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Kas nauja Kanadoje?
PINIGINIAI REIKALAI KANADOJE OPŪS

Politinių įvykių savaitė
NESUTARIMAI SOVIETI JOS BLOKE 

PATVIRTINAMI
Molotovas Chruščiovui varo stalininį pleištą

Chruščiovui nemalonumu pri 
darė Molotovas, inspiruoda 
mas Kinijos Maotsetungą lai 
č'jtis Stalino linijos ir nepasi 

duoti Chruščiovo skelbiamai ko 
egzistencijai. Chruščiovas gina 
savo pozicijas, bet

MAO SAKOSI ESĄS 
PRANAŠESNĖS- TAUTOS 

ir tiksliau suprantąs marksiz 
mą, negu Chruščiovas... Bet 
kadangi tokias mintis Mao įtai 
gojęs Molotovas, tai Chruščio 
vas Molotovą iš Azijos išėmė ir 
atsiuntė į Vieną, daryti neina 
loniausią Molotovui darbą — 
vesti derybas dėl nusiginklavi 
mo, kai Molotovas, drauge su 
Mao, stovi už ginklavimąsi ir 
karą.

Chruščiovui nemalonumu da 
fo ir labai jo girtas 
PRANCŪZIJOS PREZ1DEN 

TAS DE GAULLE.
Lyg sąmokslaudamas su

MASKVAI KURSTANT RASINE DISKRIMINACIJA, 
AFRIKOJE PRASIDEDA PILIETINIS KARAS

Nuo Kongo atskyla dvi provincijos.
Labai gaila, kad žmonės ne 

sutaria, bet jiems ir sutarti sun 
kų, kai juos, nepakankčfmai 
kultūringus, pradeda sąmonin 
gai kurstyti ir klaidinti. Ir kai 
tų nepakankamai kultūringų 
žmonių pryšakyje stovi Mask 
vos auklėtiniai. Jie sukurstė juo 
dujų neapykantą baltiesiems, 
bet nenumatė, kad tai gali per 
sunešti ir į pačių juodųjų tarpą. 
Kai jau ,,atsiskaityta“ su bal 
taisiais, dabar prasidėjo

TARPUSAVĖS

Mao, de Gaulle susitarė su Ki 
nijos komunistais dėl preky 
bos, ir Mao tai padarė per 
Chruščiovo galvą. Tame susi 
tarime įžiūrimi didesni sumany 
mai: esąs de Gaulle susitarė su 
Mao ir pasiryžęs prikalbėti va 
kariečius Kiniją įsileisti į Jung 
tines Tautas, kad ji stotų Chruš 
čiovui opozicijon... Tuo esą

GALIMA BŪTŲ SUSKAL 
DYTI SOVIETINĮ BLOKĄ.

Toks užsimojimas atrodo ne 
be tūlo pagrindo.

Tur būt žinodamas tą ir taip 
nat, kaip Mao, siekdamas nu 
vertinti Chruščiovą, į Ameriką, 
greta Chruščiovo, atsidėjęs ver 
žiasi ir Jugoslavijos diktatorius 
Tito. Jis norįs vadovauti Ju 
goslavijos delegacijai JT pilna 
tyje. Vis dar magiškas žodis 
Amerika. Negalėdami kitaip 
j on patekti, diktotoriai, Chruš 
čiovas ir Tilo, nors per JT ban 
do įsiveržti...

JUODŲJŲ KOVOS.
Be Katangos, nuo Kongo ski 

riasi ir Kassay provincija. Kon 
go premjeras Lumumba pneš 
šias abi provincijas pasiuntė ka 
riuomenę, ir jau Įvyko susidū 
rimų. Maskva pas save nelei 
džia tautoms apsispręsti, Mask 
va kursto ir Lumumbą neleisti 
Afrikos tautoms apsispręsti. 
Diktatoriai žmonių valios nepri 
pažįsta ir reikalauja jiems pa 
klusti, o kai tautos to nenori, 
tai bando priversti jėga...

LIETUVIAI SPORTININKAI ROMOS 
OLIMPIADOJE

Nuo 1896 m. kas ketveri me 
tai ruošiamos tarptautinės spor 
to olimpiados. Šiais metais 17- 
ji olimpiada rugp. 25 d. Romo 
je. Šių sporto olimpiadų kūrė 
jas — Pierre de Coubertin. Tai 
didysis devynioliktojo šimtme 
čio optimistas,, kuris tikėjo 
tiek atskiro žmogaus, tiek tau 
tų gerumą.

Iki šiol olimpiados įvyko: I- 
ji — 1896 m. Atėnuose, 2-ji 
— 1900 m. Paryžiuje, 3-ji —
1904 m. St. Louis, 4-ji —1908 
m. Londone, 5-ji — 1912 m. 
Stockholme, 6-ji — 1916 m. 
Berlyne (dėl karo neįvyko), 
7-ji — 1920 m. Antwerpene, 8- 
ji — 1924 m. Paryžiuje. 9-ji— 
1928 m. Amsterdame, 10-ji— 
1932 m. Los Angeles, 11-ji — 
1936 m. Berlyne, 12-ji—1940 
m. Tokio (dėl karo neįvyko), 
13-ji — 1944 m. Londone (dėl 
karo neįvyko), 14-ji — 1948 
m. Liondone, 15-ji — 1952 m. 
Helsinkyje, 16-ji — 1956 m. 
Melburne.

Olimpiados žaidimus atidarė 
Italijos prezidentas Gronchi. 
Šioje olimpiadoje dalyvauja 7 
tuksi, sportininkų iš 85 kraštu.

Viso pasaulio sportininkai 
jau dabar jaudinasi šios pašau 
linės Olimpiados staigmeno 
mis. Turint galvoje, kokie sun 
kūs reikalavimai yra statomi das?

VII Kanados Lietuvių Diena 
įvyksta rugs. 3-4 d. Toronte

sportininkams, norintiems daiy 
vauti Olimpiadoje, galima tik 
džiaugtis, kad Šių metų Olim 
piadoje Romoje dalyvaus ir ke 
lėtas lietuvių, galinčių laimėti 
olimpinių laurų vainikus.

Norisi ypatingai pabrėžti, du 
Lietuvos sportininkus, kurie 
tarptautinėje arenoje jau yra 
daug kartų sėkmingai pasirciš 
kę. Tai Birutė Kalėdienė mo 
terų jieties meisterė ir Algi 
mantas Baltušnikas — disko 
meisteris. Sulyginus Kalėdie 
nės ir Baltušniko pasiektus iki 
šiol rekordus su kilų tautų tos 
pačios spoito šakos rekordais, 
galima spėti, kad šie lietuviai 
turi galimybių Romos Olimpia 
doje nugalėti kitus varžovus ir 
laimėti pirmąsias vietas.

Kaip sunku kitoms konkuruo 
jančioms tautoms pasiekti Ka 
lėdienės ir Baltušniko rekordi 
nį lygi, rodo šie faktai: geriau 
sias Vokietijos disko metikas 
Milde pasiekė 52,53 m, tuo tar 
pu Baltušniko rekordas yra 
55,3 m; geriausia Vokietijos 
jieties metikė Stroessenreuter 
jielį numetė 50,63 m, latvė Ozą 
I na 53,9 7 m., o Birutė Kalėdie 
nė yra numetusi 54,88 m.

Tik vieno dalyko mums la 
bai gaila: Kodėl neduoda teisė 
turėti savas, Lieuvos koman

Federalinis finansų minisle 
ris Fiemng pareiškė, kad pas 
liūtiniais laikais žymiai padidė 
;o eksportas, ir jo balansas iš 
ema Kanados naudai. Fleming 
paskelbė 207,700,000 dol. bin 
džetinio pertekliaus.

Tuo tarpu Kvebeko premje 
ras Lesage paskelbė, kad pro 
vincijos išlaidos prašoksią paja 
mas apie 75,000,000 dol. Jis 
tapgi susrūpinęs žiemos darbų 
finansavimu, kuris siekia apie 
5,000,000 dol.

Žiemos darbais susirūpina 
ma todėl, kad konstatuojamas 
padidėjęs nedarbas.

Ekspertai konstatuoja, kad 
Kanados valstybinės išlaidos

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

SVARBŪ KULTŪROS FONDO NUTARIMAI
JAV Liet. bendruomenės 

Kultūros Fondo valdyba rug 
pjūčio 7 d. Ciceroje, III. ture 
jo posėdį, kurį vedė Fondo 
pirm. Jonas Švedas. Čia buvo 
pranešta, kad spaustuvėn jau 
yra atiduotas KF leidžiamų 
prof. VI. Jakūbėno muzikos 
kūrinių I-sis sąsiuvinys. Tokių 
sąsiuvinių iš viso numatyta iš 
leisti 3 ir tas darbas atsieisiąs 
ape 1,000 dol.

Čia taip pat nagrinėti prof. 
V. Biržiškos ,, Aleksandryno“ 
leidimo reikalai- Pirmasis šio 
veikalo tomas jau yra atspaus 
dinas ir šiomis dienomis bus pra 
dėtas platinti. Taip pat span 
dai yra parengas II tomas. Iš 
viso buvo sutarta išleisti 3 
„Aleksandryno” tomus.

Svarstant pasaulio lietuvių 
Archyvo klausimą ir atsižvel 
giant į archyvo sunkią padėtį, 
nutarta jam paskirti 500 dol. 
Be to, čia buvo aptartas „Gim 
tosios kalbos“ laikraščio leidi 
mas, pradžios mokyklos IV-to 

1867 melais buvo 12 mii. dol., 
1949 m. jau buvo 2 miliardai 
ir 174 mil., o 1959 m. — jau 6 
miliardai ir 359 mil. Tokias ži 
nias federaliniam parlamentui 
davė Kanados biudžetinis ko 
mitetas.

1 OLIMPINES ŽAIDYNES 
ROMOJE

išvyko apie 80 Kanados sporti 
ninku, atletų ir kitokių sričių 
sportininkų. Jie jau dalyvavo 
olimpiados atidarymo parade. 
Sportininkai nusiskundža, kad 
Kanados visuomenė jiems ne 
sudėjo liek pinigų, kiek reikia 
ir sportinė ekipa tuo tarpu tu 
rinti apie 50,000 deficito.

skyriaus vadovėlio „Lietuvos 
laukai“ platinimas ir kt. klau 
simai. Buvo priimtas ir valdy 
bos nario Juozo Ki ivėno ats’ 
statydinimas.

Fondo leidinių reikalu gali 
ma kreiptis į Fondo pirm. J. 
Švedą, 1347 S. 18 Ct., Cicero 
50, iii.

Posėdyje dalyvavo: J. Šve 
das, A. Dundulis, J. Končius, 
S. Paulauskas, P. Gaučys, V. 
Linas, E. Šulaitis.

9 „Naujienų“ dienraščio ge 
gužinė, įvykusi rugpjūčio 2 i 
d. Bučo da.že, sutraukė kelis 
tūkstančius žmonių ir buvo vie 
na iš didžiausiųjų šiais metais. 
Dabar čikagiečiai laukia „Drau 
go“ dienraščio gegužinės, kuri 
bus rugsėjo 5 d. Slovakų dar 
že.

®NL bendradarbis Čikagoje 
p. E. šulaitis savaitę buvo išvy 
kęs atostogų.

Nukelta į 8-tą psl.

AMERIKA AKIVAIZDOJE NAUJŲ KOMPLIKACIJŲ 
JAV — Kubos byla vėl eina j JTO.

Kostarikoje vykstantis Ame 
rikos valstybių užsienių reikalų 
ministerių tarybos posėdis jau 
apsvarstė Kubos skundą prieš 
JAV. Kubos užsienių reikal mi 
nisteris Roa kaltino JAV agre 
sija ir pasiūlė JAV smerkiančią 
rezoliuciją, bet visuma ją atme 
tė ir priėmė JAV pasiūlytą,

SMERKIANČIA SOVIETI 
JOS SKVERBIMĄSI VAKA

RŲ KONTINENTAN
Prieš šią rezoliuciją balsavo 

, Venecuelos atstovas. O Kubos 
delegacija iš posėdžių išėjo, 
Roa pareiškus, kad Kuba klau 
simą perkels j JTO saugumo ta 
rybą, ir kad Kuba ir toliau 
bendrai veiks su sovielija, o 
Ameriką laiko savo priešu.

Bet žmonijoje, ypač padau 
gėjus valstybių skaičiui, nesuta 
rimų, susidūrimų ir kitokių ne 
siderinimų yra ir daugiau..

SUSKYLA MALI 
RESPUBLIKA,

kurią sudarė Sudanas ir 
Senegalija.

Senegalija nutarė išeiti iš fede 
racijos, kuo nepaprastai nepa 
tenkintas Sudanas... ir Maskva, 
visur skelbdama vakariečių są 
mokslus. Mat, kuo pati kvepia, 
tuo ir kitus tepa... Alžyre taika 
irgi nesikuria, o arabai sąmoks 
Jauja prieš Izraelį.

KITOS NAUJIENOS.
— Laose nesantaikavusios 

šalys susitarė ir eina prie tvar 
kos.

— Kongo kareiviai sumušė 
8 amerikiečius ir 2 kanadiečius.

— Dalai Lama ruošiasi at 
vykti į JTO pilnaties posėdžius 
ir padaryti pranešimą apie Ti 
betą.

— Jungtinių Tautų biuras 
pranešė, kad pasaulyje dabar

yra 3 miliardai žmonių, kurie 
kasdien pagimdo 5,000 vaikų ir 
todėl kasmet priauga 48 nulio 
nai žmonių. Kinijoje yra 650 
milionų, Indijoje 450 mil., ki 
tur po mažiau.

— Indijoje baisus žemės dre 
bėjimas iššaukė didelius potvi 
nius. Dideli nuostoliai ir žino 
nių aukos.

— Piie Ceutos (Šiaur. Afri 
ka) jūroje rastas rusų kariniu 
ko lavonas. Prieš tai ten pra 
plaukė lusų karinis laivas.

— Naują Estijos rekordą pa 
siekė C. Valman, numesdamas 
jietį 82,26 m.
SOVIETŲ RUSIJOJE PAS1 

REIŠKĖ AŠTUNTAS 
STEBUKLAS

Maskvos laikraštis „Izvesti 
ja“ šiom dienom rado aštuntą 
stebuklą ir, svarbiausia, kad šį 
stebuklą jie rado ne kur kitur, 
kaip pačioj Maskvoj: Kutuzo 
vo prosp. buvo rastas namas be 
durų. Pasirodo, arihitektas už 
miršo duris. Tik pro skylę šie 
noje buvo galima įeiti į tuščio 
namo vidų. Įdomiausia, kad 
visa eilė namų tikrinimo komi 
sijų namą pripapžino tinkamu 
gyventi...

0 Lietuvių - amerikiečių komi 
tetas Nixonui į JAV preziden 
tus remti jau yra galutinai su 
formuotas. Jame yra užtinka 
mi šie Čikagos ir apylinkių gy 
ventojai: E. Bartkus — pirm., 
V. Adamkavičius — egzekuty 
vinis sekr., A. Kėželis — ižd.; 
P. Bičkienė, dr. S. Biežis, A. 
Brazis, J. Kazanauskas, J. Kim 
bark/ dr. P. Kisielius, dr. K. 
Anbrozaitis — vicepirmininkai; 
R. Mieželis, E. Šulaitis, V. Kas 
niūnas — spaudos direktoriai.

75 BIRCHMOUNT RD. (Scarboro Arena)
SEPTINTOSIOS LIETUVIŲ DIENOS IR ANTROSIOS KANADOS IR AMERIKOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

PROGRAMA

Rugsėjo 3 d.: Rugsėjo 4 d.

11 vai. — Meno Parodos atidarymas International Institute 
709 College St.

6 vai. vak. — Susitikimo vakaras - šokiai Scarboro Arenoje 

75 Richmound Rd. Salė talpina 4 tūkstančius žmonių- su milži 

nišku nemokamu mašinų pasistatymui sklypu. Gros Olimpija 

orkestras. Bufetas su minkštais ir kietais gėrimais.

11 vai. — Pamald os Toronto Lietuvių kapuose. 
Mišios bus laikomos vyskupo.

4 vai. p. p. Toje pačioje Scarboro Arenoje iškilmingas aktas.

1) 550 metų Žalgirio mūšio ir 20 metų okupacijos pami 
nėjimas — ur. St. Bačkio paskaita ir sveikinimas.

2) Tautinių Šokių šventė.
3) Varpo chorą*, vadovaujamas muziko St. Gailevičiaus.

Įėjimas $2.- už leidinį, o besimokančiam jaunimui nemokamai.

ST. ČLAI*

Ui

' Važiuojantiems iš vakarti 5 keliu ir iš šiaurės 400, važiuoti 401 
iki Warden Ave. ir pasukti į pietus iki Danforth Ave., pa 
sukti į rytus iki Birchmount Rd. ir sukti į pietus.

Salė pasiekiama atvažiuojantiems iš vakarti Q. E. W. arba 2 
keliu — geriausia Lake Shore Rd. ir Kingston Rd., pasiekus 
Birchmount Rd. sukti į Šiaurę Iš rytų 2 keliu sukti į šiaurę.

Iki sustikimo Toronte!
KLB Toronto Apylinkės Valdyba. _
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VH-j Kanados Lietuvių Diena

DESPERATIŠKA KOVA LIETUVOJE TĘSIAMA

Canada ..............................$ 5.0C kur pas partizanus miške. Tai
America & S. America. .$ 5.5C mano sesutės galvą daužė i 
Other Countries ............$ 6.00 fien? už Plaukl* nusitvėrę. Su

krėtė regėjimo nervus, žandus 
išnarstė. Bet paliko gyvą, nore 
darni išgauti daugiau žinių. Ži 
nau jų pavardes. Du iš jų yra

Jau septintą kartą Kanados 
lietuviai rinksis į Lietuvių Die 
na pademonstruoti tautinės dva 
sios, meilės ir kartu tarpusavy 
je pabendrauti, pasidžiaugti vi 
suomeniniais laimėjimais, o taip 
pat asmeniškai atnaujinti ar už 
mezgant naujas pažintis su iš 
įvairių kolonijų atvykusiais tau 
tiečiais. Tenka labai pasidžiaug 
ti, kad ši šventė juo toliau, tuo 
su didesniu susidomėjimu yra 
visų švenčiama.

Septintoji Kanados Lietuvių 
Diena yra didelių sukakčių mi 
nėjimo ženkle — ji skiriama 
550 Žalgirio mūšio pergalei pa 
minėti ir 2(J metų mūsų krašto 
skaudžiai okupacijai prisiminti. 
Šiais metais LD ypatingai pasi 
žymės tuo, kad į ją iš Kanados 
ir JAV suvažiuoja per du šim 
tus jaunimo Šiaurinės Ameri 
kos antrąjai tautinių Šokių 
Šventei. Didingas tautinių šo 
kių pasirodymas kaip tik vyks 
Lietuvių Dienos suvažiavimo 
proga.

SEPTINTOSIOS LIETUVIŲ 
DIENOS PROGRAMA

Kaip žinome, šventė vyks šį 
šeštadienį ir sekmadienį, rugsė 
jo 3 ir 4 dienomis Toronte.

Šeštadienį pažymėliu , .i pro 
gramos punktai: 11 vai. ryto 
Dailės parodos atidarymas ir 6 
vai. vak. didysis susitikimo ir 
susipažinimo balius. Dailės pa 
rodą vyks Metropolitan Insti 
tuto patalpose, 709 College St. 
(prie Shaw gatvės). Parodoje 
išstatyta daug vertingų paveiks 
lų Kanados ir JAV lietuvių dai 
lininkų. Parodos organizavi 
mui daugiausia darbo įdėjo 
dail. T. Valius. Paroda bus ati 
daryta dvi savaites. Įėjimas į 
ją laisva auka.

Didysis susitikimo balius 
įvyks Scarboro Arenoje — 7 J 
Birchmount Roan. Į salę auto 
mobiliais vykstant geriausia nau 
dotis Lake Shore — paežere. 
Gatvėkariais patogiausia vykti 
Queen gatve be persėdimų, o 
vykstant Bloor gatvėkariu per 
sėsti į toliau einantį autobusą.

Linksmo baliaus metu tikima 
si daug svečių iš įvairių Kana 
dos vietovių, o nemažiau taip 
pat iš Amerikos. Turint minty 
j e, kad Lietuvių Diena sutampa 
su ilguoju rugsėjo savaitgaliu, 
o taip pat su valstybine Kana 
dos paroda Toronte, i engėjų 
viltis tai tik padidina. šokių 
metu gros 8 asmenų ,,Olimpia 
orkestras. Gausus ir sudėtingas 
bufetas, kuriam Ontario ... 
rių taryba „reikmenų“ šiais me 
tais tikrai nepašyktšėjo... Įėji 
mas į balių 2 dol. asmeniui. At 
simenant dideles šventės rengė 
jų išlaidas, manytume, kad to 
kia kaina yra savaime sup.an. >. 
ma.

Sekmadienį iškilmės prade 
damos 11 vai. iškilmingomis pa 
maldomis Toronto Šv. Tono lie 
tuvių kapinių aikštėj Port Cre 
dit. Kaip matyti iš kelių plano, 
ši vieta randasi prie pat Queen 
Elizabeth ir 10 kelio, važiuo 
jant iš Torono — Hatmilaono 
link. Pamaldas atlaikys J. E. 
Toronto Vyskupas F. V. Al 
len, geras lietuvių bičiulis. Pa 
maldų metu visi dalyviai giedos 
tradicines giesmes.

Pamaldos vyks po atviru dan 
gumi. Esant šiltam orui bus ga 
Įima gauti vaisvandenių ir le 
dų. Pamaldų metų Liet. Dienų 
rengėjai daro rinkliavą, kuri 
skiriama lietuvių kapinėse pa

statyti paminklą Sibiran ištrem 
tiems ir ten žuvusiems tautie 
čiams. Svečiui vlskupui ir kun> 
gams pasiruošti pamaldoms 
yra rezervuotos pp. Ališauskų 
namo patalpos. Iš Queen Eliza 
beth kelio įvažiavimą nurodys 
ir prie kapinių automobilių su 
statymą tvarkys Toronto šau 
liai.

Evangelikams liuteronams 
pamaldas laikys kun. Pov. Di 
lys rugsėjo 4 dieną, sekmadie 
nį, 1 avi. dieną Išagnytojc liu 
teronų bažnyčioje: 1601 Blo 
or Street West ir Indian Rd. 
sankryžoje.

Iškilmingas Lietuvių Dienų 
aktas įvyks toje pačioje Seal 
boro Arena salėje punktualiai 
4 vai. pp. Didžiosios 550 metų 
Žalgirio mūšio sukakties ir 20 
metų skaudžiosios Lietuvos oku 
pacijos prisiminimo tema kalbą 
pasakys iš Vašingtono atvykęs 
Lietuvos pasiuntinybės patarė 
jas dr. St. Bačkis. Po oficialių 
jų svečių ti timpų sveikinimų ir 
15 min. pertraukos, prasidės II 
Kanados ir Amerikos Tautinių 
Šokių Šventė, kurioje dalyvaus 
per 200 žydinčio mūsų lietuviš 
kojo jaunimo, atvykusio iš įvai 
rių Kanados miestų ir iš kaimy 
ninės šiaur. Amerikos.

Tautinių šokių dalyviai šeš 
tadienį visą dieną repetuos Scar 
boro arenoje, kad geriau susi 
derintų ir pavienės grupės 
sklandžiau įsijungtų į masinį 
vienetą.

Tautinių šokių šventės orga 
nizavimu daugiausia darbo įdė 
jo Toronto taut, šokių vado 
vas Vyt. Turuta.

Aktas užbaigiamas Toronto 
lietuvių choro, vad. muz. St. 
Gailevičiaus ir solo sol. Vac. 
Žiemelytės.

Įeinant į Scarboro Areną 
prieš iškilmingą aktą kiekvie 
nam dalyviui bus Įteikiamas gra 
žiai išleistas VI-sios Kanados 
Lietuvių Dienos per 100 pusią 
pių Metraštis. Leidinyje telpa 
vertingos istorinės medžiagos, 
liečiančios Žalgirio mūšio su 
kaktį, 20 metų Lietuvos okupa 
ciją, Kanados Lietuvių B-nės 
statutai ir kt. Už leidinį ir pro 
gramą auka 2 del. Moksleiviai 
nuo to atleidžiami.

Informacijų reikalais prašo 
mi kreiptis į Lietuvių Namus 
— 1129 Dundas St. W. — 235 
Ossington Ave. Telefonas LE 
3-3027. Svečiai, ypač tautinių 
šokių šokėjai, atvykę į Toron 
tą traukiniais, stotyje bus pa 
sitikti Toronto lietuvių skautų. 
Svečių transporto reikalais rū 
pinasi St. Juozapavičius.

Nakvynių reikalais rūpinasi 
St. Banelis, tel. LE 5-5803.

Lietuvių Dienų rengėjai ape 
liuoja į toroniškių lietuvių s ve 
tingumą — prašo priimti sve 
čius nakvynėms, nes jų dar trū 
ksta.

Šventės rengėjai nenorėtų 
prileisti, kad atsirastų bent vie 
nas Toronto lietuvis, kuris iŠ 
drįstų šį savaitgalį, nors ir ilgą 
jį, ramia sąžine nerūpestingai 
leisti laiką kur nors nuošaliai, 
kada šventės rengėjai yra įdėję 
tiek daug laiko ir darbo ir ypač 
šventės svečiai, nesigailėję lai 
ko ir vargo atvykti iš Niujorko, 
Vašingtono, Čikagos, Montrea 
lio ir kt. vietovių.

Toronto lietuviai yra Septin 
tosios Lietuvių Dienos šeimi 
ninkai, jie todėl kaip šeiminin 
kai ir pasielgs, parodydami 
įprastą Toronto lietuviams or

„Liaudies Balse“ A. Maldei 
kienė, atsilankiusi Lietuvoje, 
rašo:

,Kas mane labjausiai sukrė 
tė? Tai naujos kapinės, kurios 
supiltos karo metu. Pirmininkas 
Baltrūnas pareiškė, kad gal 
daugaiu kaip 6,000 ilsisi, nužu 
dytų piktadariu. Ir mano sesu 
tė nustojus regėjimo, jos dukra 
invalidė. Sesutės vyriausi vai 
kai iš baimės prasprūdo iš na 
mų. Pikadariai galvojo, kad

Kanadoj.
Se’sutės dukrai, grįžus iš 

Rusijos 1959 metais, surengė
svetainėj parengimą 1 gegužės, baigusios.

CHRUŠČIOVO REFORMOS PRASKIEDŽIAMOS.
New Yorko „The Wall Stre 

et Journal“ Sovietiją šiuo me 
tu lankąs bendradarbis paša 
koja:

Chruščiovo mokyklinei re 
formai priešinasi trys sluogs 
niai: 1) mokytojai, nes nenori 
jaunimo auklėjimu dalintis su 
visokių įmonių ir kolchozų ve 
dėjais, 2) įmonių ir kolchozų 
vedėjai, nes nužvelgia, kad ne 
subrendęs jaunimas planams 
trukdys ir bus neproduktinga 
našta ir 3) mokinių tėvai, ypač 
augštesniosios biurokratijos, 
nes nenori, kad jų vaikeliai bai 
tas rankeles dirbtuvėse ar kol 
chozuose teptų, ar ten ir apsi 
būtų. Todėl diktatoriaus sieki 
mas paversti du šimtu tūkstan 
čių pradinių ir vidurinų mokyk 
lų savotiškos rūšies „techniku 
mais”, kurie auklėtų pramoninį 
ir kolchozinį darbą šiek tiek 
pažįstantį išsimokslinusį jau 

nimą, gyvenime susiduria su 
stabdžiais, kurie reofrmą gero 
kai praskiedžia.

Reformą diktatorius pasiūlė 
balandy 1958 m. ir pareiškė, 
krašte atsiradęs būtinas rcika 
las iš studentijos išrūkyti „po 
nišką panieką doram rankų dar 
bui“. Chruščiovas tada davė su 
prasti, kad jaunimui tebus be 
kliūčių leidžiama išeiti tik 8 me 
tų pradinis mokslas. Po to visi, 
išskyrus partijos tyčiomis pa 
rinktus studentus, turės iš mo 
kyklos suolų tiesiai keltis į įmo 
nes ar kolchozus ir augštesnį 
mokslą siekti vakarais ar paštu

195 8m. gruody išleistas įsta 
tymas Chruščiovo siūlymus ge 
rokai apdailino: po senovei 
trečdalis pradines baigusių ga 
lės toliau eiti į vidurines, tik 
prie 10 metų kurso pridėta 11 

-tas, kuris turi būti praleidžia

JUOKDARIAI...
BLEFO APGINTI NEĮMANOMA

Todėl veltui „Liaudies Bal 
sas‘ bando ginti Chruščiovo ble 
fa, kad sivietijoje panaikinami 
mokesčiai. Šitą blefą galima tik 
tai tuo pateisinti, jeigu pripa 
žintų, kad tai yra blefas. O tai 
tikrai yra blefas. Ir tiktai visiš 
kai aklas ir nieko nesuprantan 
tis žmogus gali to nesuprasti. 
Tat ir reikia stebėtis, kad L. B. 
save pastato kvailiausion pade 
tin, jeigu imasi ginti, kad so vie 
tijoje mokesčiai panaikinami.

LB rašo: „Kada žmogus at 
leidžiamas nuo taksų, tai reiš 
kia kad jam nereikia jų mokėti, 
tie pinigai pasilieka jo kišenėj“.

Tai tikrai negudrus sampro 
tavimas, kaip rašo LB. Jeigu 
žmogus atleidžiamas nuo tak 
sų, tai — teisybė — jis jų nemo 
ka, bet kad „tie pinigai lieka jo 
kišenėj“, tai tas neteisybė. Taip 
galima būtų pasakyti tada, jei

ganizuotumą, vieningumą ir 
svetingumą.

Tebūna VH-jį Kanados Lie 
tuvių Diena paženklinta gra 
žiausių vilčių ir pasisekimo 
ženklu, o bendromis visų pastan 
gomis pasiekti laimėjimai visų 
pastangomis pasiekti laimėji 
mai tebūna sudėti ant tėvynės 
vadavimo aukuro.

VII LD Informacija. 

Pikatdariai arba, kaip jie vadi 
na, miškiniai įmetė granatą, ku 
ri sprogdama 18 užmušė ir 
daug sužeidė. Tame tarpe ir 
mano sesutės vienatinę dukrą.

Aš nepažinau to kaimo, bet 
paprašiau vežiko sustoti ir pa 
klausti tame kaime. Kaip tik 
pataikiau sesutės. Pirmiausia iš 
bėgo Angytė, sesutės dukra, 
raiša. Tap širdį sudraskė, kad 
nežnojau, kaip pavadinti, ir ne 
žinau, ką būčiau darius, kad 
tas piktadarys žmogžudys bū 
tų buvęs arti manęs. Gal kada 
nors teks susitikti, nes vienas 
jų randasi Toronte.

Šimtai tokių įvykių buvo 
Lietuvoje“.

Taip rašo Maldeikienė. Tat 
yra faktas, kad partizanų ko 
vos Lietuvoje dar nėra pasi 

mas darbovietėse. Pilnumu pla 
nas manoma įkūnyti 1963 me 
tų rudenį. Praėjusį metą tik 
80,000 mokinių iš 2,000 vidų 
rinių mokyklų trečdalį laiko 
taip pat praleido. Vidurinių mo 
kyklų Sovietijoje esama 31 
tūkstantis. Siekiama šį rudenį 
suformuoti jų pusę. Tačiau, 
jau pasirodė keblumų. Mokyk 
lų vedėjai, paprastai, parenka 
darbovietes mokykų apylinkė 
je, neatsižiūrėdami mokinių no 
ro ar reikalo. Šalia to, mokyto 
jai nekaip žiūri į mokslo su 
rankų darbu maišymą. Sako, 
neišeina sveikatai nei švieti 
mui, nei darbui.

Diktatūra toliau vysto ir ki 
tą reformą — kūrimą mokyklų 
internatų, kur mokiniai gyvena 
ne pas tėvus, bet bendrabučiuo 
se. Praėjusį metą internatuose, 
sakoma, jau mokėsi 400,000 stu 
dentų. Norima, kad 1965 me 
tais visas numatomas pustrečio 
miliono mokinių skaičius gy 
ventų ir mokytųsi internatuo 
se. Kliudo statybininkų nesu 
gebėjimas laiku pristatyti reikia 
mų patalpų ir trūkumas kapita 
lų. Dabar valstybei mokinys at 
sieina po 800 r. metams, inter 
natuose gi kainuoja po 7,000 r.

Darbo ir švietimo maišymą, 
sakoma, privertęs faktas, kad 
vidurines mokyklas kasmt išei 
na pusantro miliono jaunimo, 
kuris visas veržiasi į universi 
tetus ir institutus, nes po to tiki 
si įsikurti šiltesnėse vielelėse. 
Universitetai gi tegali priimti 
225,000 (kita liek gali apinoky 
ti paštu ir vakariniais kursais). 
Be to, diktatūra pradėjo bijoti 
„inteligentų pertekliaus“. Nore 
tų, taip sakant, daugiau „kirvi 
ninku“, negu „plunksnimnku“.

V.

gu sovietų valdžia iš viso neini 
tų jokių mokesčių, o jeigu ji 
mokesčius ima, o ji mokesčius 
ima ir ims, — tai jai tikrai ne 
svarbu, iš kur ir kaip juos gau 
ti, jeigu ji skelbia blefą. Čia ji 
ėmė taksus nuo algų, o dabar ji 
ims nuo maisto, drabužių, bu 
tų ir tt.

Tat tie pinigai iš kišenės bus 
išimti kitais būdais.

LB mano, kad Kanada taip 
negali padaryti, atseit— neim 
ti taksų. Ir Kanada tokrai gali 
taip padaryti. Ir Kanada, kaip 
sovietai, gali tuos mokesčius ki 
tu būdu paimti. Pav., dabar 
parduotuvėse mes mokame tak 
sų 6%, o Kanados valdžia šitų 
taksų gali mums uždėti 60% 
ir nuimti taksų mokėji 
mą. Tai yra aišku bet kam, kie 
no smegenys neišplauti. Čia 
svarbu ne tas klausimas, o yra 
klausimas, kaip bus teisingiau— 
ar imti taksus, ar juos perkelti 
į netiesioginius mokesčius, kaip 
mūsų mokėjimai perkant pre 
kės?

Ligšiol žmonija ir jos spccia 
listai yra priėję prie išvados, 
kad teisinigausi yra vadinamie 
ji progresyviniai mo 
kesčiai. Atseit, kas daugiau už 
dirba, tas daugiau ir mokesčių 
moka, o kas mažai uždirba, iŠ to 
jokių mokesčių neimama. Tat

KLB KRAŠTO VALDYBA DAR KARTĄ KVIEČIA VI 
SUS LETUVIUS AKTYVIAIDALYVAUTI 7-JE LIETU 
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dienos posėdyje, KLB Krašto 
valdyba svarstė, aptarė ir nuta 
rė šiuos klausimus:

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos sesiją su 
šaukti Hamiltone spalio 8—9 
dienomis. Kr. T-bos sesijai vie 
tą ir su suvažiavimu susietus 
reikalus organizuoti prašoma 
KLB Hamiltono apylinkės vai 
dyba.

Nutarta visoms KLB apylin 
kėms išsiųsti aplinkraštį solida 
rūmo mokesčio reikalu, nes no 
rimą, kad dar prieš Kr. tary 
bos sesiją apylinkės atsiskaity 
tų su krašto valdyba ir solidaru 
mo mokesčio apyskaita būtų pa 
tiekta šiai Kr. tarybos sesijai.

Aktualus momento klausi 
mas yra septintoji Kanados Lie 
tuvių diena. Kr. V-bos pirmi 
ninkas St. Kęsgailą pirmiausia 
pakvietė visus Kr. valdybos na 
rius būtinai dalyvauti Lietuvių 
dienoje, kuri yra labai svaibi, 
o Kr. v-ba, pagal Kr. tarybos 
nutarimą, yra ruošimo dalyvė, 
Pirmininkas pabrėžė, kad šių 
metų L. D-nos metraštis bus 
kaip Bendruomenės vadovas, 
nes jame bus atspausdinti visi 
b-nės statutai bei taisyklės.

Tačiau konstatavus, kad sta 
tutuose, kurie buvo keliais atve 
jais keičiami, yra nesuderini 
mų, išrinkta tam tkslui komi 
sija iš J. Kardelio, P. Lukoševi 
čiaus ir G. Rukšėno.

Amerikos Lietuvių B-nei su 
sidomėjus KLB Kr. tarybos 
priimtu Geležinio Fondo statu 
tu, nutarta šio klausimą įtrauk 
ti į KLB Kr. tarybos sesijos die 
notvarkę, nes šis fondas ligšiol 
neveikiantis, nors jo statutas 
priimtas jau 1957 metais.

Pritarta Niagaros vietovės 
lietuvių, kurie dėl mažo skai 
čiaus negali sudaryti atskiros 
KLB apylinkės, pageidavimui 

ir darbo žmonės kovoja už pro 
gresyvinius mokesčius. O pro 
gresyviniai mokesčiai nustato 
mi taip: valstybės įstaigos ap 
skaičiuoja, kiek kaštuoja vieno 
asmens minimalus išlaikymas: 
butas, kuras, šviesa, maistas, 
apsirengimas. Sakysime tebus 
tai 150 dol. mėnesiui. Tat iš 
asmens, kuris per mėnesį uždir 
ba 150 dol., joki mokesčiai ne 
imami. Bet kas uždirba dau 
giau, jau mokesčiai imami, bet 
imami progresijos būdu: šaky 
sime, kas uždirba 300 dol. iš 
to imama 3%, o kas uždirba 
3000 iš to imama jau 30% ir 
tt.

Dabar yra klausimas, ar bus 
teisingiau imti mokesčius iš vi 
sų, nežiūrint to, kiek kas už 
dirba, ar imti progresyvinius 
mokesčius iš visų, nežiūrint to, 
kiek kas uždirba, ar imti pro 
gresyvinius mokečius? Reikia 
manyti, kad LB, kad ir kažin 
kaip būtų aklas, vis vien su 
tiks, kad progresyviniai mokes 
čiai yra žmoniškesni ir teisin 
gesni.

Kanadoje yra progresyviniai 
mokesčiai. Jeigu jie gal neto 
buli, gal įvairios biznio įstai 
gos moka buhalteriškai tuos 
mokesčius savo naudai „išfigi 
riuoti”, tai dėl to ir kalbėkime 
ir siekime, kad būtų tvarka ir 
ten, kur jos nėra, kad atskiri 
bizniai mūsų neišanudotų. Bet 
nenorėkime, kad būtų taip, 
kaip sovietijoje. Ir štai kodėl.

Sovietai, kaip skelbia Chruš 
čiovas, atsisako tiktai nuo va 
dinamųjų taksų, kurie yra tie 
siogiai mokesčiai. Ką tas reiš 
kia? Tas reiškia, kad sovietiją 
mokesčių imti iš piliečių neatsi 
sako. Ji mokesčius ir toliau ims. 
Ir tai suprantama, nes valstybė 
be mokesčių išsiversti negali, 
nors pagal komunistinę doktri 
na, valstybė turi išsiversti be 
mokesčių. Komunizmo nebus 
ligtol, kol bus mokesčiai, kol 
bus pinigai Taigi, sovietijoje 
mokesčiai paliekami. Sovietiją 
iš piliečių mokesčius ims. Tai 
dabar ir kyla klausimas, kaip 
yra teisingiau : ar imti tiesiogius 
progresyvinius mokesčius, ar 
vietoje to imti netiesiogius mo 
kesČius, kure negalima padary 

jungtis su St. Caharines apylin 
kės lietuviais, kaip jiems arti 
miausiais.

KLB Kr. v-bos pirmininkas 
St. Kęsgailą padarė platesnį 
pranešimą apie atsilankymą Ka 
nados vakarų antrame Lietuvių 
sąskrydyje, kuris įvyko Calga 
ry, Alberta. Pirmininkas" pla 
čiai apibūdino sąskrydį ir jame 
dalyvavusius tautiečius bei KL 
B sąskrydyje dalyvavusias apy 
linkės. Pirmininkas pasidžiau 
gė Kanados vakarų lietuvių, su 
važiavusių iš plačių apylinkių, 
lietuvišku susipratimu, bet ir ap 
gailestavo, kad kai kur yra tū 
lų nesklandumų, vieni kitų ne 
supratimo ir nepakankamo res 
pekto. Bet pareiškė viltį, kad 
su laiku nesklandumai išsily 
gins ir lietuvių vienybė i rsugy 
venimas užims domnuojanc. 
padėtį. Kr. valdybos visuma pa 
sidžiaugė, kad jos pirmininkui 
pasisekė nuvykti pas Kanados 
vakarų lietuvius, juos painfor 
muoti, juos pasveikinti nuošir 
džiai dirbant tautos labui ir 
nors tuo nugalėti atstumus, ku 
rie Kanados vakarus skiria nuo 
Kanados rytų.

Pranešama, kad KLB Revi 
zijos komisija taip susitvarkė: 
pirmininkas VI. Sonda, sekreto 
rius Alg. Ankudavičius ir narys 
St. Juozapavičius. Garbės teis 
mas savo susitvarkymo žinių 
dar nepranešė, bet kadangi by 
lų ligšiol dar nėra, tai ir teismo 
susitvarkymo žinios dar laukia 
mos. Taipgi konstatuota, kad 
vieton pasitraukusių Kr. tary 
bos ir kr. v-bos norių įeina pir 
mieji iš eilės kandidatai.

LB Krašto valdyba dar kar 
tą kviečia tautiečius juo skait 
lingiausiai dalyvauti 7-je Lietu 
vių Dienoje ir visus būti veiks 
mingais Bendruomenės nariais.

KLB KV I.

ti progresyviniais? Taigi: žmo 
niškiau ir teisingiau yra imti tie 
siogius progresyvinius mokes 
čius, negu nesiesioginius. Ir 
štai dėl ko.

Valgyti, apsirengti, butą tu 
rėti, jį apšildyti, apšviesti rei 
kir ir tam, kuris nieko neuždir 
ab, ir tam, kuris uždirba tūks 
tančius ir milionus. Šiuo, atve 
ju, esant netiesogiams mokes 
čiams, visi lygiomis mokesčius 
moka — ir milionierius ir ma 
žai uždirbąs darbininkas. Moka 
tuo būdu, kad pirkdamas mais 
tą, drabužį, apavą ir tt., jis mo 
ka valdžiai taksus. Atseit — ly 
giai moka milionierius, lygiai 
smulkus darbininkas. Ar tai tei 
singa, ar tai žmoniška?

O kadangi sovietiją be mo 
kesčių išsiversti negali ir ka 
dangi sovietijoje už darbą atly 
ginimai yra nevienodi, nes vie 
ni uždirba po 60—400 rublių, 
o kiti po 10—50,000 rublių, ta/ 
atsisakymas tiesiogių mokesčių 
ir jų perkėlimas į netiesiogius 
yra blogesnis ir neteisingesnis, 
ypač darbininkams, kurie už 
dirba mažai.

Maža dar ir to. Lietuvos 
„ministras“ Sikorskis aiškina, 
kad mokesčiai kolūkiečiams vi 
sai nebus panaikinti, nors tai 
yra ne tikati žiauru, bet ir kvai 
la. Be to, Sikorskis visiškai nie 
ko nesako apie tuos, kurie už 
dirba daug — po 4,000 rublių, 
po 10,000 rublių Jis šitų nemi 
ni, arba todėl, kad nenori so 
vietijos darbininkams, kurie gau 
na 400 rublių, parodyti, kad 
yra tokių, kurie uždirba dešimt 
ir dvidešimt kartų daugiau, į 
ba tie „tūzai“ yra visai neap 
krauti taksų mokėjimu, nes jie 
yra dideli ponai...

Tokia yra tikrovė be jokių iš 
sisukinėjimų.

MIZARA RAŠO APIE 
MINYŠKAS...

Ar ne nuostabu, kad Mizara 
rašo apie „minyškas“, kunigus, 
bažnyčias, kunigų seminarijas, 
lyg jis būtų didžiausis katali 
kas, o apie darbininkus... nie 
ko. Mizara gi dedasi darbiniu 
kų užtarėju, o apie darbiniu 
kus... nieko. Arba jeigu prasi

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

Karininkų Ramovėje
Tęs

Atsakiau gen. Raštikiui, 
kad jo žinios yra teisingos.

Lenkijos rytai dar (autoriaus 
pabraukta) labai skiriasi nuo 
centrinių ir vakarinių žemių. 
Tai Austrijos ir Rusijos okupa 
cijos pasekmės. Nereikia pa 
miršti — atsakiau — kad nuo 
18 metų, o tikrumoje penkioli 
kos, turime galimybę kurti len 
kų tautos gyvenimą, Lenkijos 
respublikoje. Atliekame viską 
iš naujo, beveik iš nieko. Kas 
liečia kalbą rytinėse dalyse, 
gen. Raštikis taip pat yra tei 
sus. Be ukrainiečių ir gudų ma 
Žumų, turime, kaip ir vokie 
čiai, anglai, prancūzai, rusai— 
kaip ir kiekviena didesnė tauta
— savo tarmes. Savaime aiš 
ku, kitaip kalba lenkas iš No 
;y Sonč, kitaip iš Helio, Koscie 
žyno, kitaip iš Vilniaus ir Lvo 
vo. Tuose dviejuose miestuose
— Vilniuje ir Lvove — lenkai 
kalba labai panašiai. Mano as 
meniška nuomone, jie lenkiškai 
kalba gražiausiai, neišskiriant 
Varšuvos ir Krokuvos. Kiek 
man žinoma — kalbėjau toliau
— žinau teoretiškai, kad ir Lie 
tuva randasi panašioje padėty 
je. Klaipėdos kraštas ir šiauri 
niai Zarasai skiriasi nuo ploto, 
kurį mes lenkai pripratę vadin 
ti Žemaitija. Lenkija, panašiai, 
kaip ir kitos vidurio Europos 
valstybės, turi gan žymų mažu 
mų nuošimtį. Mūsų mažumos 
naudoja savo kalba, skirtingą
enkų, kas ir priduoda tam tik 

rą antspalvi rytams“.
Atydžiai išklausęs kartu su 

generolais ir pulkininkais ma 
no samprotavimų,

gen. Raštikis nerezignavo 
nuo tolesnio antpuolio

ir vėl užklausė: „Pone Pulki 
ninke, Tamsta prisipažinsite, 
kad Vilniuje ir Lvove yra kita 
Lenkija, kitas lenkiškumas, nei 
Varšuovje, Poznanėje ar Kro 
kuovje?ė* Po to klausimo su 
pratau, kad tęsimas tuo reikalu 
pasikalbėjimo su Lietuvos ka 
riuomenės vadu, augštųjų lie 
tuvių karininkų tarpe, būtų be 
tikslis. Tad kaip mokėdamas, 
mieliausiai ir širdinigausiai nu 
sijuokęs pasakiau: „Natūralu, 
pone generole, negalime lygin 
ti atmosferos Vilniaus ir Lvo 
vo su Krokuva arba net Varšu 
va. Vilniuje ir Lvove ne tik 
1918-20 m., bet ir dar dabar 
žmonės gyvena lenkiško pa 

triotizmo dvasia, didvyrišku 
praeities ryteriškumu. Pats da 
lyvavau Lvovo kautynėse 1919 
m. Mano atmintyje ir dabar 
stovi Lvovo lenkų nuotaikos ir 
jų didelis prisirišimas prie Len 
ki jos.

Vilniaus neminėjau, 
nes tai būtų tam tikram laips 
nyje lietuvių provokacija, los 
dienos mano šeimininkų provo 
kacija. Nors reikėjo man paša 
kyli, kad šiandieniniame Vii 
niuje iš 185 tūkst. gyventojų 
lietuvių priskaitoma tik 2 tūkst. 
(Vilnius niekuomet nebuvo len 
kiškas! Net ir Lenkijos okupa 
cijos metais, be specialiai at 
vežtų kolonistų, sulenkėjusių 
lietuvių, gudų ir rusų, pusę jo, 
didesnę, gyventojų sudarė ne 
lenku tautybės žmonės! — K. 
B.). ‘

Šis mano pareiškimas galu 
tinai uždarė duris politiniam pa 
sikalbėjimui, pradėtam gen. 
Raštikio. Jis toliau nelietė tos 
temos, įvesdamas į pasikalbę 
jimą arčiau sėdinčius genero 
lūs ir pulkininkus. Kalbėjome 
bendromis temomis. Pirmą kar 
tą išgirdau keletą žodžių gen. 
Vitkausko, pasakytų man g e 
ru rusišku akcentu. Po deserto 
tarnyba pripylė šampano į stik 
lūs. Gen. Raštikis, nesikelda 
mas iš kėdės, pasakė trumpą 
prakalbą. Joje pasveikino ma 
ne kaip pirmą Lenkijos atta 
che, linkėdamas pasisekimo. Pa 
baigoje pareiškė viltį, kad už 
mėgsti Lietuvos ir Lenkijos san 
tykiai, vystysis palankiai.

Atsakiau, taip pat nesikelda 
mas nuo kėdės, kad esu tikrai 
dėkingas už taip svetingą pri 
ėmimą. Kas liečia tolimesnius 
lietuvių - lenkų santykius, esu

i n y s.
Įsitikinęs, kad bendras interesas 
reikalauja, kad jie vystytųsi 
kuo di augingiausiai ir palan 
kiaušiai. „Lenkai virš visko iver 
tina laisve. Nors šiandien tas 
truputį kvepia anachronizmu, 
tačiau jie yia pripratę kovoti už 
mūsų ir jūsų laisve. Šis šūkis 
turi visuomet lydėti lietuvius ir 
lenkus, vystant tarpusavio san 
tykius“.

Atsikėlėme nuo stalo, sugrį 
žome į kambarį su ugniakuru. 
Pavadinau jį „vytautine sale“. 

Pusryčiai buvo labai ištaigingi, 
o menu lenkiškai - lietuviškas, 
barščiai su mėsa bandelėse, ka 
lakutas su bruknių kompotu, 
puikus tortas. Pabaigai — rie 
šutai ir obuoliai. Puikūs antani 
niai obuoliai gegužės mėn. Pa 
duodamas prancūziškas vynas.

Vytautincje salėje susėdome 
jau nesivadovaudami protoko 
uliniais formalumais. Paduoda 
ma juoda kava ir vėl lietuviš 
kas krui*nikas, vietoje likerio. 
Tik dabar, beveik po trijų va 
landų tylos, staiga visiems ,,at 
sirišo” liežuviai. Nuotaika pa 
grindinai pasikeitė, visi pajuto 
įtempimo atoslūgį. Nejudinta 
daugiau abiejų kraštų politinių 
klausimų. Kalbėta bendromis 
temomis, beveik širdingai, kaip 
ir kiekvienoje kariškių draugi 
joje. Klausta manęs įvairiais 
lenkiškais kariškais reikalais, 
apie kasdieninį Lenkijos gyveni 
mą. Gen Gustaitis gyvai domė 
josi Lenkijos aviacijos pramo 
ne, gen. Tallat-Kelpša arklių 
auginimu, gen. Popieliuška už 
klausė apie savo gimines Len 
kijoje. Mat jo žmona yra tikra 
gen. X sesuo. Vienu metu ir 
gen. Raštikis pasakė keletą sa 
kinių lenkiškai — notabene — 
visiškai geru akcentu, cituoda 
mas kažkok mūsų karišką au 
torių. Labai malonioje (pusiy 
čių pabaigoje!) nuotaikoje iš 
sėdėjome iki 3 vai. 30 min. pp. 
Nežinojau, ar bus tikslu su Lie 
tuvos protokoline tvarka, pir 
miau atsisveikinti gen. Rast! 
kį. Pasakiau gen. Černiui, kad 
tikrumoje turėčiau jau eiti, nes 
4-tą vai. turiu šį tą atlikti. Ne 
žinau, ar apleisdamas nepaga 
dinsiu taip mielo ir smagaus su 
buvimo. Gen. Černius pasižiū 
rėjo į laikrodį ir gerai suvaidi

Anapus geležinės uždangos
APLEISTAS BIRŠTONO 

KURORTAS
Iš „Tiesos“ 184-me nr. tilpti 

siu žinučių galima susidaryti 
vaizdą, kaip šiandieną atrodo 
Birštono kurortas. Pastaraisiais 
metais M. Melninkaitės gatve 
je buvo pastatyti trys mūriniai 
namai, kurie anaiptol nepuo 
šia miesto... kurortinėje vieto 
je tokių pastatų statyti nevei 
tetų. Parke pastatytos skulptū 
ros yra mažavertės, neskonin 
gos, suolai sukrypę, sulūžę. Me 
tai iš metų kertami medžiai 
Vytauto kalno šlaituose. Jeigu 
nebus imtasi priemonių, po ke 
lių metų gražiuosiuose šlaituo 
se testyros kelmai“.
Kitame „Tiesos“ to paties nr. 

straipsnyje rašoma apie Biršto 
no purvo gydyklas. „Aplinka, 
kurioje vyksta gydymas, toli 
gražu nepatenkina net ir kuk 
lių reikalavimų. Patalpos, ku 
riose gydoma dumblo kompre 
sais, skurdžios, joms labai rei 
kalingas remontas. Kai kurių 
vilų patalpose (pvz. viloje 
„Baltoji“) stovi aplūžę baldai 
Netvarkinga sanatorijos aplin 
ka. Reikia paliesti ir mitybą. Va 
saros sezono metu beveik visai 
negauname daržovių“. E.

S. NERIES NAMAS 
PALEMONE

Restauruojamas poetės Salo 
mejos Nėries namas Palemone, 
ant Kauno jūros kranto. Jame 
bus atidarytas poetės memo 
rialinis muzėjus.

nęs išgąstį, garsiai pasakė: 
„Tai jau taip vėlu! Mums jau 
seniai laikas visiems grįžti prie 
darbo!“

Vėliau man papasakojo, kad 
mano pasikalbėjimas tų pusry 
Čių metu su gen. Raštikiu ka 
rininkų Ramovėje, buvo pla 
čiai komentuojamas Kaune. 
Mano informatoriai beveik žo 
dis žodin kartojo tai,

ką man sakė gen, Raštikis 
ir ką aš jam atsakiau.

Natūralu, kaip ir visuose pana 
šiuose įvykiuose, taip ir šitame, 
daug kas pakeista, daug kas bu 
vo perdėta, ypatinagi kas lietė 
Vilnių. Tolimas mano pusbrolis 
dr.'< G. Kaune po kelių dienų 
pasakė, kad lietuviams pada 
riau gerą wphdi. Jie pilnai įver 
lino man*dėtas pastangas iš 
eiti iš sunkios padėties...

Daugiau bus.

LIETUVIŲ GRAFIKŲ DAR 
BA1 ČEKOSLOVAKIJOJE
Rugpjūčio 12 d. Bratislavo 

je, Čekoslovakijoje, prasidėjo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
grafikų paroda. Parodoje eks 
ponuojama 350 kūrinių. 
STASIO ŠIMKAUS IR BO

RIŠO DAUGUVIEČIO 
VARDO PREMIJOS

Lietuvos kultūros ministerija 
paskyrė premijas ir suteikė iau 
reato vardus, įteikdama atitin 
kamo laipsnio diplomus, šiems 
autoriams: Stasio Šimkaus var 
do premijas kompozitoriams už 
dainas meno saviveiklai: kom. 
Balsiui už „Taikos dainą“ 5. 
030 rb.; poetei Kusaitei už 
„Taikos dainos“ tekstą 5.000 
rb. ; komp. Bašinskui už dainą 
chorui „Nemunas atves“ 3.000 
rb.; poetei Urnevičiūtei už dai 
nos „Nemunas atves“ tekstą 
3.000 rb.; komp. Laurušui už 
dainą vyrų chorui „Į tėviškę“, 
2.000 rb. : poetui Mieželaičiui 
už tos dainos tekstą 2.000 rb.

Boriso Dauguviečio vardo 
premiją Česulevičiūtei už pjesę 
„Vienas epizodas“, 3.000 rb.; 
Aleksynui už dramą „Čia tok 
sai gyvenimas 2.000 rb. Lingiui 
už šokius „Čiutytė“, „Jaunieji 
darbininkai" ir „Rugiapjūtės šo 
kių suitą“ 5.000 rb. : Bužaity 
tei už šokius „Kalvelį“ ir „Pla 
ūkė žąselė“ 3.000 rb.; Tarnu 
čiui už šokį „Čiupragalvis” 2, 
000 rb. E.

LABJAUSIAI PERKAM/X 
KNYGA MASKVOJ

Neseniai Maskvoj pasiro 
džiusi telefono abonentų kny 
ga buvo tučtuojau išparduota 
(15.000 egz„ kaina 13 rbl ). 
Paskutinį kartą telefono kny 
ga buvo pasirodžiusi prieš še 
Sius metus. Šiuo metu išleistoji 
knyga turi 892 psl.; 036 pusią 
piuose telpa 100.000 abonentų 
Įdomu, kad Chruščiovo telefo 
no numerio knygoje nėra; taip 
gi nėra nei užsienio diplomatų, 
nei žurnalistų. E.

NEGRAI STUDENTAI 
MASKVOJE

Vienas negrų studentas, pa 
'šalintas iš Maskvos univeisi 
teto, pasakojo, kaip negrai trak 
tuojami Maskvos universitete; 
„jie mušami, užgauliojami ir 
diskriminuojami“. Jis pats iš 
universiteto buvo pašalintas už 
tai, kad protestavo prieš blogą 
600 Afrikos studentų traktavi 
mą. E.

MŪSŲ ^5PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

KANADIEČIAI ŽAIDŽIA VILNIUJE
Rugsėjo 12 d. Kanados fur 

holo rinktinė pirmą kartą žai 
džia mūsų sostinėje. Priešinio 
kas dar nežinomas, (Kanados 
spauda užrašė „Vilna") tačiau 
reikia spėti, kad jų varžovu 
bus Viniaus Spartako futbolo 
komanda, nelabai sėkmingai 
pasirodžiusi žemutinėse SS-gos 
futbolo pirmenybėse. Be rung 
tynių Lietuvoje, šio krašto fut 
bolininkai dar pasirodys Tali 
ne, Leningrade ir Maskvoje.

Tuo tarpu Kanadoje, vieši 
Leningrado Zenit komanda ir 
žaidžia eilę draugiškų rungty 
nių. Ukrainiečių vienuolikės at 
sisakė duoti savo žaidėjus į On 
tario rinktinę pareikšdami, kad 
jie su SS-gos atstovais — jų 
žaidėiajis nenori nieko bendro 
turėti. Sveikiname ukrainiečių 
teisingą žingsnį.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
Vilniaus ESG (elektros skait 

liukų gamyklos) vyrų krepši 
nio komanda Charkove iškovo 
jo teisę žaisti augštoje SS-gos 
krepšinio lygoje. Tokiu būdu, 
Lietuva bus atstovaujama dvie 
jų klubų: Kauno Žalgirio ir 
Vilniaus ESG.

Už dievaičio Bacho garbini 
mą, nusižengimus viešai tvar 
kai ir kl. chuliganiškus žings 
nius, iš krepšinio gyvenimo bu 
vo pašalintas SS-gos krepšinio 
rinktinės žaidėjas A. Lauritė 
nas. Niekur neteko pastebėti, 
kad uždėtoji bausmė būtų do 
vanota ir A. Lauritėnui leista 
toliau žaisti. Tačiau geriems 
sportininkams yra geias gyve 
nimas ne tik Sov. Sąjungoje, 
bet ir Lietuvoje. A. Lauritėnas 
jau žaidžia krepšinį Kauno Žal 
girio vyrų krepšinio komanda 
je, dalyvaudamas SS-gos pirme 
nybėse. Paskutinėse rungtynė 
se Žalgiris laimėjo prieš Mask 
vos Dinamo 82:73 pasekme

Vilniaus Spartako futbolo ko 
manda paskutines SS-gos augs 
tosios lygos pirmenybių rung 
tynęs Vilniuje pralaimėjo Mask 
vos Spartakui 2:3 pasekme. Te
kiu būdu, vilniečiai kovos da 
bar tik del 19-tos vietos. Iš pa 
baltiečių geriausiai pasirodė 
Rygos „Dauguva“ ir užėmė sa 
vo grupėje 5-tą vietą.

Pabaltijo dviračių lenktynė 
se po septynių etapų pirmauja 

estai, prieš latvį Adamsoną ir 
Lietuvos kolonistą Zlotnikova. 
Estai pirmauja komandiškai ir 
tautiškai.

Kauno Politechnikos Institu 
to moterų krepšinio komanda 
labai gražiai pradėjo SS-gos 
augštosios lygos pirmenybių 
rungtynes. Pavasarį, pirmeny 
bių lentelėje jos buvo aštun 
toje vietojej. Po trijų pirmųjų 
laimėjimų vasaros rate, lietu 
vaitės pasikėlė net į ketviitą vie 
tą. Reikia pažymėti, kad dvi 
pirmos vietos priklauso pabal 
tiečiams: 1) Rygos TTT ir 2) 
Tartu USK po to eina 3) Le 
ningrado ASK ir 4) Kauno P 
I.

Lietuvos futbolo lygą numa 
tomą padidinti iki 26 koman 
dų, padalinant jas į du pogru 
pius.

Keturi lietuviai įkopė į Elb 
ruso viršūnę: vilniečiai Janu 
šauskaitė ir Varanka, kaunie 
čiai — Šukytė ir MAcauskas.

Lietuvos vandesviedžio pir 
menybes, vykdytas Šiauliuose, 
laimėjo Kaunas prieš Vilnių, 
Klaipėdą. Šiaulius i rPanevė 
žį. Pagrindinėje kovoje Kau 
nas nugalėjoj triuškinančia pa 
sėkmė pereitų metų meisterį 
Vilnių — 18:0! Tuo tarpu šuo 
lių į vandenį pirmenybės įvy 
ko Zarasuose. Ir čia geriau pa 
suodė kauniečiai ir laimėjo tris 
pirmąsias vietas. Kelvirti buvo 
vilniečiai.

DIDŽIOSIOS SPORTO 
ŽAIDYNĖS CHICAGOJE
Rugsėjo 3—4 dd. Čikagoje] 

įvyks 10-ųjų Šiaurės Ameiikos 
Liet, sporto žaidynių II-ji da 
lis, kuri bus pavasaryjej New 
Yorke Įvykusių varžybų tęsi 
nys. Šį kartą bus rungtyniauja 
ma futbolo, lengv. atletikos, 
plaukymo ir lauko teniso srity 
se. Žaidynėse žada dalyvauti 
apie 300 sportininkų iš įvairių 
Amerikos ir Kanados vietovių.

Varžybos bus šiose aikštėse: 
Hanson parko stadione (Cent 
ral ir Fullerton gt. kampas) — 
atidarymas, lengv. atletika ir 
lauko tenisas; Marquette par 
ko aikšėjej (Calitfornija Avė. 
ir 69 St.) — futbolas; Black 
hawk parko baseine (2318 La 
verne Avė.) — plaukymas. Žai

Nukelta į 6-tą psl.
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KELNAITĖS ir JER 
•įSEYS BERNIUKAM

•. ir bern. 
ast. viršum 
keln. ir jer- 

seys ilg. ir 
L. tru. rauk. 
Wtaipgi ir re 

gul. balt.
atskiri ir 

jungtiniai.

IŠEIGINĖS IR 
SPORTO KOJINĖS

į! Penmans turi kokybę, 
I /’’atlaikančią šiurkštų ne 

rūpestingą nešiojimą ka 
motinos ir nori savo vaikams.

T-Baltin. nail, pa
stipę. apykakle.

Puikūs apat. elast 
juosmeniu 

kelnaitės.

jjiSčjteį,. Be rankovių!
k Ti sporto jerseys 
|| k) elast. juosm.
: 481 / kelnaitės

VęjVMUlĄ DARB. KOJIN

TV

2? GAMINIAI: Merino „95‘ Apa 
ai; šiltu pamušalu apatiniai;
inės; Penmans pirštinės, 
ms megztiniai.

KŪDIKIŲ APATINIAI — 
sujungtiniai, apjuosiamo sti
liaus ir suseg. prieky, medv. 
baltinėliai. Dydžiai 3-6-9 mė 
nešiu iki 1 ir 2 metų.

| Baltin, ir * 
|keln. 2-4 iki 6 g|
| metų merg. <
| Baltais medv. W" 
Ikrašt. megzti baltinT^A- 
I ir keln. 8-16 metų 
Imerg. Mot. baltin. ir 
f keln. balt, megzt. 
| medviln. mažų, vid. 
1 ir did. numerių.

MOTERŲ IR lubRGAI 
ČIU APATINIAI.

(jehmani
KELNAITĖS-JERSEYS- 

T-BALTINUKAI VYRAMS
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V. MYKOLAITIS - PUTINAS

J didelį ir augštą kelią KULTŪRWWK£OjVIKALietuvos tragedijos 
minėjimas Lietuvoje

Sovietinės okupacijos Lietu 
voje dvidešimtmečio proga, 
Maskvos Įsakymu, suruošta 
šventė. Saviveiklininkai turėjo 
šokti ir dainuoti Vilniuje.

Maskva, smurtu ir jėga pa 
vergusi Lietuvą, šiandieną lie 
pia lietuvių tautai dainuoti pa 
dėkos, atsidavimo ii’ šlovinimo 
himnus ,,tautų išlaisvintojai“ 
— Maskvai.

Tokios pat šventės suruoštos 
Rygoje ir Taline.

Šios tariamai lietuvių tau 
tos šventės proga, Maskva Į 
Vilnių atsiuntė vieną savo vy 
riausiųjų gauleiterių — M. Sus 
lovą. M. Suslovas sveikinimo 
kalbą sakė tokiu tonu, kikiu 
kalba rusas viršininkas su savo 
pavaldiniu. Pirmiausia jis išgy 
rė Maskvos dosnumą bei leido 
suprasti, kad ,,Lietuva turi bū 
ti dėkinga už visus pokariniais 
metais atsiektus didžiulius lai 
mėjimus ekonominio ir kultūri 
nio gyvenimo srityse didžiajai 
rusų tautai“. Jis pabrėžė: „Da 
bar jūs gaminate tokių rūšių 
produkciją, kurios nebuvo ir ne 
galėjo būti buržuazinėje Lietu 
voje; stakles, garo turbinas, 
elektromotorus, kompresorius, 
suvirinimo aparatus etc.“ Bet 
Suslovas neužsiminė nė žodžiu 
apie tai, kad visa tai Lietuvoje 
gaminama ne savo, bet Mask 
vos reikalams; kad Lietuvai 
Maskva paliekanti tik nuotru 
pas, kurios nubyra nuo ,,vyrės 
niojo brolio“ stalo.

Suslovas pareiškė nepasiten 
kinimę, kad Amerika vis pliki 
ša Rusijai Pabaltijo ir kitų tau 
tų pavergimą ir ruošia paverg 
tųjų savaites.

Visa, kas yra geresnio, Mask 
vai pasiėmus sau, Lietuvai rei 
kia tenkintis tuo, kas lieka. O 
kadangi lieka tiktai trupiniai, 
tai juos ir rodo pavergtieji. At 
lyginimų pakelti pavergtieji ne 
gali, jie taipgi negali numušti 
reikmenų kainas, nei numušti 
maisto produktų kainas. Visa 
tai gerintų darbo žmogaus gy 
veninio sąlygas. Todėl visa tai 
atsverti jie bando propaganda. 
Į šį „planą“, pasirodo, yra jė 
ję visokių dzinguliukų leidinė 
liai, labai pasenusios formos, ke 
lėtas „armonikėlėmis“ išleistų 
vaizdų, kurie nei pačiam žiūrė 
ti, nei kitiems parodyti tinka. 
Tai tikras atsilikimo pažymys.

Rimčiau ir gražiau yra išleis 
ti kiti leidiniai. Dainų dienos 
leidinys. Jis būtų patrauklesnis, 
jeigu iš jo būtų išmesta visa se 
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rija balvonų, kurie dergia Vii 
niaus vaizdą. Kam juos kišti į 
tokius leidinius, kai jie, kaip sa 
vo metu buvę Muravjovas ir 
Katrė II, juk vis vien teks iš 
mesti į šiukšlyną. Dainų šven 
tės leidiny dėmesį į save krei 
pia K. Petrausko ir V. Putino 
atvaizdai, kažkodėl sustatyti 
priešpriešiais. Abu jie rodo di 
delį jų sunykimą ir beviltišką 
nusiminimą.

Okupacijos 20-mečiui taiko 
mas „Vadovas po Vilnių“ pir 
mą kartą atidengia 20 metų 
slėptus bažnyčios persekioji 
mo faktus: Bonifratų bažnyčio 
je dabar Respublikinis kolekto 
rius, Katedroje — Paveikslų 
galerija, Šv. Jurgio bažnyčioje 
Knygų rūmai, Šv. Jono bažny 
čioje — Sporto salė, Misionie 
rių bažnyčioje — Sandėliai. 
Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčio 
je — ligoninės sandėliai, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje — vy 
no sandėlys, Šv. Kotrynos baž 
nyčioje — geležies laužo san 
dėlys, Evangelikų - Reforma 
tų bažnyčioje — kino teatras 
„Kronika". Yia dar nesuminė 
tų bažnyčių, kuriose kažin kas 
daroma? Tai taip bažnyčia ne 
persekiojama ir tokia yra so 
vietų trimituojamoji tikybos 
laisvė.

Didelis vaizdų albumas „Lie 
tuva šalis gražioji“ turi gera, 
nutrauktų vaizdų, kurių, žino 
ma, dauguma yra nepriklauso 
mybės laikų, o žymi dalis jų — 
dar senosios, kunigaikščių ir 
karalių, — Lietuvos. Bet spau 
da prasta — apymurzinė, be 
reikalingo lyškumo. Žurnalai 
Lietuvoje yra daug geriau iš 
leidžiami. Atrodo, kad ta Kau 
no spaustuvė turi ir geiesnių 
mašinų ir tobuliau moka išleis 
ti. Gaila, ir šitą leidinį teršia 
balvonai ir kaikurių žrnogžu 
džių atvaizdai.

Žinoma, daugiausia okupaci 
jos 20-čiui paskirta žodžių, nes 
jie nieko nekaštuoja. Bet ka 
dangi absoliuti jų dauguma— 
tušti, tai ar verta buvo gadinti 
jiems popierius?

Iš tų visų žodinių pasisaky 
mų vieną, V. Mykolaičio - Pu 
tino, čia įdedame, su apgailės 
tavimu pastebėdami, kad oku 
pantas, uždėjęs savo leteną ant 
„Sukilėlių“ operos, uždėjo dar 
sunkesnę „meškos koją“ ant se 
kančių jo „Sukilėlių“ romano 
tomų. Nieko nepadarysi — 

okupacija nei paslepiamas, nei 
propaganda pridengiamas, nei 
pykčiu užtvindomas faktas. 

Okupacija yra okupacija. . .

Prieš daugel metų
Švenatdienių tyliaisiais vakarais 
Aš mėgdavau nuo tėviškės kalnelio 
Žvilgsniu apimt gimtinės plotą, 
Čionai kalvu, ten mėlynų šilų 
Ir temstančios padangės apribotą.

Aš mėgdavau viršūnėje kalnelio 
Jo šiurkščioje žolėj vangiai priglusti, 
Geltonų kačpėdėlių ir rausvų čiobrelių 
Aitrius kvapus krūtinėje pajusti. 
Ir buvo taip tylu, ramu aplinkui, — 
Tik apačioj lengvutis, palšas rūkas slinko. 
Tik tėviškės pirkia pro ūkaną bolavo. 
Ir viršum stogo dūmas vinguriavo.

Po daugel metų
Aš įkopiau į kitą augštą kalną.
Mano buities visi keliai ten traukė 
Pavasaringos audros ten viliojo, 
Ir skrisdami padange paukščiai šaukė. 
Aš įkopiau į kalną augštą, statų, — 
Ir šitai naują, švytintį pasaulį 
Nustebę akys mato.

Į begalinį tolį
Pasistūmėjo horizontų ribos,
Ir žemės pakraščiai melsvam rūke nulinko.
Nėra ribų nė ten.
Veržli mintis jieškojimų keliuos
Nei žemėj, nei padangėj kliūčių nesutinka.

Antai gimtasis kraštas
Lyg kilimas spalvotais raštais tįso.
Ir jo keliai — takeliai vingių vingiais 
Į tolimas padanges prasiskerbt išdrįso. 
Ir ten matau aš naujo amžiaus žmogų, 
Bekopiantį augštyn iš po šiaudinio stogo.

Einu tolyn ir aš,
Negrįšiu atgalios.
Nėra šios žemės sūnui gražesnės dalios, 
Kaip siekt į priekį ir į viršų kilti 
Ir dideliais troškimais nebenusivilti.
. . . Antai ten dunkso tėviškės kalnelis —
Pakvipo kačpėdėlės ir rausvi čiobreliai. . .
Lydėjo jie mane nuo tolimos jaunystės,
Telydi ir toliau
Į didelį ir augštą kelią.

1960. V. 25.

PAMINKLAS POETUI MEMORIALINIS MUZĖ 
VYTAUTUI MONTVILAI JUS POVILUI VIŠINSKIU!

Kaune, Vytauto parke, ati 
dengtas paminkąs poetui Vy 
tautui Montvilai. Paminklo ati 
darymo išklmėse dalyvavo ra 
šytojai, svečiai ir poeto artimie 
ji. Ta proga kalbėjo prof. My 
kolaitis . Putinas, poetas VIa 
das Mozūriūnas ir kt. E.
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Rugp. 1 d. Užvenčio Ūsnė 
nų kaimo pakraštyje Povilo 
Višinskio gimimo namuose ati 
darytas jo vardo memorialinis 
muzėjus. Gimęs devyniolikto 
amžiaus pabaigoje, jis žinomas 
kaip publicistas. Jis padėjęs at 
eiti į lietuvių literatūrą Žemai 
tei, Šatrijos Raganai ir kitiems.

STUDIJA SIENŲ 
KLAUSIMU

Inž. Žemakio studija „Sienų 
klausimu, srity tarp Baltijos ir 
Juodųjų jūrų“ (A study of the 
frontiers in ithe region bet 
ween Baltic and Black Seas) 
su 5 žemėlapiais, santrauka bei 
paaiškinimais anglų kalboje, iš 
eina iš spaudos. Viso 124 psl. 
(84 pusi. liet, ir 40 psl. anglų 
k. teksto).

Čia be autoriaus žodžio, įva 
de paliesta aisčių (baltų) tau 
tos genčių ilkiminė buitis, dis 
kusijų ir sprendimų formoje 
gvildenamos politinės sienos. 
Oderio — Neisės linija, Danei 
gas, buv. Ryprūsių padalinimas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, po 
litiųė siena per „Suvalkų tri 
kampį“, lietuvių - baltgudžių - 
- ukrainų. Anglų tekste, be san
traukos, duota žemėlapių pa 
aiškinimai, istorinės žinios apie 
Mažąją Lietuvą, Rytų ir Pie 
tų Lietuvą, apie lietuvių san
tykių raidą su vokiečiais, len 
kais, baltgudžiais ir Maskvos ru 
sais komunistais.

Leidinį galima gauti adiesu: 
P. Norkaitis, 4218 S. Rockwell 
3a., Chicago 32, Ill. (USA) — 
$1.50 (kitur — $2.-).

LAIMĖJO OPEROS DEKO 
RAVIMO KONKURSE
Canberriškis lietuvis Algis 

Butavičius laimėjo Sydnėjaus 
operos skelbto konkurso III 
vietą už pristatytus scenos mo 
delius dekoracijoms. Modelių
paroda vyko David Pones Me 
no Galerijoje, kur dalyvavo 19 
dailininkų, kiekvienas jų išsta 
tęs po tris modelius. A. Butą 
vičius už vieną modelį laimėjo 
III vietą, o antrasis susilaukė 
augšto įvertinimo. A. Butavi 
čius nėra baigęs meno mokyk 
los, o tik savo gabumu laimėjo
III prizą. Po parodos A. Butą 
vičius kalbėjo per televiziją, o 
Sydnėjaus ir Canberros laikraš 
čiai platokai jį aprašė.

INŽ. JULIUS JODELĖ, 
dirbąs Kalifornijos Technolo 
gijos instituto garsiosiose Jet 
Propulsion laboratorijose, Pa 
sadena, Calif., rugpjūčio 18— 
19 d. d., dalyvavo Colorado 
Universiteto konferencijoje, 
pavadintoje First International 
Electronic Circuit Symposium. 
Čia inž. Jodelė skaitė mokslinį 
pranešimą erdvės tyrinėjimo 
problemas liečiančiais klausi 
mais.
• Dr. VI. Juodeika, ekonomis 
tas, rugp. 25 d. sulaukia 60 m. 
amžiaus. Laisvės kovų savano 
ris.

LIETUVIŠKAS FILMAS 
ARGENTINOJE

Šiuo metu Argentinoje su di 
dėlių pasisek, rodomame doku 
metiniame filme „Rio abajo“— 
Pavandeniui — pagrindinėse ro 
lėse yra lietuviai. Filmo siuže 
tas — pirmųjų lietuvių nauja 
kurių gyvenimas Ibicny salose. 
Fiiįme nuaidi lietuviškos dai 
nos garsai. Net lietuviškas laik 
raštis, „Argentinos Lietuvių 
Balsas“, pasirodo ekrano švie 
soj. Šis filmas laimėjo Argenti 
nos švitimo ministrijos 1.200. 
000 dol. premiją. Dėka Argen 
tinos lietuvių ryžto ir entuziaz 
mo, Lietuvos vardas mielai ir 
plačiai minimas Argentinoje.E.

1410 METŲ KARAS SU 
KRYŽIUOČIAIS IR ŽALGI 

RIO MŪŠIS
Pulk. O. Urbono „Kario“ iš 

leista nauja knyga.
Žalgirio Mūšio 550 metų su 

kaktį paminėti Karys išleido šį 
pik. Osakro Urbono parašytą 
veikalą. Autorius yra mūsų ži 
nomas karinis istorikas ir ka 
rys su didele patirtimi. Sunku 
būtų rasti kitą taip kvalifikuo 
tą rašytoją Žalgirio temai.

Pik. Urbonas savo studijos 
pagrindu ėmė seniausius šalti 
nius. Jis juos tyrė ne tik isto 
riko, bet ir kario akimis. Taip 
taikydamas tiems negausiems ir 
dažnai neaiškiems šaltiniams is 
torinį ir karinį mastą, autorius 
sukūrė įtikinantį to laikotarpio 
karinį vaizdą ir lietuviui skai 
tytojui patiekė nepaprastai aiŠ 
kų ir logišką Žalgirio mūšio e» 
gos aprašymą.

Šiuo savo darbu autorius 
griauna kai kurias, kartais net 
fantastines, kitų autorių sukur 
tas teorijas, aiškinančias Žalgi 
rio mūšį.

Klausimas kodėl lietuvių ka 
riuomenės dalis pasitraukė iš 
mūšio lauko, nuolat persekioja 
karinius rašytojus ir istorikus. 
Pagaliau, kaip gi Vytautas Di 
dysis galėjo laimėti Žalgirio per 
galę, jei jo kariuomenės didelė 
dalis pasitraukė?

Dar nėra buvę lietuvių ar ki 
toje kurioje kalboje veikalo, ku 
ris patenkinamai atsakytų į 
šiuos du klausimus. Tačiau pik. 
Urbonui pavyko rasti visiškai 
aiškų atsakymą į šią dvejopą 
Žalgirio mįslę.

Skaitytojui palengvinti sekti 
tuos įdomius įvykius, leidėjai 
gausiai pateikė iliustracijų, iš 
samias ir smulkias mūšių sche 
mas spausdintas dviem spalvo 
mis. Knygos kaina 3 dol., gau 
narna „Kary“.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
16.
Lėtai, beveik nenoromis Bildžius kopė į antrąjį augštą, į 

erdvų, bet dabar tokį tuščią savo butą. Jo žmona su vaikais 
vasarą gyvendavo Valakampiuose. Ir pats Bildžius ten važine 
davo pietauti, o kartais net ir nakvoti. Bet šiandien į Vala 
kampius važiuoti nebuvo jokio noro. Norėiosi pabūti vienam, 
pagalvoti apie kažką, kas dar ne visai aiškiai, bet primygtinai 
ėmė slėgti jo sielą.

Iš šaldytuvo viršininkas išsitraukė pamidorų, gabaliuką 
skilandžio, bufete susirado puskepalį apdžiūvusios duonos. Su 
siruošė vaka/tienę.

Įsitaisęs fotelyje, prie savo rašomojo stalo, apsižvalgė, 
tarsi įsitikindamas, ar kambaryje nieko nėra. Paskui pakilo, 
užtraukė lango užuolaidą. Tik dabar jis galėjo ramiai prisipilti 
arbatinę siklinę rusvo, stipriai kvepiančio gėrimo. Išgėrė neat 
sikvėpdamas.

Bet kodėl gi Jonas Bildžius šiandien prisiminė, kaip žmo 
nės važiuoja iš jomarko. Ar ne dėl to, kad ir jo nuplikusi gal 
va svyra vis žemyn ir žemyn? Ar ne dėl to, kad ir jo jaunys 
tės daina vis tyla ir tyla...

Buvo kadaise Jonas Bildžius neblogas vaikinas — kaimo 
kalvio sūnus, kurį tėvai, kiek pajėgdami, stengėsi bent kiek pa 
mokyti, į žmones išleisti. Teko jam ir pačiam paragauti ne per 
daug sočios darbininko duonos, pamatyti, kaip sakoma, vargo.

Tarybų valdžia jį iškėlė valsčiaus vykdomojo komitete 
sekretpriumi, o atūžusi karo audra nuvedė į frontą. Ir buvo jis 
eilinis kovotojas — paprastas ir kuklus, ištikimas ir narsus. Nei 
apie didelius laurus, nei apie savo naudą negalvojo, pareigos 
niekad nevengė.

TARYBINĖSE SĄLYGOSE...
Po karo jis vėl vadovavo valsčiui, paskui į apskrities vyk 

domąjį komietą perėjo, paskui ir į respublikines įsaigas iškilo. 
Audringai kunkuliuojantis gyvenimas ant savo keteros nešė ir 
kėlė į viršų kiekvieną, norintį dirbti. Sunku net būdavo suspe 
ti su tuo galingai besiveržiančiu gyvenimu. Reikėjo didelių 
proto ir valios pastangų pasiruošti naujiems darbams, nau 
joms pareigoms. O Bildžiui, matyti, kažkuriuo momentu leng 
vabūdiškai pasirodė, kad gyvenimas visada taip dosniai kels jį 

į viršų. Jis pamanė esąs laimės vaikas, Dievo apdovanotas di 
džiais talentais. Inspekorius, vyr. inspekorius, skyriaus vedė 
jas, pirmasis ministro pavaduotojas... Visi gerbia, vertina. At 
siranda meilių pataikūnų ir šunuodegautojų, kurie į akis giria 
viršininko talentus, ploja katučių, lankstosi ir tekartoja tik du 
žodžius „teisingai“, „klausau“, „teisingai“, klausau". Vis ma 
žiau bereikia stengtis, vis mažiau imi žmogus iš savęs reika 
lauti.

Vienu metu, ministrui susirgus. Jonas Bildžius ilgėliau va 
dovavo visai ministerijai. Didelės viltys brendo tada jo sieloje, 
daug miglos jam į akis pripūtė paslaugūs prisiplakėliai. Kaip 
tik tada ir sudrožė jam gyvenimas pirmą kartą per galvą savo 
negailestinga lazda. Aštrių kritikos žodžių išgirdo jis ir apie 
savo apsileidimą, ir apie išpuikimą, ir apie atitrūkimą nuo gy 
venimo. Tik ar patikėjo Jonas Bildžius ta kritika? Ar nepasi 
šiaušė jo sieloje miesčioniškos savimylos velniūkštis?

Sugrįžęs iš ligoninės, ministras — senas, ugnį, vandenį 
buržujų kalėjimus perėjęs komunistas — rūsčiai ir tėviškai 
sakė tada savo pavaduotojui:

— Tu, Jonai, žiūrėk savo galvos. Silpnai ji laikosi ant pe 
čių, blogai priveržta... Gali apsisukti.

PATAIKŪNIŠKA ATMOSFERA. ..
Naiviu moralistu palaikė Jonas Bildžius senį, nepaklausė. 

O galva iš tikrųjų ėmė ir apsisuko: pradėjo jis žiūrėti nebe į 
priekį, o atgal. Ir juo daugiau jis atgal žiūrėjo, juo didesnis 
pats sau pradėjo atrodyti. Praeities nuopelnai jo paties akyse 
pūtėsi ir pūtėsi, augo ir augo. Iš karto nesąmoningai ir ne 
drąsiai ėmė jis pasakoti apie savo žygius, vis labjau perdeda 
mas. pagrąžindamas, draugų nuopelnus sau prisiskirdamas. Pa 
slaugūs pataikūnai nuoširdžiai ir nenuoširdžiai pritarinėjo, ge 
raširdiškai pridėdavo viršininkui ir nuo savęs po laurų šakelę, 
po nuopelnų grūdelį. Jonas Bildžius vis atviriau ir šiuos bičių 
lių prasimanymus cituodavo kaip savo pergyvenimus, kol pa 
galiau ir pats pradėjo nebeskirti, kur tiesa, o kur vaizduotės 
pokštai.

O gyvenimas ėjo pirmyn, ritosi galingomis bangomis, rei 
kalaudamas net ir iš nežymiausio vairuotojo jėgų įtempimo, 
dvasios pastangų, svarbaus ir karšto žvilgsnio pirmyn, į prie 

Jvį, į ateitį. Jonas Bildžius žiūrėjo tik atagl, ir jo rankose va' 
ras blaškėsi į visas šalis, jo vairuojama valtis braškėjo. Visi 
pasebėjo, kad Jonas Bildžius nebesusidoroja su tsavo pareigo 
mis. Į jį iš visų pusių — iš viršaus ir apačios, iš šalių — prade 

jo žiūrėti daug priekaištingų, smerkiančių akių. Tai buvo pui 
kios akys: gilios ir atviros, griežtos ir tyros, kaip žvaigždes. 
Šiose akyse Bildžius būtų perskaitęs dideli ir neatšaukiamą ko 
munistinio gyvenimo reikalavimą. Bet jis žiūrėjo atgal ir jo 
kių akių nematė. Jo galva buvo apsisukusi, o siela įsimylėjusi 
save. Tik save ji bevertino, tik savimi besigėrėjo, tik savęs be 
sigailėjo. O ir buvo dėl ko gailėtis: jis tapo antruoju, pasku 
trečiuoju ministro pavaduotoju, paskui valdybos viršininku. 
Ministras vis rūsčiau žiūrėdavo įjį, ir tai taip pat nežadėjo nie 
ko gero. Bildžius riedėjo žemyn, žemyn, žemyn...

Viršininkas neramiai subruzdo fotelyje, papurtė galvą. Ne 
jaugi jis pradeda snausti ? Vėl įsipylė konjako. Vėl išgėrė. 
Įsmeigė žvilgsnį tiesiai prieš save, į tuščią sieną.

UŽ KĄ Gi BILDŽIUS IŠKELTAS?
O vis dėlto įdomu pasvarstyti, ką gero jis padarė paskuti 

niaisiais metais? Blogo, žinoma, nieko: nevogė, negrobstė... 
Na, jeigu kartais pasigerdavo ir neateidavo į darbą... Tik tiek. 
Bet ką gi gero? Aplinkraščius pasirašinėdavo, ūkių direktorius 
bardavo, ministro įsakymus vykdydavo... Tik tiek. Kažkas 
širdyje suvirpėdavo sukrutėdavo, kažkas prikaišiodavo, liepda 
vo judėti, kelti naujus sumanymus, imtis didelių planų... Bet 
dienos slinkdavo ir slinkdavo, maži rūpesčiai ir smulkūs popie 
rėliai ėsdavo tas dienas ir ėfcdavo... Kaip tūkstančiai musių api 
puldavo Bildžių smulkios mintelės ir smulkių malonumų aisros. 
debesiu uždengdavo jam augštą dangų. Bet argi žmogus i. 
gali pasilinksminti? Argi jis nenusipelnė tų kuklių malonumų, 
tos nedidelės linksmybės? Visi aplinkui kalbėjo:

— Jonas Bildžius važiuoja iš jomarko.
O jam pačiam atrodė, kad jis tebegyvena, tebedirba, vis 

taip pat karštai ir gal net dar karščiau, nei bet kada. Taip, da 
bar jis jau buvo išmokęs vertinti save ir savęs gailėtis. Dabar 
jis daug dažniau jausdavosi nuskriaustas, negu patenkintas, 
dabar jis vieno tebijojo: jį gali įžeisti, jo gali neįverti&ti, iš jo 
gali pasijuokti Iš jo — Šildžiaus?! Kitados — tikru kovotoju 
būnant, jam tokia mintis net į galvą nebūtų atėjusi.

Na, ne... Tai tik nuovargis, tik jėgų išsekimas... Viskas 
praeis. Jonas Bildžius dar pasirodys jomarke, ir dar kaip pa 
sirodys! Juk jis — Bildžius!

Viršinnkas vėl sukrutėjo fotelyje, įsipylė į stiklinę liku 
sį konjaką ir išgėrė už savo pasirodymą. Prieš akis, sienoje, 
pradėjo suktis šviesūs, šviesūs ratai, dideli kaip saulė. Bildžius 
nusišypsojo ir patogiai atsilošė fotelyje. Svarbu tiktai pailsėti.

________  Daugiau bus. w
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Pr. Pesys mirdamas visą savo ganizacijoms, jų tarpe Baltui 
turtą paliko labdaringoms oi’ 900 dolerių.

NIAGAROS PUSIASALIS
I NIAGAROS PUSIASALIO TAUTOS ŠVENTĘ IR 

ŽALGIRIO MŪŠIO

Mosklo - Technikos naujienos
MINIATIŪRINĖ 

ATOMINĖ ELEKTRINĖ
VAKARINIS MEDICINOS 

FAKULTETAS KAUNE
Vašingtone, Baltuosiuose Rū 

muose, buvo pademonstruota 
viena mažiausių atominių elekt 
rinių. Ji sveria tik 5 svarus, apie 
2,5 kg. Elektros energijai gau 
ti joje panaudoti radioaktyvūs 
izotopai ir polonis. Šios elektri 
nės galingumas, deja, tik 5 va 
tai. Demonstravimo metu prie 
Jos buvo prijungtas tik venti 
liatorius ir nedidelė kaitinimo

KANALO PROJEKTAS 
VOKIETIJOJE

Vokietijoj paskelbtas ,,Šiau 
rėš — Pietų” kanalo statybos 
projektas. Kanalas jungs svar
biausią VDR vandens transpor 
to arteriją — Elbės upę su sta 
tomu didžiausiu respublikoje jū 
riniu uostu Rostoku-Patersdor 
fu. Kanalas ,,Šiaurė - Pietūs”, 
kurio ilgis bus 149 km, kirs Bal 
tijos augštumas, todėl bus 
įrengti 6 šliuzai.

Įgyvendinus projektą, upių 
laivai iki 1 tūkst. tonų talpos ga 
lės nekliudomai kursuoti tarp 
Rostoko ir Elbės bei jos intaka 
Zaalės upių uostų.

BALANDŽIŲ PAŠTAS
Nors ir labai išsivystęs saus 

kelių, jūrų ir oro transportas, 
yra telegrafas ir radio ryšys, ta 
čiau kai kur iki šiol taikoma se 
na ryšio priemonė — balandžių 
paštas.

350 pašto balandžių tarnau 
ja didiesiems japonų laikraš 
čiams. Nemaža rūpesčio suda 
ro paukščių išlaikymas ir treni 
raviams. Tačiau tie rūpesčiai ke 
leriopai apmokami. Juk kartais 
reikia valandų komandiruotam 

jfotoreorteriui sugrįžti į redakci 
"ją. O pašto balandžiai pristato 
filmų juostas per minutes, ir 
leidėjai gali aplenkti savo kon 
kūrentus.

ŽEMA KAINA
I 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.

Kaune medicinos institute 
šiemet atidaroma vakarinis gy 
domosios medicinos fakultc 
tas. Jame galės studijuoti me 
dicinos darbuotojai, turintieji 
vidurinį medicininį išsilavinimą 
bei nemažesnį kaip 3 metų 
praktikos darbo stažą. Jau gau 
ta nemažai pareiškimų, norin 
čių studijuoti vak. fakultete. 
Prie medicinos instituto taip 
pat veikia neakivaizdinis forma 
cijos skyrius. E.
VENEROS ATMOSFEROJE 

APTIKTA VANDENS 
GARŲ

Kadangi Žemės atmosfera 
trukdo stebėti dangaus kūnus, 
kai kūne astronomai stengiasi 
tuos steuejirnus atlikti kuo au 
gščiau pakilę nuo Žemės.

Neseniai du amerikiečiai — 
Jūrų žinybos mokslinių tyrimų 
biuro vadovas M. Ross ir inži 
nierius fizikas, skridimų balio 
nais specialistas Š. B. Moor —— 
pakilo balionu į 26 km augštį 
Veneros atmosferą spektrosko 
piškai tikti. Tačiau astronau 
tams pasiekus 26.000 m augštį, 
Venera buvo per žemai ir ją 
pro teleskopą nebuvo galima 
stebėti. Teko laukti visą dieną. 
Bet vėlai vakare balionas at 
vėso ir nūs leido 6000 m. Rei 
kėjo išmesti visą balastą, kad 
balionas vėl galėtų pakilti. Pa 
galiau rytą pavyko keletą mi 
nučių stebėti Venerą.

Tyrinėtojai ėmė leistis. Priar 
tėję prie Žemės, jie nupjovė vir 
ves, kurios laikė gondolą prie 
baliono korpuso ir išskleidė 33 
m parašiutą. Labai stiprus vė 
jas gondolą nubloškė daugelį 
kilometrų. Moor liko sveikas, 
Ross nukentėjo. Tačiau bandy 
mas pavyko. Gautosios spektro 
gramos rodo, kad Veneros ai 
mosleroje yra vandens garų, 
kurių pėdsakų anksčiau niekad 
nebuvo aptikta.

ĮDOMUS BOKŠTAS
Netoli Heidelbergo (Vakarų 

Vokietija) šiuo metu statomas 
labai įdomus įrenginys. Tai te 
levizijos, meteorologijos ir van 
dentiekio bokštas. Šio bokšto 
augštis 38 m, skersmuo — 3,8 
m. Bokštą dengia elipsio for 
mos karkasas, kurio viršuje 
įrengta aikštelė lankytojams ir 
100 kūb. m talpos vandens sau 
gykla. Bokšto smaigalį vaini 
kuos 41 m augščio televizijos 
antenos.

sukakčiai atžymėti ruošiam? 
iškilmes š. m. rugsėjo 17 die 
na programą papildyti sutiko 
atvykti buvęs v-bės aktorius 
St. Pilka.

Šią nepaprastą žinią praneša 
KLB St. Catharines Apyl. Vai 
dyba.

Prie to v-ba jau gali pasigir 
ti, kad didelis pritarimas ir gia 
žūs atsiliepimai ateina dėl imi 
sų rengiamos loterijos iš toli 
mesnių vietov., kaip Vancouve 
rio, Windsoro, Sudburio ir Oa 
kvilles. Iš Oakvillės J. Vlip 
Čius, mokėdamas už dvi knygų 
tęs 4 dol., dar pridėjo 1 dol. 
aukų. Jis pareiškė, kad tokį rei 
kalą turiu paremti ir jei reikės 
visada paremsiu, nes stiprinant 
b-nę sustiprėsime ir visi lietu 
viai.

Jei sulauksime ir toliau pa 
našaus pritarimo tai tikrai s? 
Vo tikslą atsieksime ir savo rė 
tnėjų neapvilsime. V-ba.
VILNIAUS KRAŠTO LIETU 
VIŲ S-GOS ST. CATHARI 

NES SKYRIAUS 
PRANEŠIMAS *

Ir šiais metais birželio 25 d. 
mūsų ruoštos Joninės — Jauni 
mo šventė praėjo su dideliu pa 
sisekimu.

Mažesnis svečių skaičius mū 
sų spėjimu buvo dėl trijų prie 
žasčių: 1) visuomenės atbuki 
mas nuo savo parengimų, 2) 
šios šventės ardytojai šiais ine 
tais išvystė ypač didelę propa 
gandą, 3) pasirodė, kad Kana 
dos lietuviai ,,Grandinėlės” me 
ninio lygio nežinojo.

Antri kvietėjai bus laiminges 
ni už mus. O ,,Grandinėlė” at 
vyks, nes gavo net penkis kvie 
timus.

Ačiū „Grandinėlei”! Jūs esą

te lietuviškasis švyturys dauge 
liui lietuvių nušviečiantis kelią. 
Gi mūsų moralinis pelnas yra 
didžaiusias, kokį iki šiol esame 
turėję.

Jaunimo šventės vardas įsi 
kūnijo.

Joninių proga esame gavę 
jautrius sveikinimus iš Mažo 
sios Lietuvos bičiulių draugi 
jos Centro V-bos Kanadoje. 
VKLS-gos Centro V-bos, St. 
Catharines apyl. ir Wellando 
ap-kės ir keleto žurnalistų. Vi 
siems reiškiame nuoširdų ačiū. 
Tas mus paskatina nenuleisti 
rankų ir šią jaunimo šventę 
ruošti toliau. Tad iki malonaus 
pasimatymo kitais metais bir 
želio 24 dieną toje pačioje sa 
Įėję.

Programos jau dabar jieško 
me, rašom laiškus meniniams 
sambūriams ir tikimės ką nors 
ypatingesnio surasti.

Nepaprastai dėkingi esame 
už parodytą nuoširdumą kana 
diškai ir amerikoniškai span 
dai, ypač „T. Žiburiams“, „N. 
Lietuvai“, „Draugui” ir „Nau 
jienoms“ ir spaudos darbuoto 
jams Al. Gimantui, J. Cicėnui, 
E. Šulaičiui, A. Nakui, P. An 
cevičiui ir kitiems. Lietuviškų 
valandėlių radio vadovams, ypa 
tingai „Tėvynės Prisiminimų” 
J. R. Simonavičiui, Rochesterio 
Pr. Puidokui, Bostono P. Viš 
činiui ir kitiems neišvardin 
tiems. Visiems niagariečiams ir 
st. catharniečiams už suteikimą 
„Grandinėlei“ nakvynės, pade 
jusiems susisiekimo reikale, dir 
busiems kasininkais, bufete, 
prie loterijos ir visiems kitiems 
prisidėjusiems vienokiu ar kito 
kui būdu savo darbais.

Visiems nuoširdžiausias lietu 
viškas ačiū. Valdyba.

Laisvoji tribūna.
PRIEKABIŲ JIEŠKOTOJAI

Nemalonu, kai reikia veltui 
laikas gaišinti tokiems rasinė 
Hams, kaip ir šį kad rašau. Vie 
toj to būt galima laikas sunau 
doti pozityviems lietuviškiems 
darbams. Bet neišvengiama, 
kada esi įtarinėjamas neproduk 
tingu pinigų sunaudojimu, ar 
nėt jų išeikvojimu ir kada tas 
skelbiama spaudoje. Todėl esi 
verčiamas nuo tokių įžūlių įta 
rinėjimų gintis. Ginti savo as 
meni ir visą organizaciją.

Š. m. liepos 19 d. Naujienų 
169 Nr. laisvoje tribūnoje ir 
„Nepr. Lietuvoj“ Nr. 31(697) 
rugpjūčio 3 d. laiškai redakci 
jai, J. Šarapnickas pabėrė visą 
puskibirį įtarimų prieš 278 
SLA St. Catharines kuopos 
valdybos ir revizijos komisijos 
atskirus nanus. Jų arpe esu pa 
liestas, kaip kuopos kasininkas. 
Rašoma taip: „Kuopos pinigai 
turi būti banke ar paskolinti 
SLA nariams, kur yra norinčių 
ir moka 6%, o ne privačiai lai 
komi kasininko J. Kavalėlio, 
kur kuopai netenka joks pro 
centas”.

Tokiu pasakymu duoda su 
prasti, kad kasininkas kuopos 
pinigų procentus sunaudoja

KAUKĖ CHIRURGAMS
JAV pagaminta nauja kau 

kė chirurgams. Padaryta iš 
elastingos polivinilinės plastmt 
sės, naujoji kaukė neprilimpa 
prie veido. Kaip bakterinis 
filtras, ji žymiai efektyvesnė 
už marlines kaukes.

sau. Vadinasi dalį kuopos pini 
gų pavagia, ar švelniau sakant, 
pasisavina. Jeigu taip, tai rei 
kia aiškintis ir aiškinti padėtį. 
Pasiaiškinimą turiu mintyje ne 
prieš J. Š„ bet prieš visuome 
nę-

Padėtis tokia. Kasininku esu 
nuo kuopos įsisteigimo pra 
džios. Kasoje didžiausias kiekis 
pinigų buvo 1959 metais $258. 
93. Šiais metais jau padarya iš 
mokėjimų $70.00 ir kasoje yra 
$188.93. Šie pinigai laikomi ei 
namiesiems kuopos rekalams 
Jie galima būt laikyt ir banke 
ar anot J. Š., kam nors skolinti 
6%, iš kurio kuopa būtų „tur 
tinga“. Bet kai prisireiks kele 
to dolerių kuopos reikalams, 
tada turėtume patys iš kur 
nors skolintis. Į banką Įdedant 
ir vėl išimant iš jo procentų 
negaunama. Bankas procentus 
moka tik už pastoviai laikomus 
pinigus. J. Š. visa tai žino ir 
vis dėlto kelia triukšmą. Dar 
labjau keista, kad kai buvo vai 
dyboj tos minties visai nekėlė. 
Taigi aiškus ir sąmoningas prie 
kabių jieškojimas. Tik neaišku, 
kokiu tikslu tai daro?

Dar įžūlesnis kibimas prie 
kuopos finansų sekretoriaus P. 
Polgrim oir revizijos komisijos 
nario J. Dilio. Rašo, kad revizi 
jos komisija turėjusi daryt pa 
tikrinimą už 2 metus, kadangi 
praeitais metais patikrinimas 
nebuvęs padarytas. Bet praei 
tais metais buvo ir kita rev. ko 
misija, tai kodėl to nebuvo rei 
kalaujama iš buvusios revizi

Kanados laivyno laivas „Ga 
tineau“ matomas pakeliui į Ha 
lifaxa. St. Lawrence Jūros ke 
lias atidarytas 1959 m., Wel 
lando kanalas atidarytas 1932 
m. Dabar jau jis yra Jūros ke 
ho dalis ir yra pervestas iš Tra 
nsporto ministerijos kanalų 
skyriaus į Jūros kelio adminis 
traciją. Jis riša Ontaio ežerą su 
Erie. Dabartinis Wellando ka 
nalis yra ketvirtas kanalas, ku 
ris pagelbsti nugalėti navigaci 
jos kliūtis, kurias sudaro Nia 
garos upė su jos kriokliu. Pra 
džioje jis turėjo 40 medinių 
šliužų, kiekvienas 110 pėdų ii 
gio, 22 pėdas pločio, 8 pėdas 
gylio. Antrą kartą jis turėjo 28 
šliuzus, kiekvieną 150 pėdų ii 
gio, 26;z2 pločio ir 9 pėdų gy 
lio. Trečią kartą turėjo 16 ak 
mens šliuzus, kiekvieną 270 ii 
gio, 45 p. pločio, ir 14 pėdų gy 
lio. 1932 m. balandžio 6 d. bu 
vo atidarytas, jis turėjo 27.6 my 
lias ilgio. Jis turi aštuonis ce

mentinius šliuzus, šeši iš jų pa 
baigti 1932 m., kiekvienas 859 
pėdų ilgio, 80 pėdų pločio ir 
30 pėdų gylio. Vienas šliuzas 
turi 865 pėdas, o aštuntasis ,jun 
giantis su ežeru Erie, turi 
1,380 pėdų ilgio. Pakėlimas 
įvairuoja nuo 43,7 pėdų ligi 47, 
9 pėdų, o aštuntasis, kur pake 
limas yra didžiausias, turi maxi 
mum 12 pėdų.

Įėjimas į Ontario ežerą yra 
prie port Weller, arti St. Cat 
barine, o įėjimas į Erie ežerą 
yra prie port Colborn. Kada 
laivas baigia kelionę kanalu 
nuo Port Weller ligi Port Col 
born, tai faktinai užlipa Niaga 
ros kriokliu. Skirtumas vieno 
ežero nuo kito siekia 327 pė 
das.

Dabar Wellando kanalas yra 
svarbi Juros kelio dalis, kuris 
sudaro lengvatas ne lik susi 
siekimui tarp ežerų bet riša eže 
rus ir vandenyną nuo Montrea 
lio. (CS).

J SIUNTINIAI

I
 LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
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jos komisijos, bet iš dabarti 
nės? Pats pabrėžia, kad revi 
zijos komisijos p-kas J. Vys 
niauskas, bet pirm, ir kitą rev 
kom. narį palieka nuošaliai ir 
kimba į skvernus tik J. Diliui. 
Taigi aiškus asmeniškumas ir 
tokioms sąskaitoms suvedinėti 
SLA organizacijoje nevieta.

Rašo, kad nariai nori žinoti, 
kiek susidaro komiso tarp Ame 
rikos ir Kanados valiutos. Iš 
tikrųjų tai ne nariai, be narys. 
Susidariusio skirtumo tarp Ame 
rikos ir Kanados valiutos tiku 
lis į kuopos kasą įneštas ir 
apie tai buvo pranešta ir visas 
susirinkimas tą priėmė. Tik vie 
nas J. Š. tuo nepatenk’ntas. Ne 
pasitiki rev. komisija ir meta 
įtarimą fin. sekretoriui P. Pol 
grimui dėl nepilno atsiskaity 
mo. Čia tai jau visiškas akiple 
šiškumas. Kai pats J. Š. buvo 
finansų sekretorium, tai valiu 
tos skirumo, kaip jis vadina ko 
mišo, į kuopos kasą neįnešė nė 
vieno cento. O Kanados dole 
ris ir tada buvo didesnės ver 
tės. Taigi koks pats yra, tuo ii 
kitą įtarinėja. Geriau būtų J. Š. 
pirma pačiam su kuopos kasa 
atsiskaityti. Ir gyvenimiška tai 
syklė sako, kad pirma pačiam 
reik būt švariam ir tik tada ant 
kito jieškot dėmių. Bet J. Š. 
daro atvirkščiai. Ir dar baugi 
na, kad fin. sekretoriaus ir rev. 
komisijos negeroves praneš vi 
suomenei. Gerbiamasis, pirma 
pranešk visuomenei savas ne 
geroves. Ir ne tik pinigines, bet

ir moralines, kada švaistydama 
sis peiliu lampiaisi po Kana 
dos teismus, ten juodindamas 
kaip lietuvio taip ir SLA vard ', 
nes ir ten radai reikalą pasigir 
ti, kad esi SLA pareigūnas.

J. Š. rašinyje įterpti ir Ha 
miltono Lietuvių Namai. Esą 
iš K. Jesevičiaus pranešimo ma 
tyti, kad II. L. N. bankrutuoja. 
J. Š. įrodinėja, kad H. L. N. 
stovis labai geras. Iš tikrųjų, 
tai daugelio buvo nuomonė, 
kad jei rimtas asmuo duotų to 
kį pasiūlymą, tai būt galima 
rimtai ir svarstyti. J. š. nuolati 
niai susirinkimuose triukšmavi 
mai jau perdaug visiems yra 
įkyrėję, todėl jo kad ir rimto 
pasiūlymo niekas nenori klau 
syti, nes juo nepasitiki.

Baigdamas J. Š. dar rašo: 
„susirinkę priėjo visiškos betvar 
kės. Keli nariai nedavė kitiems 
balso, kad paaiškintų, kaip yra 
tikrumoje. Ateityje susirinki 
mai turėtų būti rimčiau veda 
mi ir kiekvienas klausimas 
svarstomas atidžiai“. Jei J. Š. su 
savomis filosofijomis nesukel 
tų triukšmo, tai susirinkimai 
tikrai būtų rimti.

Tokie žmonės nusiduoda dil
ba lietuvybės ir lietuviškų or 
ganizacijų labui. Ištikrujų tai 
viską griauna. Skelbdamas spau 
doje melagingas žinias, visuo 
menę nuo šios organizacijos at 
baido. Neaišku kodėl tai daro, 
iš blogos valios, ar iš nesuprato 
mo.

Kuopos ižd. J. Kavalėlis.

| Baltics Investment Corp. |
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

| prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 8
Ižd. E. Gnganavičiūtė RA 7-4097. «

$ Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

IUXE DRY CLEANERSl 
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| ME 7“ 6 72 7 Sav. P. RUTKAUSKAS |
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Lietuvoje atsilankiusieji 
pasakoja

2.
P. Kisielienę J. Lesevičius 

piistatė kaip seną savo organi 
zacijos veikėją.

P. Kisielienė pirmiausia 
reiškė, kad ji pilno raporto ir
nemananti duoti, nes susirinki 
me yra visokių žmonių. Savo 
pasakojimą apie Lietuvą ji pra 
dėjo nuo to, kad Kaune susiti 
kusi sugrįžusi iš Kanados. Kar 
pavičių, kuris Kanadon grįžti 
nesirengiąs (tegul tiktai pabari 
do, tai sužinos, „kur pipirai au 
ga“... Iš Kanados išvykdamas, 
jis gi priėmė sovietjnę piliety 
bę ir pasižadėjo visada sovieti 
joje pasilikti, tat, kaip jis gali 
ruoštis grįžti? Kai užkaukazy 
je apsigyvenę, sugrįžusieji iš 
Prancūzijos pabandė prašyti 
grįžti į Prancūziją, visi buvo 
likviduoti. Ne taip paprasta iš 
Rusijos diktatūros valdžios gau 
ti leidimas išvykti...). Kaune p. 
Kisieilenė mačiusi per Montre 
alį sugrįžusį kanadietį p. Tu 
meną, kuris dabar sunkiai esąs 
atpažįstamas ir esąs sugrįžimu 
patenkintas. O buvę montrealie 
čiai pp. Deksniai visus pasikvie 
tę pas save. Jie turį gerą butą: 
dablrūmą (gal laikydamiesi 
prie Amerikos gyvenimo dabar 
ir Lietuvoje pradėjo daryti dvi 
gubinius kambarius, kaip kad 
daromi čia, bet anksčiau niekas 
Lietuvoje tokių kambarių ne 
darydavo), miegamą ir dar 
prieškambarius. (P. Kisielienė 
susirinkimui nepasakė, kad pp. 
Deksniams šis butas duotas 
prieš pat montrealięčių atvyki 
mą ir kad jiems įsakyta pasi 
kviesti montrealiečius. P. Ki 
sielienė nepasakė, kad pp. De 
ksniai ligšiol gyveno sukimšti 

veną kambariuką. Bet kai mū 
sų spauda apie tai pradėjo ra 
syti — kad Deksniai ir savo 
fornicų neturi kur padėti, ir kai 
artinosi montrealiečių atvyki 
mas, tai propagandiniais sume 
timais, Deksniams davė butu 
ką ir įsakė pasikviesti montrea 
liečius, kad jie, sugrįžę pasako 
tų, jog Deksniai štai kokį turį 
butą... Vieno propagandos šie 
Rėjai nenumatė — įspėt p. Ki 
sielienę, kad ji apie tai nepasa 
kotų, o gal dar geriau būtų bu 
vę — p. Kisielienei patarti apie 
tai nieko nerašyti ir dar sakyti, 
kad Deksniai šitame bute gyve 
na nuo atsikėlimo Lietuvon... 
Juk ,.Potiomkino derevnios“ 
Rusijoje buvo Katrės II-sios lai 
kais, Chruščiovui jos buvo ro 
domos Vladivostoke ir Novo 
sibrsike, — tai kodėl tų ,,Pc 
tiomkino derevnių” neparody 
ti ir Vilniuje montrealiečiams? 
Taip visas tas rusiškas gyveni 
mas persunktas melu, kad jie 
jau net nepastebi to — meluo 
ja, o jiems atrodo, kad jie pa 
sakoja tikrą teisybę).

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

P. Kisielienė sako, kad Deks 
niai gerai gvvena (bet p. Kisie 
lienė nieko nepasakė dėl to, ko 

pa dėl Deksnienė, paprašiusi ai 
siusti jai iš Kanados vaistu (be
je, Deksnio viešai, per spaudą 
išpeiktų), tegalėjo atsilyginimo 
už tai pasiūlyti tiktai grybų?).

Ar mus leido pas gimines į 
tėviškes? — klausia p. Kisie 
lienė ir atsako: Leido. Be paly 
dovų. Davė šoferį ir nuvežė (O 
šoferis negali būti palydo 
vas?). P. Kisielienė sako, kad 
palyginus su tuo, kas buvo 
prieš 30 metu, padaryta didelis 
progresas (mat, buvo 22-ji ne 
prikausomybės metai, kurių 
metu daug ir padaryta, bet p. 
Kisielienė nepriklausomybės 
metų darbų ir atsiekimų nešte 
bėjo). Ar Lietuvos žmonės ba 
dauja? — vėl ji klausia ir at 
sako:__ Jie sočiau ir geriau vai
go už mus. Jai nuvykus pas gi 
mines, prikepę visokių skilan 
džių (skilandžiai nekepami, o 
rūkomi). Restoranuose gerai 
maitina (o vis dėlto kilusi min 
tis, ar tai tiktai nedaroma tu 
ristams amerikonams?...). Vi 
sur didelė švara. Pakelės me 
džių eilėmis apsodintos, ir nak 
tį tie medžiai spindi. Sako, taip 
gražiau atrodo. . . Girtuokiia 
vimo nėra. Bet p. Kisielienei, 
kuri esanti negerianti, bet vis 
dėlto tekę išsigerti. Trakuose 
pietavę su ..prezidenu“ Palec 
kiti, Šumausku, Sniečkum ir ki 
tais augštais dignitoriais. Labai 
visi draugiški. Juo didesnis či 
nas, tuo paprastesnis ir malo 
nesnis, o prie Smetonos už sep 
tynių mylių negalima buvę pu 
siartinti. Paleckis gi esąs dide 
lis dainininkas ir toks malonus, 
kad p. Kisielienę po ranka 
ėmęs. Prašęs sakyti, kas yra ne 
gera, kad galėtų taisyti. Vie 
nas augštas valdininkas klau 
sęs, ar Amerikoje yra bedarbių? 
Į tai ji paklaususi, ar spauda 
apie tai nieko nerašanti? Jis at 
sakęs: — Rašo, bet mes neti 
kim. Mes manome, kad tai pro 
paganda... Lietuvoje, pas'ebi 
p. Kisielienė, — apie Ameriką 
labai augšta nuomonė... Tuo ir 
baigė pasipasakojimą p. Kisie 
lienė.

J. Lesevičius paskutiniu kai 
bėtoju pristatė Petrą Šuplevi 
čių ir pasidžiaugė, kad ir šie 
met, kaip ir užpernai, montre 
aliečiai vadovavo visai kanadie 
čių ekskursijai (užpernai vado 
vavo J. Lesevičius).

Petras Šuplevičius jau kalbė 
jo kaip informuotas ir sovietiš 
kai treniruotas, ne tiek duoda 
mas faktų, kiek „nušviesda 
mas“, duodamas vaizdą. Pir 
m iausia jis perdaavė linkėji 
mus. Suminėjo Deksnius ir jų 
šunį, kurį užmiršusi p. Kisielių
nė. O šuva gi čia labai buvęs 
išgarsintas. Pasiteiravome ir 
apie šunį. Sako: Yra, liktai 
pasidarė daug išmintingesnis... 
(Taigi, sovietinė santvarka ge
rai veikia ne tiktai žmones, be't 
ir šunis, kuriuos daro protinges 
niais... Tat, ar nebūtų naudin 
ga visiems literatūrininkams 
važiuoti į Lietuvą? Ten tikrai 
pasidarytų gudresniais...). Ir 
p. Šuplevičius pasisakė visko 
nepasakosiąs: gi „esame drati 
gai, tai susitikdami išsiprasako 
sime“.

MŪSŲ SPORTAS...

Atkelta iš 3-čio psl.
dynių uždarymo iškilmės, dova 
nų įteikimas ir šokiai įvyks Lie 
tuvių Auditorijoje, 3137 S. 
Halsted Si.) rugsėjo 4 d. 8 vai. 
vak. Ten pat rugsėjo 3 d. bus 
sportininkų susipažinimo ba 
liūs su šokiais.

Žaidynėmis rūpinasi L,FK Li 
tuanica ir LSK Neris, o taip 
pat specialiai .sudarytas organi 
zacinis komitetas, į kurį įeina: 
P. Petrutis, Z. Degutis. A. Vait 
kevičius, E. Gerulis, V. Micei 
ka, E. Šulaitis, J. Juška, J. H 
čiukas, L. Juraitis, A. Nausė 
da, A. Sasnauskas. Taip pat 
yra sudarytas ir varžybinis ko 
mitetas, kuriame yra: J. Kirve 
laitis, Z. Žiupsnys, G. Valenti 
nas, B. Keturakis, B. Žemai 
tis, R. Kožėnąs. Be to yra su 
kviestas ir žaidynių garbės ko 
mitetas.

Šių žaidynių visais reikalais 
galima kreiptis organizacinio 
komiteto sekretoriaus adresu: 
E. Gerulis, 6805 S. Campbell 
Ave., Chicago 29, Ill. Žaidy 
nių rengėjai kreipiasi į visus 
sporto mėgėjus ir prašo atkreip 
ti dėmesį į šias reto pobūdžio 
liet, sporto varžybas ir prisidė 
ti prie jų iškilmingumo. Tokiu 
būdu būtų gražiai paminėta 
žaidynių sukaktis ir gautųsi dau 
giau ryžto tęsti sportinį darbą.

Žaidynių O. K. S. V.

no Lietuvą, kad nieko nepalik 
tų bolševikams. Jie naikino ir 
žudė žmones ir išžudė 300,000 
»žmonių (matyt, tokius skai 
čius davė jam Lietuvoj). Daro 
užuominą, kad tai daugiausia 
buvę žydai, bet ir buvę geriau 
siu lietuvių, kurių vokiečiai ne 
norėję palikti todėl, kad jie bu 
vę geriausi, kad jie buvę pasi 
ryžę atstatyti Lietuvą. Kauno 
9-me forte kaip tiktai buvę iš 
žudyta 30,000 pilitinių kalinių. 
(Tat pagal šią p. Šuplevičiaus 
statistiką išeina kad vokiečiai iš 
žudė 330,000 Lietuvos žmo 
nių, be jų gi trūksta daug dau 
giau. Jų trūksta dar apie pusę 
miliono, kaip rodo Rusijos sta 
tistika. Tai kur gi 4ingo kiti 
Lietuvos gyventojai? Kas p. 
Šuplevičių informavo, matyt, 
gudriai padarė: jis davė P. Šup 
levičiui dasiprotėti, kad apie 
pusę miliono lietuvių išžudė 
„didysis brolis“ — okupantas, 
rusas, bolševikas, komunistas, 
kaip patys jie save vadina).

Bus daugiau.

Iš Vankouverio E. Prentice rodosi televizijoje.

OLIMPINĖS NUOTRUPOS
Pirmi SS-gos sportininkai, at 

vykę į Romos olimpinius žai 
dimus, buvo labai šalti kitų tau 
tų atstovams. Po nakties jų 
veido išraiška pasikeitė: vi 
siems šypsojosi, rodė didžiausi 
nuoširdumą, „giedojo” seną 
Maskvos „taikos“ dainelę... 
(Komentaras: tik Kremlius nu 
stato sportininkų elgesį, nes jie 
yra komunistų partijos robo 
tai).

Maratono bėgikas J. Kelly su 
rado naują Romos pažinimo 
būdą. Jis savo treniruotes daro 
miesto gatvėmis, apibėgdamas 
kilk vieną dieną 12 mylių, kar 
tu mesdamas žvilgsnį į istori 
nes vietas.. (Komentaras: Ro 
ma ne Venecija, gondolų joje 
nėra.).

Kūjo metiko Connolly žmo 
na yra čekė Olga Fikotova. Jis 
ją pažino Melbourne olimpija 
doje ir vedė. Labai graži mote 
ris, gera spoitininkė, surasdama 
ir Romoje Don Žuanų. Toks 
vienas „Romeo“ kvietė ją mies 
tą apžiūrėti, į kiną, kavinę ir 
tt. Bet kada gražuolė — spor 
tininkė parodė į savo vyrą pa 
reikšdama, kad jis yra „hus 
band — boxing (laužyta ang 
lų kalba, kad italas suprastų)— 
dingo Romeo iš aikštės, dingo 
jam ir aminas... Mat Connolly 
yra beveik 6,5 pėdų augščio ir 
sveria 230 svarų. (Komonta 
ras: dvikovų amžius jau seniai 
praėjo!).

JAV moterų lengvosios atle 
tikos rinktinės atstovės olimpi 
nio kaimelio kambariuose, ra 
do po tris lovas. Joms buvo pra 
nešta, kad jos miegos tik no 
dvi. Moterys nieko nelaukda 
mos, po vieną lovą iš kiekvie 
no kambario išmetė lauk. Pasi 
rodo, kad rengėjai taupumo su 
metimais tai padarė, norėdami 
sutalpinti kaimelyje kuo di 
džiausią dalyvių skaičių. (Ko 
mentaras: Amerika: ameriko 
niškas komfortas).

TRUMPAI IŠ VISUR.
— Prieš olimpinius žaidi 

mus, puikias pasekmes atsiekė 
JAV lengvaatlečiai: H. Con 
noly kūjį numetė 70,31 m, B. 
Nieder rutulį nustūmė 20,06 m 
ir R. Boston nušoko į tolį 8,21 
m. Tai nauji pasaulio rekordai.

— Prasidėjusios rytinės Ka 
nados futbolo pirmenybės atne 
šė staigmeną: labai silpnai žai 
džia pereitų metų meisteris Ha 
milton Tiger-Cat klubas, kai 
tuo tarpu Toronto yra pasiekęs 
neblogą formą.

St. CATHARINES, Ont.
ATSILIEPIMAS Į ST. CATHARINES APYLINKĖS 
LIETUVIŲ SEPTINTOSIOS KANADOS LETUVIŲ

DIENOS REIKALU
St. Catharines lietuviai visą 

laiką buvo ir yra liteuviškoje 
veikloje labai aktyvūs. Šis ak 
tyvumas būtina išlaikyti ir to 
liau.

Vieni lietuviškoje veikloje 
tiek daug padaryt negalėtu 
mėm, jei neturėtumėm para 
mos iš kitų kolonijų. Todėl no 
rėdami, kad mus remtų, pnva 
lome mes ir kitų kolonijų lie 
uvišką veiklą remti.

Šiais metais rugsėjo 3—4—5 
dienomis Toronto lietuviai ruo 
šia septintąją Lietuvių Dieną. 
Joje bus paminėta ir 550 metų 
Žalgirio mūšio sukaktis. Prog

— Anglų futbolo komanda 
Tottenham Hotsprus gali 
džiaugtis savo žaidėjų draus 
me ir geru sporDSkumu, nes 
nuo 1928 m. joks tos koman 
dos žaidėjas nebuvo teisėjo pa 
šalintas iš aikštės.

— Vokietė H. Claus šuoly 
je į tolį atsiekė 6,40 m. Tai nau 
jas pasaulio rekordas. Anksty 
vesnis priklausė lenkei Kšesins 
kai.

— Kanados krepšininkai la 
bai silpnai pasirodė eliminaci 
niuose susitikimuose Romos 
olimpiniams žaidimams, pralai 
mėdami čekams, ispanams, bei 
gams ir tuo pačiu, nepatekda 
mi į pačias varžybas.

— Maskva siūlo naują propa 
gandą — rengti kas ketvirtus 
metus Europos tautų olimpi 
nius žaidimus (dveji metai po 
pasaulio olimpijadžių) ir pir 
mus jau 1962 m. Maskvoje.

— Vokietijoje pradėtas fut 
holo sezonas. Pirmi susitikimai 
daug staigmenų neatnešė. 
Augsburgo lietuviams gerai pa 
žįstamos Schwaben ir BC ko 
mandos žaidžia antroje lygoje.

— Lietuvio beisbolininko J. 
Krakausko atminčiai pagerbti, 
Hamiltone pravestos beisbolo 
rungtynės.

— Voncouverio Lions ko 
mandoje jau antrus metus iš 
eilės puikiai žaidžia futbolą 
Amerikos lietuvis V. Krištopai 
tis, kiekvienose rungtynėse lai 
mėdamas taškus. 

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
Ant. Škėma. ŽVAKIDĖ.............................................................1.50
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas ............................... 1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

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

Sibiro romanas .................................................................. . 1..'
1960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi............................1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .......................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ................... 6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................. 0,5Ū
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,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) .......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................... 0
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50

rama skirtinga nuo kitų bu VU 
siu KLD-nų. Pasirodys visų 
kolonijų meninės pajėgos, kaip 
rhorai ir tautinių Šokių grupės.

KLB-nės St. Catahiines apy 
linkės valdyba maloniai krei 
piasi į šių vietovių lietuvius, 
kad Septintoje KLD kuoskait 
lingiausiai dalyvautų.

Negalėdami kitaip savo didį 
jį kaimyną paremti, atsirevan 
šuokirne jam savo gausiu atsi 
lankymu.

Tad iki malonaus pasimatp 
mo septintoje Kanados lietu 
vių Dienoje Toronte!

Apylinkės Valdyba.
REŽISORIUS IR AKTORIŲ 
S STASYS PILKA ATVYKS 

TA Į NIAGAROS 
PUSIASALĮ

Kaip buvo jau spaudoje mi 
nėta, už poros savaičių Lietu 
vių Dienai Toronte praėjus, rug 
sėjo 17 d. St. Catharines apyl. 
b-nė rengia Merritton Commu 
nity Centre Hali, Tautos šven 
tę ir 550 melų Žalgirio mūšio 
minėjimą, j kurį programą at 
likti atvyksta iš Čikagos buvęs 
Lietuvos valstybės Diamos te 
atro aktorius ir režisorius Sta 
sys Pilka.

Jis visiems yra žinomas, bet 
dėl visko pakartosiu, kas toks 
yra: Jis pasireiškia šakota veik 
la. Laikomas vienu pačių ryš 
klausiųjų dailaus žodžio meiste 
rių. Plačiai žinomas savo litera 
tūriniais rečitaliais, per kuriuos 
dažniausiai išpildo viso vakare 
programą, pats pirmas iš lietu 
vių scenos meninnikų įtraukia 
mas į interpretuojamų kūrinių 
pynę net ir Šekspyro veikalų 
monologus.

Pastaruoju metu verčiasi te 
atrine pedagogika amerikiečių 
tarpe. Nemažai rašo kultūros 
žurnaluose, savo straipsniais 
keldamas Lietuvos scenos pra 
eiti bei dabartį. Skaito teatrinė 
mis temomis paskaitas.

Atrodo, kad Kanadoje bus 
ar tik vienas iš pirmesnių jo 
pasirodymų. Prieš mėnesį jis 
labai sėkmingai gastroliavo po 
vakarinę Ameriką.

Apyl. sekr.

--- MM" MM ■■ W — M

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Vilniuje montrealiečiams bu 
vęs parodytas lietuviškas Holy 
woodas. Ten rodę filmų ligi at 
sibodimo. Kokiti Lietuva liko 
po karo, mums parodė iš pačių 
vokiečių trauktų filmų, sako P. 
Šuplevičius. Vokiečiai, fašistai, 
naciai (pilna sovietine termino 
logija kalba pranešėjas) naiki

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

tg„. . ■ --------*

I
A. E. McKAGOEi

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras v 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
1008 North Ontario Bldg. I

330 Bay Street,TORONTO 1, Ontario. |

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VIŠKAS 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^.

e, Darbo valandos:Y
X 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.
K Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................. • •............ L00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas........................................... 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ........................... 0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00 
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS .............................................................$ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI Iš MIESTO .............................. $ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................... $ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės...........$ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25

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

a



1960. VIII. 31. — Nr. 35(701 ) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

HAMI®LTOM
REMKIME H. L. N. KNYGYNĄ

Prieš kurį laiką Lietuvių Na 
mų v-ba nutarė įsteigti knygy
ną. Tautiečiai, suprasdami lie 
tuviškos knygos tremtyje reikš 
mę, jautriai atsiliepė į steigė 
jų prašymą, ir jau yra paauko 
ta nemažai vertingų knygų.

Ypatingai šiam reikalui atsi 
liepė tautietis Petras Pleskevi 
čius ir paaukojo 32 knygas ir 
daug žurnalų.

Petras Pleškevičius yra sa 
vanoris kūrėjas, kelis kartus 
sunkiai sužeistas, peršauta vie 
na akis, antroji tik 0,3 mato 
mumo. Petras Pleskevičius yra 
apdovanotas visa eile atsižymė 
jimo ženkų. Be savanorio-kūrė 
jo ir Nepriklausomybės meda 
lių, jis yra dviejų Vyčio kryžių, 
Vytauto Didžiojo ordeno me 

ir jaulių žvaigždės kava 
.irius.

Prieš dvejus metus atvažia 
Vo iš Vokietijos, gyvena su 
žmona Hamiltone mažame 
kambarėlyje 288 Emeerald g- 
vėje. Žmona dirba valgykloje. 
P. Pleskevičius dėl silpnos svei 
katos, dirbti negali ir yra išlai 
komas žmonos.

P. Pleskevičius parašė prisi 
minimus ir šį rudenį leidykla 
„Rūt,a” juos išleis.
’ Paskambinus telefonu kny 
gyno steigėjams, Kaziui Mik 
šiui JA 9-8593 arba Kostui Lu 
koševičiui JA 2-5827, knygos 
bus paimtos iš namų.

K. Lukoševičius.
NAUJOJI LIETUVIŲ 

NAMŲ VALDYBA 
pasiskirstė pareigomis: pirmi 

nnkas St. Bakšys, vicep. G. 
Palmer, sekr. A. Pilipavičius,

protokolų sekr. J. Mikelėnas, 
ižd. Pr. Sakalas, buhalt. P. Sa 
viekas, parengimų ved. K. Mik 
šys, metraščio ved. J. Šarapnic 
kas, reikalų ved. A. Patamsis, 
v-bos nariai — J. G. Skaistys, 
Z. Gasiūnas, A. Kauzpeda, 1. 
Šajauka, M. Ulikienė, A. Da 
langauskas.

Naujoji valdyba nutarė ruoš 
ti didelį koncertą gruodžo 
dieną.

NUKENTĖJO DĖL 
NEATSARGUMO

Petras Babinas savo vasar 
vietėje bandė įkurti laužą pa 
naudodamas benziną, bet ben 
žinąs staiga įsiliepsnojo, spro 
go ir P. Babiną apdegino labai 
žymiai. Vis dėlto laimingai pa 
sisekė ligonnėje mirties išveng 
ti. P. Babinas sėkmingai sveiks 
ta.

11

A. L J O D Ž I U S, B. L.
Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos. n^s> 
Namų, žemės ar bet kurio $ būtl g‘ 
biznio pirkimo-pardavimo lls c 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East,
Hamilton.

L Z. KAŽEMĖKAITĖ,
Cathedral high school mokinė, 
Wasagoje išrinkta vasarvietės 
gražuole. Ji mokosi jau 12-je 
klasėje ir yra pasiryžusi tęsti 
mokslus augštojoje mokykloje.,

NIKITOS ALKOHOLIZMAS 
GALI PRVESTI RPIE ATO 

MINIO KARO
Hamiltono McMaster uni 

versitete pravestos paskaitos ai 
koholizmo klausimais. Dr. Way 
ne W. Womer iš Richmond 
Va. pareiškė, kad viena svar 
blausių pasaulio problemų yra 
ta, kad N. Chruščiovas, būda 
mas alkoholio įtakoje, vieną 
dieną gali paspaust atominės 
bombos migtuką, kadangi jis 
turi aiškius alkoholizmo simp 
tomus.

Amerikietis daktaras paaiški 
no, kad jis stebėjo N. Chruš 
čiovą jo lankymosi metu JAV 

$ ir „sprogdinant” Paryžiaus kon 
\ ferenc. ir priėjo prie tos nuomo 

nės, kad SS-gos vadas turėjo 
girtas, arba daug gerian 

I..„ — dar „neprablaivėjęs“. N. 
Chruščiovas buvo labai nepa 
stovus (unstable), elgdamasis 
kaip nedrausmingas vaikas. Tai 
yra būdingi alkoholiko reiški 
niai. Amerikietis dar pridėjo, 

$ kad Rusija dar nuo carų laikų 
S turi
S mą, nes ir pati tauta (ne tik 
g jos vadai) yra linkę prie alko 
sĮ holizmo. K. B.

Nors žmonių nebuvo perdau 
giausia, be/: gegužinė praėjo 
puikioje nuotaikoje. Tautinius 
ž enkliukus segė J. Timmerma 
nas ir A. Šidagytė, kurie surin 
ko 25.07 dol. V-bos ižd. J. De 
mereckas pardavinėjo įvairius 
gėrimus, o M. Šarauskas sve 
čius vaišino įvairiais užkan 
džiais. Skrajojantis kapelionas 
Tėv. Kulbis pasidžiaugė, kad 
lietuviai visur moka susiburti ir 
nepamiršta savo kas įgimta, kas 
lietuviška. Po jo taria žodį šei 
mininkas Pov. Liaukevičius, iš 
Hamiltono svečias Kl. Priel 
gauskas, kun. J. Bertašius, pra 
nešęs, kad į Winnipega yra at 
vykęs vysk. V. Brizgys ir lai 
kys pamaldas. Liaukevičius pri 
stato kalbėti p. Alytą, karo me 
tu Kanados armijos kapitoną, 
paskui J. Demereckas. Dauge 
lis pas pp. Liaukevičius pasili 
ko vakarieniauti.

Gegužinėje buvo matyti: Dr. 
Kurauskas su šeima, agr. Čin 
ga, Ramačauskai, Beniušiai, J. 
Radzevičius, Noliai, Gusčiai, 
Pranevičiai, Zavadskas, Dauba 
ras, K. Mažeika, Rutkauskai, 
J. Kazlauskas, Benis ir kt.

Gegužine praėjo linksemoje 
nuotaikoje ir davė B-nei pelno.

Rugpjūčio 20 d. vakare Ma 
nitobos lietuvių klube" Jonas 
Barininkas surengė „Stag and 
Shiwr” partiją, į kurią prisirin 
ko pilnutė s?<lė jo giminių, drau 
gų bei pažįstamų. Rugsėjo 3 
d. įvyks jo vestuvės, kurios taip 
pat bus Manitobos lietuvių klu 
be. Tą pačią dieną Šv. Kazimie 
ro lietuvių parapijos bažnyčio

Tai „Palangos“, Kanadoje, „jūra“ ir aplink ją paplūdimis - pliažas. Atvaizde matome besi 
—maudančius sportuojant, kitus — braidant baltame smėly'.ie-pliaže. Įsikūrimo Palangoje 

reikalais kreipiamasi į Pr. Juodkojį (telefonas DO 6-0031).

je Įvyks šliūbas, kuri duos kleb. 
kun. J. Bertašius. Jono sužie 
dotinė yra p-lė Sally Konowal 
rhuk.

® Rugpjūčio 22 d. iš Toronto 
i Winnipeg^ lėktuvu atskrido 
Vyt. Plačiakis, kuris apsistojo 
didžiausiame Winnipego vieš 
būtyje „Alexander“. Čia jis yra 
komandiruotas vienos kompa 
nijos tarnybos reikalais.

Vyt. Plačiakis į Kanadą yra 
atvykęs 1947 m. su pirmuoju 
lietuviu transportu miškų dar 
bams.

K. Str.

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

13.
Prieš plačiau paliečiant tęs 

tamentus bei palikimo planavi 
mą, gal vertėtų bent mums, 
Quebec‘o gyventojams, šiek 
tiek susipažinti su kai kuriais 
mūsų provincijos įstatymais.

Quebec'o įstatymai yra Pran 
cūzijos civilinio kodekso pada 
rinys. Tai reiškia, jog, jeigu mes 
gyvename Quobec‘e, tai jau 

mes esame kitokie, negu kitur 
gyveną Kanados piliečiai,
visi kiti yra angliškų įstatymų 
ribose.

Mus, 
mina įstatymai, liečią nuosavy 
bės valdymą.

Pirmiausiai, gal sutarkime, 
ką mes vadiname nuosavybe.

Taigi, idant vieni kitus ge 
riau suprastume: nuosavybė

nes

ą alkoholizmo problc

be abejo, labjausiai do

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALKA”
Išduodamos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš 7% 
iki 50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe 

apdrausta.
Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais 
9—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.

WINNIPEG, Man

I
lr įsidėmėkime, jog tai ne vien 
tik namas, sklypas ar ūkis, bei 
net ir visi skarmaliukai.

Pagal Civilinį Kodeksą, ka 
da vyras ir moteris apsivėda, ta 
da viskas, ką jie atskirai turi 
(valdo) sumetama į krūvą ir 
padalinama į dvi lygias dalis.

Žinoma, čia būna tam tikrų 
n išimčių, bet, bendrai imant, ga 

Įima sakyti, jog, jeigu vyras gy 
;:l veno ir dirbo Quobec’e (jis ki 

lęs iš Quebec'o), tai vedybo 
mis jie vienas kitam atidavė pu

sę savo turto. Arba, tiksliau, ta 
po turto bendrininkais (in Com 
munity of Property).

Ir toks pasikeitimas dovano 
mis yra jau amžinas. Jei jūs su 
keitėte žiedelius tai jau per vė 
lu keisti savo nuomonę. (Ši pa 
dėtis dažnai būna nemaža kliu 
timi tiems, kurie ima galvoti 
apie skyrybas).

Bet toks turto pasiskirsty 
mas nesustoja ties vedybomis 
— jis tęsiasi tol, kol jie yra ve 
dę.

Kai jie perka namą, pusė jo 
automatšikai priklauso kitam.

Jeigu vyras eina į biznį ir 
jis uždirba ar pradirba, pusė pel 
no ar nuostolio priklauso ir jo 
žmonai,.

Na, ir jei vyras yra kruopš 
tus, sėkmingai krauna turtus— 
vistiek 50% visų gėrybių pri 
klauso ir žmonai. Ir visa taip 
tęsiasi iki jie gyvi esti.

Gailma tad sakyti, jog su ve 
dybomis tarp vyro ir moters 
yra įsteigta lyg ir bendrovė, ku 
rioje abu valdo po 50% akcijų 
(šėrų). Tik su tokiu gal skirtu 
mu, kad vyras, beveik visados, 
turi pilną valdžią tiek savo, tiek 
savo žmonos dalies atžvilgiu ir 
jis yra gan laisvas elgtis su tuo 
turtu pagal savo nuožiūrą. Žmo 
na turi labai ribotas teises i sa

vo dalį.
Be abejo, yra kai kurių išim 

čių, tačiau tas bendro principo 
nekeičia.

Tokia padėtis (Community 
of Property) gali būti panaikin 
ta Vedybine Sutartimi (Mania 
ge Contract), kuri turi būti pa 
daryta dar prieš vestuves. Ta 
čiau apie tai sekantį kartą.

Faktas lieka, jog tie, kurie 
esame turto bendrininkais — čiui už nuoširdžią talką, p. Va

lentai, p. A. Pakulienei ir p. J. 
Bulotai už plokšteles ir visiems 
sąžiningai ir stropiai savo parei 
gas ėjusiems šauliams.

Valdyba.

PADĖKOS
L. K. Mindago šaulių kuo 

pos valdyba, reiškia gilią pade 
ką prisidėjusiems prie įvykusios 
sėkmingos gegužyrės rugpjū 
čio 28 dieną.

Visiems parėmusiems loteri 
ją įdomiais fantais, u. Drešerie 
nei, p. Žitkienei ir p. J. Jurgu

privalome turėti testamentus. 
Ir tai ne vien vyras, bet ir žmo 
na.

Ankstyvesniuose straipsniuo 
se mes numarindavome vyius. 
Gal būkime demokratiškesniais 
šį kartą.

Sakykime, žmona miršta. Nė 
rą vaikų. Nepaliko jokio lesta 
menlo.

Tokiu atveju vyras gautų 
tik pusę viso turto (savo dalį), 
o visa kita priklausytų josios 
giminėms.

Pavyzdžiui, jūs turėjote na 
mą. Žmonos mirties atveju ir 
nesant vaikų nei testamento, 
jos dalis liktų uošviams arba 
svainiams (švogeriams) ar ki 
tiems.

Jei jūs turite biznį ir esate 
turto bendrininkai (be šeimos), 
tai žmonai mirus jūs pasijustu 
mėt esąs partneris su jos gimi 
nėmis.

Manau, dažnam mūsų šito 
kia padėtis labai nepatiktų.

Savaime suprantama, to 
Įima išvengti tik sudarant 
tamentus.

Tiek šį kartą apie testamcn 
to svarbą neturintiems Vedybi 
nės Sutarties!

PAJIESKOJIMAI
— Jieškoma Juškaitė - Pra 

minskienė - Baliukevičienė — 
yra svarbių žinių iš tėviškės.

Ji pati ar žinantieji prašomi 
atsiliepti: Marija Gudienė, 6048 
—16 
real,

Ave., Rosemoun, Mont 
Que.

Jieškomas L. Balsys, ku 
yra svarbių laiškų. Atsi 
NL redakcijai: 7722 Ge

riam
liepti
orge St., LaSalle, P. Q.

ga 
tęs

nie

Ir kiek čia dar Rojus Mizara 
galėtų ir kitų, konkrečių klau 
simų iškelti! Ir kaip mums bū 
tų įdomu visa tai sužinoti.

Ir kodėl Rojui Mizarai nepa 
sikalbėti su darbininkais taip, 
kaip jis kalbėjosi su kunigais ir 
vyskupais? Vyskupams jis gi 
mokėjo net raštu pasiųsti klau 
simus, o darbininkams jis jau 
nesugebėjo? Ir kodėl R. Miza

# ra neaprašė nors vieno, nors
* dviejų savo atsilankymų darbi 

ninku šeimose, kaip jis aprašė 
savo atsilankymus pas vysku 
pus? Ar darbininkai jau never 
ti Mizaros dėmesio už tai, kad 
jie eiliniai darbininkai? Ne ku 
nigai, ne minyškos, ne vysku

JUOKDARIAI. . .
Atkelta iš 2-ro psl. 

taria, tai tiktai bendromis, 
ko nepasakančiomis, frazėmis.
Kokią čia Mizara daro mistiką?

Atrodo, kad Mizara apie dar pai? 
bininkus turėtų parašyti jau 
ligi smulkmenų: kiek jie uždir
ba ; ką už tą uždarbį galima 
nusipirkti; kiek darbininkai mo 
ka už butus; kiek jiems atsieina 
maistas; kiek jie moka už dra 
bužius, apavą; kiek moka už 
elektrą, vandenį, kurą; ką jie

Kaž kas už to slepiasi, kad 
Mizara apie darbininks arba ty 
Ii, arba atsako tiktai nieko ne 
sakančiomis bendromis frazė 
mis?

Kodėl gi Mizara nesialnkė 
pas Lietuvos darbininkus, ir ko 
dėl su jais neišsikalbėjo taip,

MIRĖ VINCAS
Rugpjūčio 15 d. V. Daba 

šinskas laiptais lipo į rūsį. Žmo 
na išgirdo bildesį. Nieko bloga 
negalvodama, sušukusi: Ko tu, 
Vincai, baldais? Bet į jos klau 
simą niekas neatsiliepė. Nuėju 
si į rūsį, rado savo vyrą su 
griuvusį ir paplūdusį kiaujuo 
se. Pašaukė dr. P. Jauniškį, ku 
ris nelaimingąjį tuojau nuvežė 
į ligoninę. Kadangi Vincas 
griūdamas laiptais žemyn, bu 
vo persiskėlęs galvą, todėl sku 
biai buvo paguldytans ant ope 

v-sijos stalo. Po vienos kitos 
r-latos nelaimingasis užmigo 
amžinai. Operasijos metu ras 
ta, kad kraujas išsiliejęs ap 
link širdį, į galvą ir sprande.

V. Dabašinskas buvo gimęs 
1900 m., Šakių ap., Patžerelių 
vai., Javiškių km., Kanadoje 
buvo vedęs ir priklausė prie tur 
tingesniųjų lietuvių ateivių. 
Anksčiau turėjo hotelį, vėliau, 
jį pardavęs, pirkosi šešetą na 
mų, iš kurių ir darė sau pragy 
venimą. Jo žmona yra gimusi 
Amerikos lietuvių šeimoje. V. 
Dabašinskas priklausė Manito 
bos lietuvių klubui, pašalpinei.

Rugpjūčio 20 d. 11 vai. bu

DABAŠINSKAS
vo atvežtas į Šv. Kazimiero lie 
tuvių parapijos bažnyčią. Pa 
maldas atlaikė kleb. kun. J. 
Bertašius. Pamaldų metu gie 
dojo Elena Januškienė: ,„Ne 
verki, vaikeli“, vargonais pa 
lydėjo jos dukrelė Danguolė Ja 
nuškaitė. Bažnyčia buvo perpil 
dyta.

Po bažnytinių apeigų buvo 
nulydėtas į St. Marys kapines, 
kur kun. J. Bertašius pasakė 
gražų pamokslą. Iš čia, visi pa 
lydovai p. Dabašinskienės bu 
vo pakviesti į Manitobos lietu 
vių klubą pusryčių.

Užkandžių metu pasakė kai 
bas — „Pašalpinės“ dr-jos var 
du M. Vidiuk, Maniobos lietu 
vių klubo p-kas K. Strikaitis, 
parap. kleb. kun. J. Bertašius 
ir K. Beniušis.

BENDRUOMENĖS 
GEGUŽINĖ

Rugpjūčio 21 d. KLB-nės 
Winnipego apyl. valdyba pas 
Povilą ir Julę Liaukevičius, 
Mc. Gregore, Man. buvo surua 
susi gegužinę.

Vakarop oras pasitaisė ir dar 
nemažai vinnipegiečių atvyko.

irainnittuititintnnititrintiui.-innninnn:::::::::::::::::::::::::::;::::::;::...:

I
BELLAZZI-LAMY, INC {

DO 6-6941 76/9 George St., Ville Lašale. Į
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. į 

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

| SIUNTINIAI NAMIŠKIAM !
\ • r

I
 Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija. £

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. |
$

I A. NORKELICNAS I
<5 Commissioner of the Superior Court of Montreal $
I MONTREAL ENTERPRISES REG’D. | |

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMAS. | |

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

« Sa

valgo, kaip maitinasi; kiek per kaip išsikalbėjo su vyskupais? 
metus jie nusiperka kostiumų, Mandrapypkis.
batų porų; kiek turi atostogų ©Kuršėnuose atidarytas pla 
poilsiui ir kur atostogas pralei čiaekranis kino teatras „Ran 
dža; kaip dažnai jie nueina į ka“. Jis turi 400 vietų. Kino te 
teatrą, kinoteatrą; kaip jie pa ^‘įrui metlacho plytelės gau 
tenkinti gyvenimu ir darbo są tos iš Čekoslovakijos, parketas 
lygomis??? — iš Vengrijos.

» ž
į Dr. Roman Pniewski |
) Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
j Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. ;■) 
t 3537 PARK Ave, Montreal, Tel. VI 5-7623 IĮ;
J Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. į\

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE |

BALTIC |
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms habitai g

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. a
5AV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č 1 U L I S | 

yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. g

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

Montreal, P. Q., Pel.: DO 6-3884.
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MON R E Al.
ŽALGIRIO MŪŠIO SUKAKTIES IR TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
žiavo daug mašinų ir nuotaika 
buvo gera. Šokiams grojo G. 
Mačionio ir P. Petronio kape 
ia, protarpiais paįvairinama P. 
Jakubkos akirdeono muzika.

Skambiai gražiame, kvepian 
čiame pušų ozonu, miške padai 
nuota. Vyrai, prisiminę Lietu 
vos nepriklausomybės atkūri 
mo laikus, kovas ir žygius, ne 
vieną dainą traukė iš tų laikų 
ir tų kovų.

Šaudymo varžybose dalyva 
vo apie 30 asmenų, kurių tar
pe buvo ir mergaičių. Panelė 
Petronytė šaudė labai gerai, 
daug geriau negu daugelis vy 
rų, nors kai kurie jų stengėsi 
būti ta'klūs. Pirmą šaudymo 
premiją laimėjo, kaip ir tinka, 
karininkas V. Paukštaitis, ant 
ra — p. Urbonas ir trečią p. 
Paulauskas. Šaudymo varzy 
bas vede Juozas Lukoševičius 
ir p. Urbonas, o visos geguži 
nės tvarką — L. Girinis ir H. 
Adomonis, nuoširdžiai talkina 
mi Povilo Joco. Svečius puošė 
ženkliukais Ponia Urbonienė ir 
P. Jocas, o ženkliukus paruošė 
p. Rūta Lukoševičienė, talkina 
ma geros kaimynės.

Pp. Giriniams už pikniko vie 
tą ir svetingą priėmimą, Po 
nams G. Mačioniui ir P. Petro 
niui, taip gi ir P. Jakubkai už 
muziką, Ponioms Giginienci, 
Lfukoševičienti, Urbonienei, 
Adomonienei už vaišingumą ir 
priėmimą, Ponams Lukoševi 
čiui ir Urbonui už talką ir Po 
nams L. Giriniui ir Adomoniui 
už visą darbo vedimą ir vi 
siems tautiečiams už atsilanky 
mą ir tikrai nuoširdų dalyvavi 
mą visoje gegužinėje bei aukas, 
nuoširdus ačiū. N. L.

AVINAS ANT J1EŠMO 
bus iškeptas Iron Hill lietuvių 
ūkninkų pp. Kukenių farmoje 
šį sekmadienį, rugsėjo 4 dieną. 
Argentinoje tai vadinama „asa 
do“ pietumis, o Kanadoje — 
„Avinas ant jiešmo“, žinoma 
keptas ir valgomas užsige 
riant... Tikimasi, kad pas pp. 
Kukenius suvažiuos daug mont 
realiečių. Ten ir pp. Bakanavi 
čiai ir pp. Prišmantai, ir pp. Ja 
nulioniai.
® Navickienė Liucija, visuome 
nininko Antano Navicko žmo 

, na, ligoninėje buvo, operuota, 
bet dabar jau sveiksta namie.

Montrealio L>. B. Seimelio 
prezidiumas nutarė, šio rugsėjo 
mėn. 11 d. 15 v. 30 min. D‘Ar 
cy Me. Gee salėje (220 Pine 
Ave W.) ruošti 550 metų Žal 
girio mūšio sukakties ir Tautos 
Šventės minėjimą.

Minėjimo atidaromąjį žodį 
tars rašytojas p. Žmuidzinas.

Paskaitą skaitys atvykusi iš 
Čikagos Lietuvos Istorijos au 
tore dr. V. Sruogienė.

Koncertinėje minėjimo piog 
ramoje dalyvaus: Dramos ak 
torius J. Akstinas, dainininkai 
solistai — A. Paškevičienė ir 
A. Keblys.

Minėjimo išlaidoms padeng 
ti nustatyta įėjimo auka asine 
niui nemažiau 1 dol. Mokslei
viams ir jaunimui iki 16 m. am 
žiaus — įėjimas nemokamas.

Seimelio Prezidiumas.
SESELĖ FELICIJA, 

ilgus metus čia vadovavusi 
Nek. Pr.. seselėms, išvyksta iš 
Montrealio.

Su ja atsisveikinti rugsėjo 
10 d., 7 vai. vak. Aušros Var 
tų salėj yra rengiamos išleistu 
vių vaišės.

Visa Montrealio visuomenė, 
mokytojai, mokinių tėvai, bu 
vę seselės Felicijos mokiniai

žįstami kviečiami seselės Felici 
jos išleistuvėse dalyvauti. Kiek 
vienas apie savo dalyvavimą 
prašomi pranešti iki rugsėjo 8 
d. vienam iš asmenų: E. Intie 
nė: PO 8-9971, A. Zubienė: 
DO 6-0224, A. E.. Blauzdžiū 
nas: PO 7-4374.
N. P. Sės. Rėm. Būrelio V-ba.

BANKAS „LITAS” 
ruošiasi išplėsti operacija.-. į 
Rosomountą. Tuo reikale! bus 
išsiaiškintos galimybės prie St. 
Filliomen parapijos, kurios baž 
nyčioje laikomos lietuviškos 
pamaldos. Bankas ten būtų ati 
darytas tuojau pat po pamaldų. 
Tatai labai palengvintų „L,:te“ 
dalyvauti visiems rytinės Mont 
realio dalies lietuviams, ku 
riems į Aušros Vartų parapiją 
yra per toli.
NEPRIKLAUSOMOS LIETU 

VOS GEGUŽINĖ
pp. Girinių ūkyje, prie La Plai 
ne, pasisekė neblogai, nes šuva

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.

7—9 p. m.
Dr. V. PAV1LANIS

3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALISKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

DR. JONAS MAURUKAS, 
buvęs kanadietis, o dabar gyve 
nąs Clevelande, į Montreal; yra 
atvykęs dalyvauti Amerikos ir 
Kanados ligoninių biochemikų 
kongrese, kuris dabar vyksta 
Montrealio mieste. Dr. J. Mau 
rūkas sako: Mes rūpinamės 
žmonių gyvenimą pailginti ligi 
125 metų ir nemažiau kaip iki 
75 metų.

Dr. J.. Maurukas Clevelande 
savo specialybės žinioje turi 
penkias ligonines. Kadangi yra 
persikrovęs darbais, tai iš To 
ronto jis dabar kviečiasi chcmi 
ką p. .Kairį. Dr. J.. Maurukas 
su inž. Kairiu tikisi daug atsiek 
ti mokslinių tyrimų srityje.

Dr. J. Maurukas į Montreal; 
yra atvykęs savo mašina su 
šeima — žmona aktore Dalia 
(Kubertavičiūte) ir trim vai 
kais. Apsistoję Queen Eliza 
beth viešbuty. Į Clevelandą 
grįžta šį trečiadienį

Į TORONTĄ
Į septintąją Kanados Lietu 

vių dieną šį savaitgalį iš Mont 
realio išvyksta daug mašinų, o 
šių tarpe ir KLB Krašto valdy 
bos, su KLB Krašto valdybos 
pirmininku St. Kęsgailą pryša 
kyje.

ŠI SAVAITGALĮ DVEJOS 
VESTUVĖS

Aušros Vartų bažnyčioje tuo 
kiasi Rimas Jurkus su Marija 
Siniūte ir Šv. Kazimiero baž 
nyčioje tuokiasi Jonas Sirvydas 
su Marion Stevenson, 
redakcijoj, tel. DO 6-6220.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJE

Penktadienis, kuris skirtas 
Švč. Jėzaus Širdies garbei, mi 
šios AV bažnyčioje bus iš ryto 
8 ir t. p. vakare 8 vai. prie Švč. 
Jėzaus Širdies. (AV).

Montreaiyje lankė gimines ir 
pažįstamus ir aplankė AV kle 
boniją pranciškonas Hortula 
nūs iš Toronto. Pravažiuoda 
mas pro Montreal; buvo susto 
jęs klebonijoje kun. Dr. Pr. 
Gaida, „Tėviškės Žiburių“ co- 
redaktorius. Yra atvykęs iš Či 
kagos kun. A. Vilkaitis, kuris 
šį sekmadienį pagelbėjo bažny 
čioje: klausė išpažinčių ir laikė 
šv. mišias 10 ir 11 vai. (AV). 
® Bazaras Montrealy įvyks ir 
šiemet. Kaip ir pernai, Nek. 
Pr.. Seselių rėmėjų būielis ren 
gia bazarą lapkričio 12—13 d. 
d. Plačiau žiūrėkite sekančiuo 
se „N. Liet.” nr. nr.
® Navikėnienė Elena, visuoine 
nininkė ir mokytoja, Lachine's 
ligoninėje operuota, bet sugr; 
žūsi į namus jau sveiksta.

, • P. Žilinskas serga, buvo ope 
motas ir dabar sveiksta.
• Grybavimo piknikas yra nu 
matytas artimu laiku, Palan 
gos vasarvietėje. Jeigu bus šii 
tas oras, tai bus ir plaukymo

j lenktynės. Plačiau, tiksliau, bus 
„ vėliau.
• Sargo (dženitoriaus) parei 
gos siūlomos porai lietuvių ar 
vienam. Teirautis Nepr. L-vos

PROF. DR. V. PAVILANIS, 
vasarą praleidęs Europoje, su 
Ponia, aplankė daug vietų ir 
daugelyje mitstų lankėsi įvai 
riose laboratorijose. Jis dalyva 
vo Poliomielito kongrese 
Kopenhagoje, Danijoje. ii 
gesnį laiką lankėsi Paryžiuje 
Pastero institute, be to, lankėsi 
Stockholme, Oslo, daugelyje 
Europos miestų, kurį laiką ilsė 
josi Ispanijoje, o sugrįžo per 
New Yorką, kur taip pat kurį 
laiką buvo. Sugrįžęs į Montrea 
lį, jau turėjo paskaitų Kana 
dos ir JAV veterinorių suvažia 
vime.

INŽ. DR. ALGIRDAS 
JURKUS,

gilinęs studijas Angli 
g-rįžta Montrealin ir

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

HU 4-5527 
5881 Monkland Ave., 

N. D. G., Montreal.

Noties, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

i
Dr.E.Andrukaitis

956 SHERBROOKE E. 
Tel.: LA 2-7236

I
 ADVOKATAS |

STASYS DAUKŠA, LL. D. |

4 Notre Dame St. E. P
Suite 901 L

\ UN 1-8933 j;

REIKALINGA 
JAUNA MERGINA 

su bendrąja raštinės patirtimi. 
Geras atlyginimas ir 

puiki ateitis.
Kreiktis: 6240 Drolet St. 

Montreal.

3 metus 
joje, jau _ 
dalyvaus šeštadienį savo brolio 
Rimo vestuvėse. Inž. A. Jur 
kus padarė „Master" ir filosofi 
jos daktaro laipsnius trumpųjų 
elektros bangų srityje. Grįžęs 
dirbs Kanados Tyrimų Institu 
te Ottawoje. Taigi, otaviečiai 
gaus iš Montrealio dar vieną 
jauną energingą lietuvišką pa 
jėgą-

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
įvykusi F. Skruibio ūkyje, 
esant gražiam orui, pavyko ge 
rai. Buvo suvažiavę apie šešias 
dešimt mašinų.

Plati ii įvairi programa vy 
ko nuo pat ryto iki vėlyvo va 
karo.

Priziniame šaudyme šį kartą 
dalyvavo rekordinis varžovų 
skaičius, net 27, jų tarpe ir pen 
Los moterys.

Pirmoji vieta teko p. Aksti 
nui, antroji p. Valentai ir trečio 
ji p. Skučui.

Įdomiai vyko arbūzo 
timas užrištomis akimis. Laimė 
jo p. Gurčinas. Virvės trauki 
mo laimėtojais liko Ig. Pakulio 
grupė.

Šokių varžybose geriausiais 
polkutės šokėjais pripažinti Ii. 
Petrauskas su A. Pakuliene, 
lango p. Aniulis su Žitkiene ir 
valso pp. Viskantai.

Skambėjo 
kas, mažųjų 
saulėleidžio.
• Advokato 
buvo pavogę, kaip sakoma iš 
po akių. Mašina rasta užmies 
ty įvažiuota į medį. Piktada 
riai jieškomi.
• Šatogy pp. Ivanauskas, Ja 
nuškevičius, p. Gabaliauskienė 
ir dar keli asmens nusipirko di 
dėlę farmą, kurią, susitvarkę 
akciniais pagrindais, parceliuos 
ir pardavinės. Apylinkėse jau 
vyksta statybos.
• Mirė Vladas Lukša, Kana 
don atvykęs 1927 m. Jam jau 
per 60 metų. Laidojamas rug 
sėjo 1 d.

KREDITO UNIJŲ DIENAI 
paminėti Quebec Credit Union 
League ruošia spalio 21 d., 
penktadienį, pobūvį - šokius, 
visiems Montrealio kredito uni 
jų nariams. Šokiai įvyks 9 ved. 
vakare Policeman's Brotheer

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų su šimtametėmis pusi 
mis, baltų kopų smėliu ir pri 
vačiu pliažu.

Toliau nuo vandens esantie

nukir

dainų aidai, juo 
krykštavimas iki 

J. Š.
J. Milerio mašina

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

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

Resid.: 40 Lafleur,
LaSalle. DO 6-1570

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.Tel.:

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

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

PABALTIETĖS SKAUTĖS 
RUOŠIA 50-TIES METŲ 

JUBILIEJŲ
Estės, latvės ir lietuvės skau 

tės paminės 50-ties metų pa 
saulinio skaučių judėjimo jubi 
lėjų rugsėjo 18 d., pranciško 
nų salėje. Oficialioji dalis pra 
sidės 4 vai., pagrindinė kalbėto 
ja yra pakviesta latvių vyriau 
šia skautininke E. Laufers iš 
San Francisco. Bus suruošta 
skaučių darbų parodėlė. Po ofi 
cialiosios dalies seks skaučių pa 
sirodymai, o vakare bus šokiai 
ir žaidimai. Ištroškusiems ir iš 
alkusiems pasistiprinti veiks 
bufetas.

Tėvai, skautų rėmėjai ir apy 
linkių skautai yra kviečiami at 
silankyti.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIETUVIŲ PAMALDOS 

TORONTE
Ryšium su 7 Kanados Lietu 

vių Diena Toronte, įvyksta pa 
maldos Lietuviams Evangeli 
kams rugsėjo mėn. 4 d., 1 vai. 
po pietų Išganytojo liuteronų 
bažnyčioje, 1601 Bloor Street 
West, ir Indian Rd. kampas.

Pamaldas atlaikys kun. Pov 
Dilys. Maloniai kviečiama v« 
sus evangelikus kuo skaitlin 
giausiai pamaldose dalyvauti.

Lietuvių Evangelikų Liutero 
nų Parapijos Taryba.

DOMINION BRIDGE 
STREIKAS

Toronte įvyko, nes darbininkai 
nesusitarė dėl darbo atlygini 
mo. Sunkvežimių sąjungos dar 
bininkai taip pat tariasi dėl sf.T 
ko.

Toronto Putvio Šaulių Kuopa
maloniai kviečia atsilankyti į

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ, 
kuris įvyks š. m. rugsėjo mėn. 5 d. (Labour Day) 

Šv. Jono Kr. salėje.
Šokiams gros „Cubana“ orkestras. 

Veiks pilnas bufetas ir loterija.
Visus, jaunus ir senus kviečiame dalyvauti.

Pradžia 7 vai. v. T. P. Šaulių kuopa.

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

IŠ PASAULIO LIETUVIŲ SOSTINĖS 
Atkelta iš 1-mo psl.

LIETUVIAI ĮVEIKĖ LATVIUS
Rugpjūčio 21 d. Marquette 

parke įvykusiose rungynėse lie 
tuviai įveikė latvius 1960 m. Š. 
Amerikos Pabaltiečių futbolo 
pirmenybėse Lietuvių rinktinė, 
sudaryta vien tik iš Čikagos fut 
bolininkų, nugalėjo savo varžo 
vus 4 :0 ir laimėjo gražią JAV 
Liet. Bendruomenės Kultūros 
Fondo paskirtą pereinamąją 
taurę.

Lietuvių komandoje žaidė: 
J. Perkūnas, A. Jurkšaitis, R. 
Jenigas, A. Malinauskas, ~ 
Peteraitis, H. Gavėnia, A. 
niekas, A. Martinkus, - J. 
kauskas, A. Bavarskas, A. 
mušis, M. Mikalauskas, H. J e 
nigas, J. Kaunas, A. Stulga, J. 
Kiemaitis.
VARGONININKŲ SEIMAS

Amerikos lietuvių R. K. Var 
gonininkų s-gos šeimas įvyko 
rugpjūčio 21—-22 dd. Čikago 
je. Išrinkta nauja s-gos valdy 
ba: prel. Ig. Albavičius — dva 
sios vadovas, Ant. Giedraitis— 
pirm., K. Ambrazas — vicep., 
F. Bujan - Bujanauskas—sekr. 
ir iždin. „Muzikos Žinių“ re 
daktoriumi paliktas J. Kreivė 
nas.. Trumpai prieš seimą po ii 
gesnės pertraukos pasirodė nau 
jas „Muzikos Žinių“ numeris. 
Dėl finansinių kliūčių, žurnalas 
dabar rašomas mašinėle 
spausdinamas ofseto būdu.

PAMININT 25 METŲ 
SUKAKTĮ 

populiarios lietuviškų vakaruš 
kų radio programos Čikagoje, 
kuriai ilgus metus vadovauja S. 
Barčus, yra išleista duetų ir 
trio forma įdainuotų lietuviškų 
liaudies dainų ir bažnyinių gies 
mių plokštelė, pavadinta „Sop 
hie Barčus Radio Vakaruški 
ninkės Dainuoja“. Dainas ir 
giesmes išpildė Juzė Milerytė,

E.
Ku
Z u
Da

ir

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

hood Hall, 480 Gilford St., 
Montreal. Programoje Miss 
Credit Union rinkimai, šokių 
premijos, etc. Biletų kaina 2 
dol. Kas norėtų dalyvauti, bile 
tus gali įsigyti pas „Lito" sek 
retorių Fr. Rudinską.

uttttttttmmmmnttmttmmmmttr

MASSON FURS
J. GRAŽYS

Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

Ir. Kalėdinskaitė ir A. Barcus- 
-Daukus, o pianinu ir vargo 
nais palydi G. Aleksiūnaitė - 
- Mitchell.

Kas nori įsigyti šią hetuviš 
ką plokštelę, prašomi atsiųsti 
pašto perlaidą $5.50 vertės, ad 
resu: Alba Records, 7159 S. 
Maplewood Ave., Chicago 29, 
Ill., USA.

MOLOTOVAS SIUNČIA 
MAS VIENON

Buvęs Sov. Sąjungos užs. 
reik, ministeris Molotovas pa 
skirtas Sov. Sąjungos atstovu 
Tarptautinėn atominės energi 
jos komisijon (IAEO) Vieno 
je. Apie šį Molotovo paskyri 
mą sovietinė vyriausybė pain 
formavo IAEO gen. direkto 
nu Sterling Cole.

1956 m. Molotovas, kaip sta 
linistinės grupės atstovas, buvo 
patekęs sov. valdžios nemalo 
nėn; jis buvo nustumtas Sov. 
S-gos užkampiu — Ulan Bato 
ran. Šis naujas Molotovo pa 
skyrimas Vak. diplomatų yra 
ne vienodai komentuojamas. 
Vienų nuomone, Molotovo at 
kėlimas į Vakarus reiškiąs jo 
kopimą politinės karjeros laip 
tais į viršų; gi kiti mano, kad 
Chruščiovas jį siunčiąs į Varta 
rus tik dėl to, kad paskutiniu 
laiku Ulan Batoras pasidaręs 
pernelyg didelis „stalinistų” 
kimo centras. — Kaip žinoi 
Molotovas yra vienas didžiau 
siu kaltininkų, atlikusių Lietu 
vos, Latvijos ir Estijos pavergi 
mo smurto aktą. 1939 m. jis su 
darė sutartį su Hitleriu; šia su 
tartimi Sov. Sąjunga ir Vokie 
tija pasidalino pasaulyje įtakos 
sferomis. Tais pačiais metais 
jis sudarė su Ribbentropu taip 
vad. Ribbentropo - Molotovo 
paktą. Jis yra griežtas rusiško 
jo imperializmo šalininkas, ne 
siskaitąs su priemonėmis. E.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktoriu.”
GURČI N a j
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

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

F. Jasutis...............LA 2-7879
A. Markevičius . .. .CR 9-9793 
P. Adamonis ........RA 2-2472
P. Baltuonis........... LA 6-2084
Pr. Rudinskas . .. .HU 1-29C7 
Sekite mūsų skelbimus apie 

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


	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1960-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

