčio 1 d., ap 
lankė apie 250 svečių. Šokiai 
vyko lietuvių mėgstamame 
Brant Inn, Burlingtone ant eže 
ro kranto aikštelėje. Šiais me 
tais tai paskutinis Tautos Fon 
do parengimas praėjęs su past 
sekimu ir atnešęs gražaus pel 
no T. Fondo reikalams.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JOS PRENUMERATOS 

apmokėjimo reikaluose patar 
nauja atstovas Hamiltone St. 
Dalius. Taip pat naujai Liet. 
Enc. norintieji užsisakyti, la

bai lengvomis sąlygomis, gali 
tai padaryti, nes Įmokėjus už 
vieną tomą prisiunčiama visi 
išleisti tomai, išmokėjimą išdės 
tant pačio prenumeratoriaus 
pasirinktomis sąlygomis. Taip 
gi yra gauta keletas siibmu 
Lietuvos žemėlapiu išleistų Lie 
tuvių Enciklopedijos. Norintie 
.1* įsigyti prašomi kreiptis p?.s 
I,E atstovą telefonu FU 
5-8602.

HAMILTONE BEDARBIŲ 
VIS DAR YRA 

gerokai daugiau negu praeitais 
metais tuo pačiu laiku. Jieškan 
čių darbo vyrų, įregitruotų Dar 
bo įstaigoje, yra 7,386 ir mote 
iu 4,406, viso 11,792. Pernai 
buvo įregistruota vyrų 3,822 
ir moterų 3,622, viso 7,444.

FOTOGRAFAS LIETUVIS
Tarp Hamiltono lietuvių be 

siverčiančių prekyba bei kitais 
darbais turime ir fotografą Al 
biną Juraitį, įsikūrusį savo gra 
žiai sutvarkytą studiją Hamil 
tone, netoli miesto centro, 105 
Cannon St. E. Savo studijoje 
atlieka visus fotografavimo dar 
bus: vestuv;‘ų, krikštynų, įvai 
rių parengimu, portretams, pa 
sams nuotraukas. Taip pat is 
senų mažyčių nuotraukų padi 
dina ir išryškina iki norimo dy 
džio. Priima aiškinimui filmus. 
Nevisi žino, kad darbus atlieka 
žymiai pigiau negu kitose stu 
dijose. Todėl iškilus reikalui 
kreipkitės pas vienintelį lietuvį 
fotografą Hamiltone. A. Jurai 
čio nuotraukos dažnai puošia 
ir žurnalų ir laikraščių pusią 
pins. J. D.

POTVYNIS FABRIKE
Rugpjūčio 12 d. plieno fab 

riką „Stelco“ ištiko potvynis, 
pratrukus 24 colių skersmens 
vamzdžiui. Vanduo didelio 
spaudimo varomas, taip greit 
kilo, kad trumpu laiku pasida 
rė ežeras apie dviejų akrų dy 
džio ir keturių pėdų gylio. Vie 
nu metu buvo susidaręs puvo 
jus, kad vanduo pradės semti 
dideles plieno krosnis ir prasi 
dės baisūs sprogimai. Tačiau 
panaudojus visas galimas pas 
tangas ir priemones, kaip dide 
liūs kranus ir buldozerius, ku 
riais buvo išardyti geležink. Ii 
nijos pylimai ir vanduo nuleis 
tas į žemesnes vietas. Tokiu bū 
du pavojus buvo pašalintas ir 
išvengta milžiniškų nuostolių. 
Vandens pompos uždarymo 
įrengimai jau buvo atsidūrę 10 
pėdų vandens gylyje ir jiems 
pasiekti buvo iškivestas van 
dens naras. Fabrikui padaryti 
nuostoliai dar neapskaičiuoti. 
Jame dirba trimis pamainomis 
apie 8000 darbininkų. Vandens 
sunaudoja kasdien apie 200 mi 
lionų kub. pėdų.

NETEKO VAIRAVIMO 
LEIDIMŲ

771 miesto auto mašinos vai

I
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Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarnavimai. X
Morgičiai. x

įstaiga: JA 7-5575; X 
Namų: FU 3-8928. K 

20 King Street East, $ 
Hamilton. A

„Nepriklausomos Lietuvos" 
Nr. 30(696 1960 m. liepos 27 
d. straipsnyje „Žodis Parengi 
mil Registracijos Komisijai" 
yra paliesta mano pavardė net 
kelius kartus. Straipsnį pasiid 
šo slapy vaide Kązys Vabale 
lis.

Kadangi minimam straipsny 
je esu statomas griovėju, dikta 
torium ir bendrai kenksmingu 
visuomenės žmogumi ir nežino 
damas kas toks slepiasi po K a 
zio Vabalėlio slapyvarde pra

šau mėnesio laikotarpyje pasi 
sakyti kas toks yra K. Vabale 
lis ir su kuo turiu reikalą tą da 
lyką aiškintis.

Nurodytu laiku nepasisakius 
savo tikros pavardės, pilnai tu 
rėšiu teisę skelbti viešumon, 
kad po K. Vabalėliu slepiasi lie 
tuviško darbo ardytojas — ko 
munistų agentas ar kitas kas 
nors prieš lietuvių tautą nu .i 
statęs.

Reiškiu pagarbą
Juozas Dilys.

pasiekėme liepos 15 d. Labai 
gražiai sutiko, mergaitės gėlių 
įteikė. Parodė atstatytą Gedi 
mino pilį (faktinai pilis dar ne 
atstatyta) ir paleido namo. Aš 
vykau pas borlį. Man davė ma 
šiną, bet šiferis užvažiavo ne 
tuo keliu — mašina įklimpo į 
purvą ir negalima buvo išva 
važiuoti, iki brolis atvyko su 
troku ir paisvežė namo. Pavie 
še jus, brolis pasiūlė nuvažiuoti 
į Skernemunės atlaidus. Ten 

radome besimeldžiančius žmo 
nes. Žmonės meldžiasi, pote

nors tai ir uždrausta daryti. Jei 
gu delegatai ir vienas ir kitas 
prisispyrę įtagoja, kad girtuok 
liavimo Lieuvoje nėra, tai tas 
tiktai parodo, kad Lietuvos 
valdovai bando apsiginti nuo 
girtuokliavimo negarbės ir yra 
įprašę turistus girtuokliavimą 
nuneigti). Kalbėtojas toliau sa 
ko padaręs daug nuotraukų, 
kurios tiksliau papasakosian 
čios, negu jis kad pasakojęs. 
Tas yra galimas dalykas, ypač, 
kad p. Juška apie savo brolį ir 
jo gyvenimą nieko nepasako

DĖL MANO ŽODŽIO IŠ ST. CATHARINES.
„Naujienų“ Nr. 169 buvo at 

spausdintas J. Šarapnicko strai 
psnis „Mano Žodis“ ir tuo pa 
čiu laiku „Nepr. Lietuvos" nr. 
31(697) to paties turinio ir au 
toriaus atviras laiškas.

Kokiam tikslui šie straipsniai 
atsirado spaudoje, kiekvienas 
perskaitęs įsitikins, kad tas da 
romą tikslu suardyt mūsų veik 
lą ir pakenkti organizacijai— 
SI.A kuopai. Abiejuose laikraš 
čiuose J. Š. iškreipdamas fak 
tus ir pasiremdamas tik melą 
gyste stengiasi save iškelti į 
didelius vyrus, o tuo pačiu ki 
tus kuopos aktyvesniuosius as 
menis ir pačią kuopą kiek gali 
ma labjau apjuodinti. Kadangi 
tarp kitų esu ir aš paliestas ir 
norint savo kuopos palaikyti 
gerą vardą, esu kaip ir privers 
tas iškelti viešumon visą tei 
sybę.

Šį chaosą bei ardomąjį dar 
bą J. S. kelia jau bemaž nuo 
pradžios įsisteigimo mūsų kuo 
pos. Tiktai dar nebuvo kelia 
ma viešumon, viskas baigdavo
si vienu kilu aštresniu žodžiu 
savųjų tarpe bei susirinkimuo 
se. Į aštresnę formą įėjo, kaip 
J. Š. del kriminalinio elgesio 
(SLA Centro raštas) iš fin. sek 
retoriaus pareigų turėjo pasi 
traukti. Po to, stengdamasis
savo prarastą vietą ir vardą at
gauti, prieš valdybą, o ypač

su

prieš fin. sekr. (buktai šitoji 
vieta tik jam priklauso) išsigal 
vodavo nebūtinų dalykų ir leis 
davo narių tarpe stengdams ki 
tus pastatyti netinkamais, o sa 
ve iškelti. Taip elgdamasis,
laiku jis visiškai neteko narių 
pasitikėjimo ir šiais metais ko 
vo 26 d. per rinkimus netik 
kad liko neišrinktas į fin. sekr., 
bet visai nepatenka į kuopos 
valdybą. O dar didesnis jam 
smūgis buvo, kai J. Š. nepaten 
ka atstovu į Pittsburgo šuva 
žiavimą. Tik likęs su pusantrų

ruotojas neteko vair. leidimų 
per pirmąjį šių metų pusmetį. 
Pernai tuo pačiu laiku buvo at 
imti 457 leidimai. Mat, Ont. 
provincijoje veikia 12 taškų 
sistema. Už kiekvieną važiavi 
mo taisyklių nusižengimą nu 
braukiama po 2, 3 ar daugiau 
taškų, priklausomai nuo nusi 
žengimo dydžio. Kas taškų ne 
tenka, netenka ir vairavimo tei 
sės. Z. P.
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riauja ir niekas jų nevaržo", — 
sako p. Juška. Klumpių jau nė 
ra, kaip palikau išvykdamas. 
Dresių, žinoma, moterys taip

jo, kaip gi jis gyvena ir kaip jo 
brolio gyvenimas atrodo jam. 
O juk su broliu susitikus ge 
riausia sužinoti teisybę. Kaip

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA”
Išdn nlamos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš 7% 
iki 5')% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe 

apdrausta.
Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais 

i g.—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai.
ryto ir 5—8 vai vakare, Minden Building, 20 King St. E., 

Room 13, notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, 
tel. JA 7-5575.
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draugu, susijieškojo kitoje ko 
Jonijoje, jau seniai pasiteišku 
sį b-nės ardytoją, Idėjos drau 
gą-padėjėją ir išėjo viešai į 
spaudą siekti savo tikslą. Ant 
kiek J. Š. prisidėjo prie kuopos 
steigimo, tai keliariopai Gau 
giau su savo intrigomis prisi 
deda prie jos sugriovimo.

Keistos J. Š. pretenzijos prie 
kuopos revizijos komisijos. Ko 
dėl gi ji nešoka, kaip J. Š. no 
ri? Kuopos revizijos komisijo 
je nėra nei pirmininkų, nei sek 
retorių, yra tik trys revizijos ko 
misijos nariai: J. Dilys, J. Vyš 
niauskas ir K. Jacevičius išrink 
ti susirinkimo paskutinei kaden 
cijai. Tą pilnai gali įsitikinti 
perskaitęs rinkimų protokolą 
ar paskutinį revizijos komisijos 
aktą, kuris yra kuopos raštinė 
je-

Paskutinį kuopos patikrini 
mą darė visi trys revizijos ko 
misijos nariai ir buvęs tuo lai 
ku kuopos v-bos pirm. K. Jo 
nušas ir patikrinimo aktas š. 
m. kovo mėn. 26 d. susirinki

nekeičia, kaip čia pas mus. Ta 
da vykome į šventę, kuri pada 
rė didelį įspūdį. Dainininkų 30 
tūkstančių. (Tiesa paskelbė 22 
tūkstančius). Tiek niekad ne 
mačiau ir nematysiu. Mariam 
polėj, dabar Kapsuke, viskas at 
statyta. Palangoje nemačiau, 
kad kas būtų blogai apsiren 
gęs. Čia kalbama, kad Lietuvo 
je neleidžia melstis. Tai netei 
sybė, nes žmonės laisvai mel 
džiasi. Gėrimai suvaržyti. Taip 
yra ir Maskvoje. Neduoda, 
kiek nori, gerti. Kodėl taip? Sa 
ko, iš gėrimo naudos nėra. 
(Daugelio kitų liudijimu, priva 
čiai sugrįžusiųjų pasisakymais 
ir sovietinės spaudos žiniomis, 
vis dėlto Lietuvoje perdaug da 
bar geriama. Dar blogiau, kad 
vyrauja „krūminės" - „samogo 
no“ varymas. A. Jonyno apy 
sakoje, „Paskutinė vakarienė“, 
kuri dabar eina N. L-je atkar 
pose, aiškiai parašyta, kad sa 
magonas varomas ir geriamas,

matysime toliau, visi trys mont 
realiečiai daugiau kalba bend 
romis frazėmis, daug kalba 
apie laisvę melstis (melstis me 
kas ir norėdamas negali už 
drausti, nes melstis galima kiek 
vienoje vietoje ir kiekvienu me 
tu, neišskiriant nei darbo laiko. 
Bet tas nereiškia, kad tikyba 
nepersekiojama. Juk montrea 
liečiams buvo parodyta meno 
paroda. Jie daug apie tai kalbė 
jo, bet vieno nepasakė, kad pa 
rodą ta buvo... Vilniaus kated 
roję, kuri atimta iš tikinčiųjų 
ir paversta muzėjum. Jie taip 
gi nekalbėjo, kad jie matė baž 
nyčių, paverstų sandėliais. Ar 
tai patys tikintieji padarė, ai 
valdžia prievartos būdu iš jų 
atėmė). Ne gi tokie jau kvaili 
ir akli montrealiečiai, kad to ne 
suprastų ir to nežinotų. Bet, 
pagal Lietuvos okupanto direk 
tyvas, apie tai jie tyli... Tai to 
kia jų kalbų teisybė.

Bus daugiau.

mo vienbalsiai buvo priimtas ii 
patvirtintas. Kokiu tikslu J. Š. 
kimba prie atskirų asmenų, o 
nesikreipia į kuopos valdybą? 
Labai negražu meluoti, kad J. 
Dilys gąsdino „sumušimu“. 
Nieks tuo nepatikės, nes kas J.
D. pažįsta, žino jo būdą ir pa
tvirtins, kad jis prie tokių ne
švarių darbų nesikėsins ir ne 
gali tą padaryti.

Dėl rev. komisijos dar turiu 
priminti, kad paskutiniame kuo 
pos susirinkime (gegužės 14 
d.) J. Š. išrkeiptais pasisaky 
mais pradėjus pulti rev. komi 
siją, J. Dilys pareiškė: „jei mes 
netinkami, prašom išsirinkti 
tinkamesnius, mes mielai šią 
vietą kitiems užleidžiame". Šis 
rev. kom. atsistatydinimas bu 
vo pastatytas balsavimui ir susi 
rinkimas pasisakė už revizijos 
komisiją, tuo pačiu antrą kartą 
pareiškė rev. kom. pilną pasi 
tikėjimą. Kitaip įvyko su rašy 
tu J. Š. susirinkimo protokolu. 
Jis buvo priimtas tik po dau 
gelio pataisymų ir yra dar iki 
šiol taisomas, nes
nai J. S. protokolą kuopos vai 
dybai nėra įteikęs.

Būdamas 4 metus fin. sekr. 
persiunčiant pinigus į JAV — 
Centrui surinkau $96.00 valiu 
tos skirtumo. Tai pagal mano 
įnašą ir J. Š. už metus laiko tu

iki šiai die

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

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6605—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
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rėjo įnešti ne mažiau kaip $20. 
00, tačiau iš J. Š. kuopa nei vie 
no cento negavo. Kur gi tas 
prapuolė valiutos skirtumas, 
būnant J. š. finansų sekreto 
rium? Ar ir čia kalta rev. kom. 
bei valdybos?

Kaip nariui ir lietuviui aš no gėti.

kad susirinkimų rimtumas bu 
vo tol, kol J. Š. tą rimtumą ne 
suardė. Galiu pasigirti, kad St. 
Catharines SLA 278 kuopa sto 
vi gan stipriai. Tokioje nedide 
Įėję kolonijoje dabar turi 51 
narį ir yra pramatymas dar dau

riu priminti, kad Jūsų pasirink
tas kelias neatitaisys Jūsų vai
do ir nepriduos didesnio narių 
pasitikėjimo. Gražiai skamba 
SLA pasisakymuose, kad visi 
esame broliai ir sesės, bet gi 
yra, kurie broliškumu prisi 
dengdami tuos brolius šmeižia 
(skundas prieš kuopos v-bą 
Centrui š. m. geg. 24 d.). Kie 
no gi čia naudai?

Jei ir Hamiltono Liet. Namų 
šėro pirkimo reikalą būtų iškė 
lęs kas nors kitas, būt geriau su 
prasta ir rimčiau svarstyta, bet 
šį klausimą iškėlus J. Š. nariai 
priėmė už nerimtą reikalą ir di 
durna nesiėmė visai jo spręsti. 
Ar gi rimtas reikalas skelbti 
spaudoje, kad per metus už 
šimtą dolerių galima uždirbti 
$14 3.70? Mes turėdami kaso 
je apie porą šimtų, nenorime 
didelių uždarbių. Mes norime 
turėti tik savo reikalams, kad 
rengiant parengimą, ar atsira 
dus kitiems būtiniems reika 
lams, turėtume kasoje ir ne rei 
ketų pas kitus skolintis.

Mūsų gi kuopos kasininkas 
yra kartu ir b-nės kasininkas ir 
jau 5 metai tose pareigose. Juo 
visi pasitiki ir yra patekinti. Jo 
kių nesąžiningumų nebuvo ir 
nėra ir šiais metais po rev. ko 
misijos už tvarką kasos evdi 
me gavo viešą pagyrimą.

Baigdamas noriu atsakyti,

Į tolimesnius klaidinančius
visuomenę ir mūsų kuopos 
rius šmeižiančius straipsnius 
atsakinėsiu.
Kuopos fin. sekretorius D.

Pastaba: Raštas, kiek jis 
liečia klausimo esmės, 
aptrumpintas.
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Bibliotekos 
do kito kelio — komunistų dai 
nininko P. Robeson plokšte 
lių koncertą ir Sov. Rusijos gy 
venimo filmo rodymą — pasky 
rė iš naujo — VIII. 15.

Daugumas žiūrovų į išnaujo 
paskirtą parengimą atėjo pavė 
luotai, tik į antrą dalį, tai yra 
kaip buvo rodomas filmas. 
Nors publika buvo tūkstantinė, 
bet filmas sutiktas ir iki pabai 
gos palydėtas visiška absoliu 
čia tyla. Nebuvo nė mažiausio

iš 2-ro psl. 
už sovietų

vadovybė,

nro

nėra

mo. Tuo tarpu, kai rodomi kiti, 
ypač kultūriniai filmai, būna 
daug ir audringų katučių.

Atrodo, kad ši absoliuti tyla 
liko gera pamoka tiems, kurie 
buvo sukėlę audrą vandens 
šaukšte... dėl sovietinės propa 
gandos. Liudas Damulis.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

©
S

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

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

Lietuviams nuolaida.
A dreshs: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle.

Tel.: DO 6-3884.Montreal, P. Q„
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Paskutinė gegužinė šį sekmadienį rugpj. 28 d.
žiuojant, tiesiai pataikysite j pp. Girinių ūkį, prie kurio bus 
ir ženklai. 

Gegužinės pelnas skiriamas NL Mašinų fondui.

Muzikinę programą ir šokius maloniai sutiko paįvairinti
G. Mačionio ir P. Petronio kapela.

Varžybos bus premijuojamos.

Oficiali pradžia 2 vai. po pietj/, bet vykti gali bet kada.

Vykti geriausia 18-tu kelirff pro Terrebonne ir privažia 
vus Mascouche, sukti kairėn, link La Piaine. Tuo keliu va

MONT^REAL
EKSKURSIJA I LIETUVIŲ 

DIENAS
(rugsėjo 3—5 d.) Toronte.

1) Traukiniu: 15 ir daugiau 
asmenų grupei duodamas 1 bi 
lėtas ten ir atgal ir jo kaina 16 
dol. Vaikams 5‘—11 m. — pu 
sė kainos. Traukinys iš Cent 
ral station išeina penktadienį 
(rugs. 2 d.) 10.05 v. v. fr 12 v. 
v. (vietos laiku). Grįžtama iš 
Toronto rugsėjo 5 d. kada bus 
grupės nutarta.

2) Autobusu: atskiras auto 
busas kainoja 461 dol. Sėdimų 
vietų — 37. Jeigu susidarys pil 
nas autobusas, tada asmeniui 
kainotų ten ir atgal apie 12.5 
dol. Išvažiuojama ir grįžtama 
— kada bus nutarta.

3) Automobiliais: kas važiuo 
ja automobiliu ir gali paimti ke 
leivių, arba kas nori važiuoti, 
bet neturi priemonių — prašo 
mi pranešti telefonu DO 6-7639 
po 6 v. v.

Visi, kas nori ekskursija vyk 
ti į Lietuvių Dienas, prašomi 
pranešti ir sumokėti pinigus J. 
Adęmaičiui, susižinant telef. 
DO 6-7639 kasdien po 6 v. v.

Užsirašymo laikas baigiasi 
rugpjūčio 30 d.

Seimelio prezidiumas.
ŽALGIRIO IR TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Montrealio L. B. seimelio 

prezidiumas nutarė šio rugsėjo 
mėn. 11 d. 15 vai. 30 min. D‘ 
Arcy McGee salėje (220 Pine 
Ave W.) ruošti 550 m. Žalgi 
rio mūšio sukakties ir Tautos 
Šventės minėjimą.

Paskaitą skaityti atvyks iš 
Čikagos Lietuvos istorijos auto 
rė dr. V. Sruogienė.

Koncertinės minėjimo pro 
gramos dalyviai bus pranešti 
sekančiam „N. L.” numeryje.

Minėjimo išlaidoms padeng 
ti nustatyta įėjimo auka neina 
žiau 1 dol. Moksleiviai ir jauni 
mas iki 16 m. — jeina nemoka 
mai. Seimelio Prezidiumas.

Dėl lietaus rugpjūčio 21 d.
L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS 

ruoštoji
::

::
tradicinė šauliu gegužinė 
nukeliama į šį sekmadienį 

rugpjūčio 28 d.
su anksčiau skelbta programa.

10
10

tie

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 DO 6-9582.

„LITAS” PRAILGINA 
DARBO LAIKĄ

Paskutiniame „Lito“ valdy 
bos posėdyje nutarta narių pa 
togumui ir banko veiklos išplė 
timui pailginti banko operacijų 
laikas.

Nuo rugsėjo 1 d. „Litas“ bus 
atdaras:

Sekmadieniais: nuo 10.30 
iki 1 vai. banko patalpose, kaip 
lig šiol.

Darbo dienomis: 1451 Craw 
ford Bridge Ave, Verdun.

Rytais: pirmadieniais nuo 
iki 1 vai., šeštadieniais nuo 
iki 12 vai.

Vakarais: pirmadieniais,
čiadieniais ir penktadieniais nuo 
7 iki 8 vai.

Visomis tomis valandomis 
bus atliekamos visos „Lito“ 
operacijos: priimami ir išmoka 
mi indėliai atidaromos naujos 
s-tos, priimami pareiškimai pas 
koloms ir t. t.

Visi nariai ir būsimi nariai 
maloniai kviečiami šiais „Lito“ 
siūlomais patogumais pašinai: 
doti. Pr. Rudinskas, sekr

AR ŽINAI,
kad Toronto lietuvių kredito 
unija „Parama“ jau perlipo vie 
ną milioną dolerių? Tuo tarpu 
mūsų „Litas“ dar tik artėja 
prie $400,000. Ar mes, mont 
realiečiai, biednesni, ar tik neap 
dairesni? Greičiausia, kad tik 
neapdairesni. Kodėl neatid.iry 
ti „Lite“ s-tos arba nepervesti 
savo indėlių iš kitų bankų? „Li 
tas“ moka 4% palūkanų ir duo 
da nemokamą draudimą, o ki 
tur gauni tik plikus 2%.
• P. A. Paškevičienė atostogų 
išvyko i JAV, George Lake, 
N. Y.
GEOLOGIJOS INŽ. RIMO 
JURKAUS IR MARIJOS 

SINIŪTĖS 
sutuoktuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 3 d. 11 vai. Aušros Var 
tų parapijos bažnyčioje, vedybi 
nės vaišės — Dr. J. Šemogo 

i namuose. Daug laimės jaunai 
lietuviškai porai.

7—9 p. m. Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

MASKVA NEĮSILEIDŽIA 
LIETUVIŲ TURISTŲ

20-mt Montrealio lietuvių šie 
met nuo ankstyvo pavasario rū 
pinosi gauti vizas nuvykti į Lie 
tuvą ir aplankyti savo tėvus, gi 
mines, pasįžiūrėti savo senųjų 
tėviškių. Daugelis jų norėjo pa 
matyti dainų šventę. Buvo su 
sirašę 20 asmenų. Rusijos kon 
sulatas Ottawojc surinko jų pa 
reiškimus ir anketas ir dabar tik 
tai leidžia važiuoti į Lietuvą 5- 
kiems asmenims: p. Virbalui, 
p. Mikulienei, p. Strėlienei ir 
dar dviem, o visiems kitiems į 
Lietuvą važiuoti neleidžia.

• Serga: Ona Arlauskienė, Vii 
kelis Jonas buvo operuotas, 
bet jau pasveiko. Sirgo Petras 
Niaura, bet pasveiko. Sunkiai 
serga Adomas Ramanauskas. 
Elena Vanagienė gydosi Vik 
toria ligoninėje. Serga p. Kli 
ševičius, p. Žilinskienė, Uršu 
lė Vaišvilienė, Juozas Bilskis, 
p. Baltuškcvičius, Ono Jurgic 
kienė, pp. Mikulienė. Juozas 
Vasiliauskas gydosi Viktorijos 
ligoninėje.

• Pp. Kęsgailos ir pp. Juodvir 
šiai platesnio apsipažinimo su 
apylinkių vietovėmis, sekmadie 
nį buvo išvykę už Platsburgo 
lankyti istorinių vietų ir gam 
tos nepaprastumų.

SIUVĖJAI LAIMĖJO
CLC unijos siuvėjos, kurių 

yra apie 12 tūkstančių, pasira 
šė naują sutartį, kuri nustatė 
darbo savaitės sutrumpinimą: 
nuo 1962 m. sausio 1 dienos 4 Ci
ties valandų darbo savaitė su 
trumpinama ligi 39 vai., o nuo 
1963 m. sausio 1 d. — iki 37% 
valandų, paliekant tą patį at 
lyginimą, kuris dabar pakeltas.

PAPILDOMA

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

Į LIETUVĄ
Visus, kurie norėti: pasiųsti 

vaistus senąją tvarka (be re 
ceptų), prašau duoti užsaky 
mus: paprastu paštu iki rugpjū 
čio 28 d., o oro paštu iki rugsfc

KAM PIRKTI 
IŠSIMOKĖJIMUI?

Dalis mūsų tautiečių, net ir iš 
„Lito” narių tarpo, vis dar per 
ka automobilius, baldus, rūbus 
ir kitus reikmenis išsimokėji 
mui per Finance kompanijas ar 
ba didžiųjų krautuvių „bud 
get“ planus. Tatai grynas ne 
susipratimas, nes visais tais at 
vėjais mokamos dvigubai ai 
net trikubai augštesnės palūka 
nos.

Finance kompanijos skaito 
nuo 18 iki 24% palūkanų ir į 
jas turėtų eiti tik tie, kurie jau 
jokios vilties gauti pinigų iš kl 
tų šaltinių nebeturi.

„Budget“ ir kitoki krautu 
vių planai iš pirmo žvilgsnio 
atrodo lyg
— tik 9% palūkanų. Visa tik 
bėda, kad tikslesnis paskaičia 
vimas priveda prie 18%. Mat, 
jos palūkanas skaito už visą 
skolą ir prisumavę bendrą gau 
ti sumą išskirsto mėnesiniais 
mokėjimais. Kadangi kas mene 
sį skola mažėja ir per metus pil 
nai išmokama, tai tikrumoje vi 
sus melus išbūna tik pusė origi 
nalios skolos, nors palūkanos 
buvo paskaitytos už visą sumą.

Imkime pavyzdį. Tamsta Ii 
kai skolingas krautuvei $220,-. 
Krautuvė paskaitė Tamstai pa 
lūkanas už visus metus 9%, vi 
so $19.80. Tuo būdu bendra su 
ma gaunasi $239.80, arba mokė 
jimai po $20.— į mėnesį. Bet 
gi už šešių mėnesių bebus likę 
tik $119.80, o už 11 meni tik 
$19.80 skolos. Taigi tikrumoje 
Tamsta išbuvai krautuvei sko 
lingas visus metus tik apie $ 
110.— ir mokėjai ne 9. bet 19 
%palūkanų.

Daugelis varžosi skolintis 
pinigus smulkiems reikalams, o 
dar labjau (nenori prašytis žiran 
tų. Tačiau „Litas" gi yra ko 
operatyvas su 600 narių tikslu 
vienas antram padėti taupant ar 
skolinantis. Didesnė apyvarta 
— daugiau 
nariams.

LIETUVIŲ NAMAMS YRA 
PASIŪLYTA PIRKTI

šalę esantis kino pastatas. Šiam 
tikslui buvo sukviesta žinovų 
komisija, kuri apžiūrėjus pasta 
tą konstatavo, kad norint jį pri 
derint prie L» Namų pastato, 
reikėtų atlikti labai stambus re 
montas, kuris nepateisntų įde 
tų išlaidų. Jei šalę to kino pas 
tato prieinamomis sąlygomis 
pavyktų nupirkti dar du seni 
namai, tuomet, tuos namus ir 
kino pastatą visai nugriovus, 
šalę Liet. Namų galima būtų 
padaryti didelė aikštė mašinų 
parkinimui, o su laiku panaudo 
ti ir didesnių L. Namų staty 
bai.

Komisijoje dalyvavęs staty 
bininkas J. Strazdas, pasikvie 
tęs ekspertus, apsiėmė šį reika 
lą smulkiau išnagrinėti ir datfi 
nius patiekti L. Namų Valdy 
bai.
MIRĖ STASYS KLUMBIS

Sekmadienio 
Elisabeth 
kios ligos 
Klumbis, 
amžiaus.
maitis nuo Tauragės. Apie 20 
metų Neprikl. Lietuvoje tarna 
vo. policijoj. Veloinis pasižymė 
jo sugyvenamu charakteriu ir 
uolumu padėti žmonėms. Palai 
dotas iš šv. Jono Kr. liet. par. 
bažnyčios, Toronto lietuvių ka 
pinėse.

MŪSŲ SERGANTIEJI
Ekon. dr. Kl. Liutkui, ilgo 

kai kankinamam taip vadina 
mam lumbago, šiomis dieno 
mis Šv. Juozapo ligoninėje pa 
daryta sėkminga operacija ir Ii 
gonis sveiksta.

Kiek anksčiau tokia pat, bet 
jau sudėtingesnė operacija bu 
vo padaryat V. Skrinskienei. 
• Kūr. sav. St. Čepas, ilgus me 
tus Dundas g. laikęs maisto pro 
dūktų krautuvę, nesusitarda 
mas su savininku dėl tolimes 
nės nuomos, krautuvę likvida 
vo.

rytą Queen 
ligoninėje, po sun 
mirė a. a. Stasys 

tesulaukęs 59 metų 
Velionis kilimu že

ir netoki jau blogi

naudos bankui ir
Pr. Rudinskas.

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

HU 4-5527 
5881 Monkland Ave., 

N. D. G., Montreal.

I
 Nosies, gerklės ir ausų | 

specialistas ir chirurgas |

Dr. R. CHARLAND !
78 St. Joseph Blvd. W. / 

f VI 2-9958

j,

|Dr*E. Andrį t kailis p
& 956 SHERBROOKE E.

Te!.: LA 2-7236

ADVOKATAS

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

i Suite 901
: UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, ;

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
J >mc» West.

b- gitan.
A V 8-3115.
2654 Hogan

i 7023, 7—9 v. v

T ei.
Narni*

bus reikalingas iš Sovietų dak 
taro receptas su antspaudu 
„vaistams iš užsienio“.

Janina Adamonienė
Siuntiniai į Lietuvą.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 
MOKYKLA

Toronte naujuosius mokslo 
metus žada pradėti rugsėjo 10 
dieną šv. Pranciškaus parapiji 
nes mokyklos patalpose. Pra 
ėjusiais metais arti keturių Šim 
tų mokinių kas šeštadienis lan 
kė šią mokyklą. Mokyklos ve 
dėju yra mok. Jonas Gustainis.

SUSITUOKĖ 
INŽ. PR. GVILDYS

Praėjusį šeštadienį, Roches 
teryje susituokė torontietis inž. 
Pranas Gvildys su ročesteriete 
lietuvaite Ina Vidmantaite. 
Jaunuosius sutuokė iš Toronto 
atvykęs kun. P. Ažubalis. Ves 
tuvių vaišėse dalyvavo arti po 
ros šimtų svečių, kurių tarpe 
apie septyniasdešimt jaunojo 
bičiulių iš Toronto. Inž. Pr. 
Gvildys Kanados lietuviams 
yra pažįstamas kaip stalo teni 
so Kanados čempionas. Savo 
jaunuoliška dvasia ir meile 
sportuojančiam jaunimui, lietu 
viškojo jaunimo tarpe labai 
mylimas. Prieš keletą metų jis 
Toronto universitete puikiai bai 
gė inžinerijos studijas. Jaunoji 
yra baigusi gimnaziją ir yra pa 
siryžusi Toronte tęsti sudijas 
toliau.

Raštinė: LE 4-4451 v

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Dufferin St.)

laikys Toronto vyskupas Fran 
cis Allen, o pamokslą sakys 
kun. dr. J. Gutauskas. Pamal 
dos vyks lietuvių kapinėse, už 
miesto.

„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

PAVYZDINGOS 
VESTUVĖS

Montrealietis Vytautas Puch 
teris, didelės ir gražios šeimos 
narys, vesdamasis pasielgė 
taip, kaip patartina pasielgti 
ir daugeliui lietuvių, — jis, 
nerasdajnas patinkamos lietu 
vaitės Montrealyje, susižinojo 
su lietuvaite, kilusia iš Trakų, 
bet karo audrų nublokšta j 
Varšuvą, su ja išsiaiškino visus 
rūpėjusius klausimus, o kai pa 
sirodė, kad susitarimas yra, su 
darė jai, — Onai Novickaitei, 
— dokumentus ir ją -atsikvietė

Šeštadienį, rugpjūčio 20 die 
ną Aušros Vartų bažnyčioje 
Tėvas J. Aranauskas, 
kilmingai sutuokė 
Puchterį su Daktare 
vickaite. Po to DLK
klube įvyko labai gražios ir jau 
kios vestuvių vaišės, kuriose su 
kūrusieji Šeimos židinį buvo pa 
sveikinti, apdovanoti ir palin 
keti laimingo gyvenimo.

Dr. Ona Novickaitė, medici 
ną pradėjusi studijuoti Vii 
niaus universitete, Varšuvoje 
baigė ir dabar pasiryžusi Mont 
realyje gauti gydytojos teises. 
Nuoširdžiai sveikiname ir linki 
me sėkmės.

S. J., iš 
Vytautą 
Ona No 
Vytauto

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

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

Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.
Verdun.
Rytais — pirmadienį nuo 10 iki 1 vai. ir šešta 
dienį nuo 10 iki 12 vai.
Vakarais — pirmadienį, trečiadienį ir penkta 
dienį nuo 7 iki 8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30—11 vai

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

SUSITUOKĖ KARUTĖ 
GERHARDAITĖ SU 

RIMU ŠLAPKŪNU 
praeitą šeštadienį Šv. Kazimie 
ro parapijos bažnyčioje. Sutuo 
kė klebonas J. Bobinas. Mišių 
metu giedojo solistas Antanas 
Keblys.

Veiklioji Montrealio lietuvių 
tautinių šokių būrelio narė Ka 
rutė Gerhardaitė ištekėjo už 
studento Rimo Šlapkūno iš Wa 
terbury, Conn, (ne už Šlap 
kausko iš Worcester, Mass., 
kaip buvo klaidingai suminėta 
užpraeitame „N. L.“ n-ryje).

Šaunias vestuvių vaišes su 
ruošė jaunosios tėvai. Jaunąjį 

vestuves atlydėjo tėvai, brolis, 
senelis ir mokslo draugas. Ves 
tuvėse dalyvavo ir buvusieji 
montrealiečiai pp. Liaudinskai 
su dukra Gražina iš Waterbu 
ry, Conn.

Laimingo gyvenimo jauną 
jai porai!

I. G. ELECTRIC Rd
Elektros

IGNAS
3260

kontraktorius
G U R Č I N A ‘ 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

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 1-8005.
mrnmrnimwmKKwwtH wttmnn;»

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

F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CK 9-9793 
P. Adarnonis ....... RA 2-2472
P. Baltuonis...........LA 6-2<t84
Pr. Rudinskas . . HU l-29"7 
Sekite mūsų skelbimus apie

paskirus objektus N. L., T. 2., 
Star, La Press.
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