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Dviejų Kanados 
Bendruomenės apylinkių. Sauk 
-St-Marie, Ont. ir Winn deg, 
Manitoba, tautiečiai parėmė N. 
L Mašinų Fondą, nuoširdžiai 
vajų vedant S-S-Marie NL 
Bendradarbiui Jurgiui Ska< 
džiui ir Winnipege NL Bendra 
darbiui Kostui Strikaičiu.. Čia 
ir skelbiami vajaus duomenys;
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Išsigando vokiečių sukilimo

Praėjusi savaitė, o ypač pats 
savaitgali'4 Vokietijoje austei 
bė visus kitus įvykius.

Nesibaigianti pabėgėlių sro 
vė, kuri kasdien didėjo, jog ;y 
tinei Vokeli jai gresia ncišven 
giama ūkinė katastrofa, prive 
dė prie to, kad

KOMUNISTAI GRIEBĖSI 
įDRASTLŠKŲ PRIEMONIŲ 
paveikti vokiečius, kad jie ne 
bėglų iš „sovietinio rojaus”. 
Bet kadangi bėgimo srovės jie 
nesugeba sulaikyti, nes lai yr.i 
masinis bėgimas, Berlyno bur 
mislro apskaičiavimu,

KAS PUSĘ MINUTĖS I . 
VAKARUS PABĖGA 
VIENAS VOKIETIS, 

tat paskutiniu metu per parą iš 
rytinės Vokietijos pabėgu apie 
3,000 asmenų, — tai sovietą- 
drastiškomis priemonėmis bar 
do sulaikyti.

Komunistai pirmiausia uždą 
rė sovietinę Berlyno sieną ir už 
draudė rytinio Berlyno gyver. 
tojams eiti dirbti į vakariu; 
Berlyną. Dėl to
BERLYNE KILO DIDELIS

SĄMYŠIS IR 
DEMONSTRACIJOS

Įtampa tiek padidėjo, k-d 
aiškiai buvo matyti, jog kiekvie 
nu metu gali prasidėti masinis 
sukilimas. Tai buvo sekmadic 
nį, rugp. 13 d.

Jau prieš tai, gavęs žimų 
apie būseną Vokietijoje, JAV 
prezidentas Kennedy pasisicubi 
no viešai pareikšti,

KAD DĖL BERLYNO 
BUS SUSITARTA, 

nors yra žinių, kad rusai į
kietiją atsiuntė maršalą Kone 
vą, išstatė lankus prieš V aka 
rus ir pradėjo naujus grasir’ 
mus. Tat yra aišku, kad Vaka 
rai sukilimo bijo daugiau, negu 
Chruščiovas.

Todėl, nors JAV sekr. D. 
Rusk pareiškė Maskvoje nrotea 
tą, kad varžymas susisiekimo 
laisvės Berlyne yra laužymas ao 
sitarimų, bet vakarinio Beny 
no burmistras Willi Brandt

PER RADIO ĮSPĖJO VO 
KIEČIUS SUSILAIKYTI

NUO SUKILIMO, 
nes jis gerai žino, kad Vakaru 
pagalbos neatsiųs, kaip jie ne 
atsiuntė ir Vengrijai. O kad Va 
karai paramos nepasiųs, jau

Vo

duoti, kaip Vengrijos 
metu tai padarė Eisen 
paeriškimą, kad dėl 

bus geruoju susitarta.

DIDELI NERAMUMAI BERLYNE, O RYTŲ VOKIIE 
TIJOJE BRESTĄ SUKILIMAS, BET KADANGI VAKA 
RAI SUKILĖLIŲ NE1PAREMS, TAI VAKARŲ BERL't 
NO BURMISTRAS ĮSPĖJO VOKIEČIUS NUO ŠUKIU 

MO SUSILAIKYTI
Kennedy pasiskubino įspėti vokiečius, kad dėl Berlyno 

bus susitarta. ..
aišku iš to, kad Kennedy pasi 
skubino 
sukilimo 
howeris, 
Berlyno
Žinoma, Vakarams padarius su 
vietijai nuolaidų, gal ir tuo 
pripažinimu „Sovietų susirūp1 
nimo savo saugumu Europo
je“... Tiktai Willi Brandt paste 
bėjo, kad „vokiečių nelaisvė ne 
amžina ir kad ateis laisvės jai 
kai”. Aišku, kad vakariečiams 
sukilimas dabar daryti nėra ja 
kio apskaičiavimo.

Kas vyks toliau, matysime, 
bet

DABARTINĖ POLITINĖ 
BŪSENA YRA LABAI 

ĮTEMPTA,
ir nežiūrint raminimų ir įspėj’ 
mų, dar sunku pasakyti, ar kas 
nors neįvyks rimtesnio. Tuo su 
sirūpinimas yra ir sovietų oje >r 
Vakaruose.

KITOS ŽINIOS
Nemaža ir kitų svarbių įvy 

kių pasireiškė praėjusią sav ritę. 
Jie vyksta tiesiog kale-dosko 
pisku įvairumu. Kasdien v is 
kas nors įvyksta nauja.

Pagaliau Tuniso rėmėjams 
pasisekė surinkti reikalingus j0 
JTO narių parašų, todėl -ug 
pjūčio.21 dieną
ŠAUKIAMA NEPAPRASTA 

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
SESIJA,

svarstyti Tuniso skundą pr < 1 
Prancūziją. Tunisas tačiau da 
bar pareiškė naują skundą prieš 
Prancūziją, kurią apkaltino įi.’ 
veržimu prancūzų per Alžyrą. 
Bet, nežiūrint to,
PRANCŪZIJA IGNORUOS 

TAUTŲ SĄJUNGOS 
SESIJĄ.

Ignoracijai pitmus pavjz 
džius davė Sov. Rusija, kuri vi 
są laiką ignoruoja Jungtinių I- 
tų nutarimus. Tat Prancūzija 
ne pirmoji, kuri ignoruoja J T 
O. Gal tas prives JTO pr e rip 
tesnių reformų.

Gana keistų reiškinių dabar 
pastebima tarptautiniuose can 
tykiuose. Taip, pav., Prancūzi 
ja Maskvoje dabar suruošė sa 
vo išdirbinių parodą, bet

SOVIETAI UŽDRAUDĖ 
IŠSTATYTI PREKIŲ 

KAINAS...
Atseit, Rusijos gyventojams

TELEGRAMA JAV PREZIDENTUI
President John F. Kennedy 
White House 
Washington D. C.

Ryšium su JAV prezidento 
J. Kennedy kalba liepos 25 d., 
KLB Politinis k-tas Prezidcn 
tui pasiuntė protesto t degia 
mą, kurios tekstas čia dedamas 
anglų kalba, kad tautiečiai ,;a 
lėtų, eventualiai, juo pašinai 
doti. N L red

Lithuanian - Canadians are 
deeply depressed with youi 
July speach in wich you, Mr 
President, did not revive the 
cause of self-determinat’on for 
all previously free nations and 
presently enslaved by the So 
viet Empire. Neither a slightest 
mention was therein maun of 
the restoration of the indepen 
dertice of Lithuania, Latvia 
and Estonia, first victims of 
communist imperialism. Const 
quently it has left an extreme 
ly detrimental impression to 
their cause, namely, that 100 
milion captive Europeans wem 
deserted by the great Ameri 
can democracy and has unde’ 
mined the resistence of the pe
oples of those nations. And in 
particular, Lithuanian - Cana 
dians are stupefied by your 
statement, Mr. President, re/o 
gnizing legitimacy of the b < 
viet Union’s concerns abou- 
therr security in central and 
eastern Europe. Security

which, in reality, is nothing 
else but a 300 year-old medium 
of the Kremlin's imperialistic 
expansion in - pursuance of 
which Russia became universal 
ly known as a prison of na 
lions, and was concluded the 
hideous Molotov - Ribbentrop 
Pact enabling Hitler to plunge 
mankind into horrors of a 
world war. We do not believe 
that such Munich concessiot s 
are in accordance with princip 
les cherished by the freedoni- 
-loving peoples of the United 
Slates and elsewere, or that 
they could stop the furthei ex 
pansion of the Soviet Empire, 
especially while their rulers bia 
tantly insist: „We will bury 
you".

Jonas Žmuidzinas,
Chairman of Political Coinni’t 

tee of the Federation of 
Lithuanian - Canadians.

Jonas Kardelis, Secreatry.

PABALTIEIČIŲ NOTA .
NOTA PARYŽIUJE

Ryšy su Vakarų valstybių 
užsienio reikalų ministerių k'-a 
ferencija Paryžiuje Lietuvos n 
Latvijos ministerial Prancūzij- 
je S. Lozoraitis ir O. Gr- svaid 
atsilankė kartu prancūzų užs. 
reikalų ministerijoje ir įteikė no 
ta», liečiančias abiejų kraštų iri 
sės bei interesus.

S. S. Marie, Ont. $$
Auštikalnis Napoleonas 10.00
Matijošaitis Henrikas 10.00
Galinienė Regina 10.00
Umbrasas Pranas 10.00
K. Sližys 5.00
T. Švarlyi 5.00
J. Malskis 5.00
P. Puteikis 5.00
V. Žukauskas 5.G0
A. Gustainis 3.00
A. Kantautienė , 2.00
J. Puteikis 2.00

Winnipeg, Man. $$
M. Šarauskas 10.00
Blažys Kazys 10.00
Brazauskas Zigmas 10.00

KAS NAUJA KANADOJE
ATIDENGIA NAUJAS KO RUPCIJOS PIKTADA 

RYBES
ir nė centas nepatekdavoKvebeko liberalai, dar paska 

tinti nacionalistų parijos puoli 
mais, pasiėmė ištirti Duplessis 
nacionalistų partijos „darbe 
liūs“. Daug jau konstatuota k;- 
rupcijos faktų atidavime paran 
gų, bet dar daugiau korupCi 
jos faktų iškeliama Likerių ko 
misijoje, kuri buvo sutvarkyta 
specialiai partijos tikslams, kaip 
„melžiamoji karvutė” parrjos 
pajamoms sudaryti. Tuo tikslu 
buvo įsteigta net speciali polici 
ja. Pasirodė, kad kai tiktai iš 
kurios krautuvės už taisyklų ne
silaikymą būdavo konfiskuoja 
mas alus, tai visa konfiskuo'a 
taip ir nueidavo į juodąją rinką

iž 
dan. Dabar visa tai Lesage x ai 
džia nagrinėja ir tai nacion i > 
tų partijai yra tiktos laidotuves. 
Ryšium su tuo likerių kom. p<_r 
tvarkoma.
MLŽINIŠKAS SPROGIMAS

Kanados, JAV, DB ir Aust 
ralijos mokslininkai Kanadoje 
įvykdė mokslinį sprogimą M 
bertos provincijoje. Buvo su 
sprogdinta 100 tonų sprogn - 
nų. Pasekmes užregistravo 600 
instrumentų ir 20 seismografe 
mų stočių. Tai buvęs milžimŠ 
kas sprogimas, kurio pasekmė 
je vad. „grybas“, kaip darine 
atominį sprogimą.

8-ji Kanados Lietuvių Diena
AŠTUNTOSIOS LIETUVIŲ DIENOS RUOŠA EINA 

PRIE
Rugpjūčio 10 dieną ilgokai 

posėdžiavo 8 L. Dienos iuoš >> 
komitetas, pirmininkaujamas 
Jono Lukoševičiaus.

Aptartos visų dienų prog-a 
mos visos detalės. Numatytos 
galimybės ir netikėtumai.

Suabejota dėl jaunimo eisc 
nos ir tuo klausimu nusistatyta 
dar išsiaiškinti.

Šią savaitę išsiuntinėjami į 
apylinkes Aštuntosios f t -tuvių 
Dienos Kviesliai, su Montrea 
iio planu, kuriame nurodyto-, 
pagrindinės susibūrimų vietos, 
atkreiptas ypatingas dėmesys 
informacijos centrui ( 1465 rūt
ele Seve telefonas POntiac 8-

GALO
0037), kuriame visą laiką bu 
dės informatoriai, kuriems iš 
bet kur galima bus paskambin 
ti ir paklausti, kur važiuoti ir 
kip važiuoti.

Tvirtai nusistatyta Lietuvių 
Dienos dalyvių nevarginti ilgo 
mis kalbomis. Kalbas griežtai 
nusistatyta netęsti ilgiau kaip 
pusę valandos.

Daug dėmesio skiriama šes 
tadienio subuvimui, kuris įvyks 
po Meno parodos atidarymo i> 
jau įvykdytų spoito žaidynių.

8-ji Lietuvių Diena žada būti 
gerai paruošta ir įdomi. V^i 
kcicčiami atsilankyti.

8 L. D. Informacija.

nevalia žinoti, kokios prekių 
kainos yra kitose valstybėse, o 
iš to jau aišku, kad Rusijoje 
prekių kainos yra nepalyginu 
mai augštesnės. Kai Sovietuos 
piliečiai sužinos, kad iš jų sovie 
tinė valdžia lupa dvigubas ar 
net keturgubas kainas (faktinai 
Rusijoje reikmenų kainos yra 
beveik 10 kartų augštesnės, nt 
gu užsieniuose), tai bus nepa 
tenkinti savo valdžia, o juk 
pagal draugą Chruščiovą, 
vielijos žmonės vra patys 
mingiausi pasaulyje...
MIKOJANAS TURI NEMA 

LONUMŲ JAPONIJOJE, 
nes jam dar neatvykus jau 
prieš jį prasidėjo demenstra 
cijos. Jis į Tokio atvyko ri.kpiū 
Čio 15 dieną, o demonstracijos 
prasidėjo :ou rtigpj. 11 d. Japo 
nijos valdžia M-kojano, kuns 
atvyksta į Tokio atidaryti s< v. 
parodos, apsaugai paskyr-- 30 
tūkst. policijos.

— Alžyras nutraukė derybas 
su Prancūzija, o ši nutraukė pa 
lan.bas, tat jr vėl įsidegs Alžy 
re karas.

t

— Pakistanas pripažino Al 
žyro sukilėlių valdžią.

— Prancūzai iš Bizertos ati 
raukia parašiutinius dalinius.

— Chruščiovas grasina Vaka 
rams 100 megalonų vandenib’n? 
bomba.

— Kuveit susitarė su a.abais 
ir paprašė anglų kariuomenę 
pasitraukti.

— Sov. Rusija paskelbė pa 
didinanti kariuomenę dar tiau 
jais kontingentais.

— Berlyno dalių komendan 
tai tariasi dėl naujes padėties, 
rusams nutraukus susisiekimą 
tarp Berlyno dalių.

— Rugpjūčio 14 diena suėjo 
20 metų nuo Atlanto chartos 
pasirašymo. Jos deja nesilaiko 
ne tiktai sovietija, bet ir patys 
Vakarai.

— New Yorkas skelbiasi, 
kad jame yra 6 universitetai. i0 
'■oiegiju, daugybė visokių insti 
tūtų, 80 bibliotekų, 27 rm>'ė 
jai, 2 baleto teatrai, vien Bro .d 
way gatvėje yra 15 dtatn-n le 
atrų, o už Broadway veikia dai 
daugiau. ,

10.00 
5.GG 
2.50 
2,C0 
2.00 
2.00 
1.00 
1.09 

Winnipe

Lietuvių iStrikaitis Kostas 
V. Stankevičius 
P. Mačiokas 
P. Mačiūnas 
jP. Statkus 
P. Kumpis 
A. Genys 
K. Pranevičius 

Sault St. Marie 
ge sekmadienį Mašinų Fondu; 
gauta viso .. .$127.50

Visiems vajų parėmusicms 
nuoširdžiai dėkojame. 
NL M- Fonde buvo $ 
jPer-savaitę gauta. .$ 
Dabar M. F-de yra $ 
M. F-ui užplanuota$15,000.00 
F-dui dar trūksta. .$ 9,498.5b 

Visus tautiečius, o ypač NL 
skaitytojus, maloniai prašome 
Mašinų Fonda papildyti iki uz 
planuotos sumos, už ką busime 
labai dėkingi.

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

ir

5,374.00
12 7 50

5,521.50

Ką JAV lietuvis komunistas] 
matė Lietuvoje

Warcestery, Mass., veikia iic 
tuvių komunistų klubas, vadu-n 
mas The Lithuanian Workfit’ 
Club, 29 Endicott Street. Klu 
bo pirmininku yra Juozas B ik 
šys, kuris iš Lietuvos atvykęs 
prieš 49 metus.

Pats J. Bakšys ir klubo nr 
nai, norėdami pamatyti Lietu 
vą, pirmininko vadovaujami, 
suruošė į Lietuvą ekskauijį 
praėjusį birželio mėnesį. Sugri 
žus ekskursijai j Worcester!,

ekskursijos vadovas, jis ii klu 
bo pirmininkas, Juozas Baiėšvs 
vielos laikraščiui, ,.Worc«_sier 
Telegram”, liepos 29 dieną da 
vė pasikalbėjimą apie dair.-tU 
nę Lietuvą. Laikraščio repot te 
ris Roland Dallas, taip sugl 
tai atpasakoja Worcester i > 
tuvių komunistų klubo p’ 
ninko ir ekskursijos vadovo 
sisakymus:

„Žmonės ten neturi nieko,
Nukelta į 8-tą psl.

:uis

pi

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO E. ŠULAITIS

LIETUVIAI AMERIKIEČIŲ TARPE
Sąryšyje su III Čikagos tarp 

tautine prekybos paroda, visa 
eilė lietuvių meno vienetų pa 
sirodė šios parodos programų 
se naujuose McCormick iū 
muose: Lietuvos Vyčių clioia^ 
su soliste Gene Antanaityte 
(„Miss Lithuania), Ateities so 
kėjų grupė, Žilvičio šokėjų gi c 
pė (iš Cicero), Jaunimo Cent 
ro studentų ansamblis, Marq-a 
ette parko moksleivių ansan b 
lis ir kt.

Taip pat Lietuvos ženklais 
papuoštas laivas dalyvavo ki 
tų valstybių laivų tarpe paro 
dos proga suruoštame laivelių 
parade rugpjūčio 6 d. ir p a 
plaukė pro Mc Cormick rūmus 
kurie yra ant pačio MiČigan • 
ežero kranto. Šio laivo lietuviš 
ku įrengimu pasirūpino studeti 
tų skautų korporacija Ginta 
ras ir Baltijos Jūros bei Juod 
krantės jūros skautų tuntai.

ŽURNALISTAI JUDA
Lietuvių Žurnalistų S-gos Ci 

kagos sk. liepos viduryje turi 
jo išvyką į naują lietuvių vasar

— Argentina susirūpina, 
kad Rusijos atstovybės pareigu 
nai fotografavo ir filmavo Ar 
gentinos teritoriją ir svarbus 
nes vietas, žinoma, šnipinėjimo 
tikslais.

— Argentinoje buvo bandy 
tas perversmas, bet nepasisek1

— JAV nesutiks priimti ; J 
TO Išorinę Mongoliją.

— Po pasitarimų dėl Berly 
no Adenaueris numato naują 
„viršūnių konferenciją”.

— Tuniso atstovas prie J 1 O 
pareiškė, kad jeigu Vakara. lu 
msui nepadės, tai Tunisas „jr-š 
kos draugų kitur“...

— Chruščiovas apskaičiavę 
kiek raketų reikia nušluoi nu r 
žemės paviršiaus Graikijai, Ne 
vegijai ir Iltalijai...

— Pietų Korėjoje rinkimai 
numatomi ateinančių metų ge 
gūžės mėnesį.

— Sklinda žinios, kad JAV 
pripažins Lenkijos 
Oderio — Neisses.
tą jau pripažįsta.

— Chruščiovas

sienas prie
Prancūzija

susišaukė 
Varšuvos pakto dalyvius pagrą 
sinti Vakarams.

viečfų vietovę — Union Pier, 
Moch. Čia buvo susipažinta .u 
lietuvių vasarvietėmis ir padis 
kuluoti skyuaus veiklos kla »si 
mai. i

Rugsėjo 23 d. skyrius ten„.a 
tradicinį „Spaudos Balių” B. 
Pakšto salėje, kuriuo norima 
atidaryti rudens parengimų Se
zoną Čikagoje. Šio baliaus pro 
gramoje prfsiroc^s dainininke 
B. Kemežaitė ir kitos meninės 
pajėgos. Rugsėjo mėn. anroje 
pusėje taip pat žadama tęsti 
žurnalistinių popiečių ciklą, 
kuris su pasisekimu buvo vyk 
dylas praėjusį sezoną.
DIDŽIOSIOS GEGUŽINĖS

Rudeniui artėjant, čiKagie 
čiai dar turės progą išvaž.uoti 
į kelias didesniąsias gegužines, 
kurias rengia du Čikagos hetu 
vių dienraščiai. Draugas i< 
Naujienos. Rugpjūčio 20 d. 
įvyks santroji šiais metais Nau 
jienų gegužinė, kuri bus Buču 
darže. Rugsėjo 4 d. savo trail, 
cinę gegužinę rengia dienraštis 
Draugas, Slovaks Grove, Le 
mont, Ill.

Sunkokai buvo susirgęs Nau 
jienų red. Juozas Pronskus. Pa 
darius operaciją, ligonis stifė 
ja ir vėl griebiasi darbo. Drau 
go pastogėje vyksta pasikeiti 
mų redaktorių tarpe. Rašytojas 
Bradūnas redaguos kultūi'nį 
priedą vietoje kun. dr. J. Pruns 
kio.

ATVAŽIAVO IŠ 
LENKIJOS

Čikagietis Juozas Jiešmanta’ 
susilaukė savo žmonos Felcijoi 
ir sūnaus Antano, kurie liepos 
8 d. atvažiavo į Čikagą iš nen 
kijos. Jie atsiskyrė 1944 m., 
kada bolševikams artėjant turė
jo pasitraukti iš tėviškės netu 
Kybartų: Jiešmantas pateko į 
Vokietiją, o jo žmona — Len 
kijon. Praėjo net 17 metų, ko! 
jie visi vėl galėjo susitkti Čika 
goję. E. Š.
• Čikagos Lituanicos f-.nbol* 
ninkai liepos 30 d. kovojo sa 
vokiečių Hansos futbolinnkais 
iš augštosios divizijos Ir pi il a 
mėjo 2—3, o rugpjūčio 6 et. 
jie įveikė lenkų Engles (taip 
pat augštosios divizij'os kornaa 
dą) 5 :0.
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Nepriklausoma Lietuva
l INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as 
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., LaSalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje ........................ $5.00 Canada ............................... $ 5.CO
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50 America & S. America .$ 5.50
Visur kitur ......................$6.00 Other Countries...............$6.02
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Berlynas
Tarptautinė įtampa Berlyno 

klausimo proga vis didėja. At 
sakingų vadovaujančių asrre 
nų pareiškimai šiapus ir ana 
pus geležinės uždangos kartais 
primena 1939 metus. Tiesa, 
kiekvienas toks pareiškimas vie 
nu ar kitu būdu yra integravęs 
norus nesusipratimus baigti 
derybomis, betgi pats pareiŠKi 
mas tikrumoje mažina mane-, 
ravimo, o tuo pačiu ir derybų 
sėkmingumo, galimybes. Ar 
Vakarų Berlynas taps 1961 me 
tų Dancigu?

Prieš atsakant šį klausimą, 
pasižiūrėkime

ko siekia priešingos stovyklos.
Pirmu žvilgsniu atsakymas a‘ 
rodo labai paprastas: Rytai šie 
kia komunizmo pagelba pa 
glemžti visą žemės rutulį, va! 
dyti pasaulį, įgyvendinti seną 
jį marksistinj tikėjimą — komu 
nizmas visoje planetoje!

Priešingai Vakarai. Jie — 
jei tikėti žodžiais — nori aukur 
ti sąlygas, kuriose moraliniai 
dėsniai taptų visiems privalo 
mais įstatymais; nuogos jėgos 
viešpatavimas būtų pakeistas 
laisvais rinkimais; tautų apsi 
sprendimas taptų universaliu 
valstybių egzistencijos pagrin 
du. Taigi, atrodo, tikslai nėra 
suderinami ir bet kokios dėty 
bos turėtų baigtis atominiu 
sprogimu! Bet... ar tikrai taip?

Ar tikrai Vakarai nori išlais 
vinti komunizmo prispaustąjį, 
leisti tautoms apsispręsti, pake1 
ti ginklą dėl to, kad jėga pa 
klustų teisei? — Alžyras Tuni 
sas ir Kuba, Vengrija, Tibetas 
ir Laos vargu-ar galėtų ką nors 
įtikinti šios tezės gyvybingumu. 
Tikrumoje

Vakarai nieko nenori 
išlaisvinti,

nieko apginti, o tik išlaikyti tai, 
kas turima. Vakarų tikslas, kaip 
nors pasiekti tokį būvį, kada 
jiems nereikėtų rūpintis kilų bė 
domis. Jie nori ramybės ir poil 
šio. Kiekvienas neramumų ži 
dinys jiems yra lyg adatos dū 
ris miegančiam tinginiui, kuris 
primena jam, kad jau išaušo, 
ir nauja diena laukia iš jc kitų, 
nevakarykščių, neįprastų dar 
bų. Todėl Vakarai su JAV prie 
šakyje visomis jėgomis stengi? 
si išlaikyti status quo. Isskvris 
Vokietiją, nėra Amerikoje, nei 
Europoje kitos valstybės, kuri 
būtų revizionistinė, kuri siektų 
dabartinės padėties pakeitimo.

Ar kitaip yra su Rytais?
Ar tikrai jie dėl — jų pažinio 
mis — vargstančio kapitalistų 
priespaudoje proletariato nore 
tų ryžtingų žygių? Kaip keista 
bebūtų, tikrumoje .short run’ 
požiūriu Rytų ir Vakarų norai 
sutinka, ypač Europoje. Rusai, 
prancūzai ir anglai bijo stiprios 
Vokietijos ir nenori jos sujun 
gimo. Šiandieninė padėtis tie k 
vieniems, tiek kitiems yra pa 
ranki. Skirtumas tarp jų tėra, 
gal, tas, kad rusai nebijo pri 
sipažinti prie savo minčių, o Vu 
karai, Stalino nemaskuotų ape 
titų bauginti, yra davę visą eilę 
įsipareigojimų, kurie juos šian 
dieną varžo. Ar tuos įsipareigo 
jimus Vakarai pasiryžę gerbti?

Esame pripratę kaltinti dik

ir Lietuva
tatorinius režimus sutarčių ne 
gerbimu. Anot Chamberiain’o, 
„Hitlerio parašas nevertas to 
popieriaus, kuriame jis pasira 
sytas!“ Bet ko gi vertas buvo 
to paties Chamberiain’o žodis: 
Austrija, Sudetai, Klaipėda, pa 
gaiiau ir visa Čekoslovakija.. 
Ne, Lenkija (spalio 9, 1920 
metų) neturi sutarčių laužymo 
monopolio! Tikrumoje sutartys 
politikoje tol galioja, kol jos 
tarnauja abiejų partnerių inte 
resams arba už jų stovi galinga 
jėga, verčianti sutartis vykdyti. 
Vienam iš šių faktonų afkritus, 
kiekviena sutartis belieka :sto 
nsaai įdomus muzejinis objek 
tas. Tada sakoma: „laiko bė 
gis pakeitė susitarimo reikšmę 
ir turinį ’. Šia prasme

nuo Vytauto laikų pasaulyje 
nedaug kas pasikeitė.

Tirint tai galvoje, būtų pra 
vartų pažiūrėti, kokius betar 
pius tikslus turi abi pusės. So 
vietų Sga yra interesuota karo 
bėgyje tekusius jai laimėjimus 
legalizuoti. Atrodo, kiek para 
doksiška, kad bolševikai — 
„pioletariato revoliucijos nešė 
jai“, „atgyventojo pasaulio 
duobkasiai“, — staiga susitūpi 
no to paties „griūvančio pašau 
ho“ jų laimėjimų pripažinimu! 
Betgi, kaip paradoksiškai beat 
rodytų, Chruščiov'o miegas bū 
tų žymiai ramesnis, jei jis žino 
tų, kad pavergti Pabaltijo kras 
tai „visiems amžiams“ rusams 
pasaulio būtų pripažinti, kad 
niekas neturi nė mažiausios ’ei 
sės kėsintis į rusų valdomą Kali 
ningrado sritį, kad

tarp demokratijos ir tironijos 
yra visa eilė rusų kontroliuoja 

mų valstybių,
kurios saugo laisvės bacilų pra 
siveržimą į centrą ir jo even 
tualų silpinimą. Į savo kalku 
liacijas rusai, be abejo, yia 
įtraukę ir pavergtųjų tautų dės 
peracijos faktorių: „Jei savj 
nuolatine nesekme atvirai isai 
saljytil ir tebesitęsianč.u ne 
veiklumu, mes įtikinsime pa 
vergtų kraštų tautas, kad me-o 
nieko nesame išmokę iš Veng 
rijos pamokos, pasipriešinimas 
geriausiu atveju išnyks. Blogiau 
siu gi atveju, jo vietą užims iš 
duotojo jausmas, kurį komunis 
tų propagandistai gali labai 
lengvai paversti į neapykantą" 
(sen. T. J. Dodd). 'I oi, koi 
Vakarai bent formaliai nėra Šių 
tautų atsisakę, opozicija rusams 
be kitų, gali remtis ir Vakarų 
bent moraline parama ir savo 
teisine padėtimi. .Legalizavus 
status quo, pasaulis bus foru.a 
liai ir realiai padalintas į dvi da 
lis, ir Vakarai neturės jokios 
moralinės teisės kištis į Sovieli 
jos „vidaus reikalus”.

Kokie gi interesai Vakarų?
Kokia prasmė jiems būti nepa 
tenkintiems esama padėtim’•’ 11 
gą laiką Vakarų Bei lynas buvo 
Vakarų prekylangis Rytam .. 
Po truputį tačiau jis savo trai. 
kos nustoja, kaip ir kiekvienas 
prekylangis, kuriame prekės f ė 
ra išstatomos, bet klientai nėra 
jomis aprūpinami. Vakarų l’er 
lynas, Rytų Europos SovieUja; 
nepripažinimas buvo ir t-ge'i 
būti naudingas Vakarams tik 
tuo atveju, jeigu jie vestų akly

APIE JAUNIMO
Junginėse Valstybėse, pla 

čiai skundžiamasi jauniu išdy 
kurnu. Spėjama, jog, tarp kitų 
priežasčių, yra kažkam negera 
mūsų auklėjime.

Tuo klausimu The New 
York Times Magazine, 19. 3. 
61, įdėtas įdomus straipsnis

Negerovių priežastys
Klausimas sudėtingas, ir laik 

raštinio straipsnio rėmuose išsa 
miai jo neišnagrinėsi. Teks pa 
sitenkinti keletu akimoju.

Bendriausioj i anų simpto 
mų priežastis — klaidingai su 
prantama amerikinė demokrati 
jos dvasia ir jos veikiama visa 
gyvenimo atmosfera. Imant 
siauriau, tų blogybių versmė 
yra atitinkamai netinkamas jau 
nimo auklėjimas, naminis, mo 
kyklinis i r daugiur ir bažnyti 
nis. O dar siauriau paėmus, kai 
ti yra ryškiausieji to auklėjimo
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ANTANUI BERNOTUI,
mirus jo mylimai žmonai MARIJAI, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Kuopos Valdyba ir Nariai.

vią užsienio politiką, jeigu jie 
stengtųsi rusų dominavimą s! < 
pinti, jį stumti atgal. „Jei mes 
galėtume paveigtas tautas” — 
kalbant kartu su sen. 1. J. 
Dodd — „žodžiu ir veiksmu įu 
kinti, kad mes jų vėl neap’.e -i 
me, jos ras tūkstančius būdų 
priešintis Sovietų tiionijai ir pt 
rausti režimą, kuris juos spiu 
džia.” Deja, Eisenhowerio 'ai 
kotarpyje Vakarai — kaip čia 
tinka formulė: JAV vadovau 
jant! — tokio aktyvumo ae. 
sakė. Kennedy dinamiškumas 
vargu ar pajėgs išjudinti pačias 
JAV, o ką jau bekalbėti apie 
likusį pasauli- Prancūzams E •. 
ropa visuomet baigėsi ties Rhci 
nu. O, be to, daugelį mūsiškių 
bežav s de Gaulle ilgasis jav 
ir be derybų pripažino Odei
- Neisse liniją. Šiaurės Afrika 
belieka vieninteliu prancūziški 
politiškai - militariniu KŪrybcs 
reiškimosi lauku (jeigu tai, kas 
vyksta aname žemes kampely 
je, laikyti kūryba!). Kas Pi an 
cūzijai Š. Afrika, tas maždaug 
JAV-ėms l’ietų Amerika. D. 
Bnlanija gi šiandieną riša savo 
Gordijaus mazgą: likti pašau' 
ne imperija ar tapti integialine 
Europos dalimi.

Kam gi rūpi pavergtieji, 
jų kančios ir likimas?

Žiūrint iš šios perspektyvos 
dabartinis tarptautinis įtempi 
mas mums lietuviams, yra žy 
miai reikšmingesnis, negu dau 
geliui gali atrodyti. Jeigu Bedy 
no konfliktas baigsis derybimis
— o viskas kalba už tai, — tai 
jose bus sprendžiamos '. isos 
„karo pasekmės“ — taigi, ir 
Lietuvos ateitis. Todėl keista 
skaityti dr. P. Grigaičio išve 
džiojimus: „ko čia turėti, bijo 
ti lietuviai, latviai, čekai arba 
vengrai?” Dar keisčiau, kada 
pats Šefas S. Lozoraitis rašo 
„Šiandieną tvirtas Jungtiniu 
Amerikos Valstybių ir jų sąjun 
gininkū nusistatymas Berlynu 
klausimu nepalieka vietos ie 
kiam netikrumo jausmui ir o?i 
mei, kad šiuo atsitikimu teisės 
ir moralės dėsniai galėtų būti 
paaukoti...” („Vienybė“). Dr. 
P. Grigaičio galvojimą, kuns 
tėra noro kūdikis, galima būtų 
ignoruoti — patriotas seneli", 
nesuprantąs tarptautinės poini 
kos vingių! Be to, šiandieną 
Altą iš viso jau vargu ar gui 
ma žiūrėti, kaip į Lietuvos m 
teresų gynėją prieš JAV vyria.t 
sybę. Ji juo tolyn, juo labiau 
tampa JAV vyriausybės propa 
gandos įrankis lietuvių kilmės 
piliečiams! — Kas kita min. S 
Lozoraitis. Jo „tauta gali bŪU 
rami“ pozicijos šiuo momentu 
užėmimas yra tikrai nerimui pa 
grindas: juk jis gerai žino,

kokį pasaulinėje politikoje 
mažą vaidmenį turi teisė bei

moralė
ir kaip svarbūs yra šaltos Kaliui 
liacijos, Ibeskrupulingump, je 
gos faktoriai. Jis juk ir pats pa 
rodė ilgai atmintinuose „kom

NEGEROVES
dėsniai — duoti vaiko prigim 
čiai laisvai plėtotis; leisti, ką 
tik galima, jam pačiam rinktis; 
kiek galima mažiau autoriteto 
vartoti, taip pat bausmių, šiur 
kštaus į nagą ėmimo; daugiau 
šia veikti pamokymu, draugia 
ku perspėjimu, gerumu ir t. t.

Savaime tie dėsniai gražūs. 
Bet, juos „demokratiškai lais 
vai“ perdedant, gaunamas štai 
koks „auklėjimo dėsnis“, ku 
ris taip nūn paplitęs Amerikoj : 
leisti vaikiščiams, kiek vien 
įmanoma, ko jų širdelė užsigei 
džia. Hecringeriai tai vadina 
permissieness (lietuviškai gal 
laidumu ar nuolaidumu?).

Kodėl tatai tiems mažiukams 
ar pusiaumažiukams tiek daug 
leidžiama ir taip išauginama 

ttitoniukų? Nejajugi 
nesuprantama, kaip tai žalinga

Nukelta į 7-tą psl.

potencijų ginčuose", — kaa 
jam nėra paslaptis, kad šiais 
ginklais reikia naudotis. O, tai 
gi tebuvo tautinė, ne tarplauli 
nė plotmė!...

Vatikanas buvo pirmas aliai 
mas (ALT jo net neišgirdo!). 
Šiais metais Brazilija Vatikano 
žygi pakartojo „crescendo”. C 
L. Sulzberger N. Y. I įmes at 
skleidė, kad jAV-cms ši ten 
dencija nėra svetima. Tiesa, 
(Pavergtosios Tautos (dr. u. 
Grigaičiui didžiausiam nustebi 
mui ir nepasitenkinimui)

pasiuntė Kennedy protesto 
telegramą, 

dėl prezidento pripažinimo 
„Sovietų S'rgos” istorinio rū 
pėsčio savo saugumu Centro ir 
Rytų Europoje”. 1 ai tik parų 
do, kad turime žmonių, mokan
čių skaityti politinius puici'-ui 
mus.

Bet. . . ar to pakanka? Ar to 
pakanka ypač mums pabaidė 
ciains, kurių faktine padet.s via 
kitokia, negu kitų pavergtųjų? 
Ar nereikėtų, atsižvelgiant i 
galima Sovietų imperijos sant 
valkos evoliuciją (vienintelė be 
likusi viltis!), mums atsisakyt , 
kad ir laikinai, kai kurių ken 
cepcijų ir sudaryti naujus kons 
truktyvius planus, atatinkan 
čius realią politinę situaciją ir 
juos pasiūlyti Vakarų vyriausy 
bėms? Mūsų gi laisvųjų, yp"č 
vadovaujančių veiksnių, yra

pareiga tautai padėti jos 
kelyje Į laisvę.

Židžiai, kaip „Vakarų Galybės 
savo karo metu ar pokarės ;si 
pareigojimus padėti mūsų vais 
tybems atstatyti savo nepriklan 
somybę ir laisvais rinkimais su 
daryti savo vyriausybes gali 
gerbti ar užmiršti, bet mes -s.ar 
todami tvirtiname, kad nei j M 
V, nei kita kuri valstybe netui 
teises prekiauti nenusavinai ■ 
mis mūsų valstybių teistinis 
mainais už tikrą ar iliuzinį p< u 
ną Berlyne ar kurs nors kitur” 
(Pavergtųjų Tautų telegrama 
Kennedy) prie derybų stalo 
nebus išgirsti. Didžiosios galy 
bes prekiavo silpnesniųjų teisę 
mis praeityje, nematyti, kodėl 
jos nuo to turėtų susilaikyti atci 
tyje. Ryšium su tuo atmintini 
ne vien Jalta, Teheranas. Pa 
baltijys, pav., rusams buvo p.n 
duotas dar prieš Ril bentropp’ 
—Molotov’o paktą: vokiečiai 
tik sumokėjo tą kairią, kvt -f 
Vakarų Demokratijos (latkyda 
masis įsigalėjusios mūsų spau 
doje tradicijos rašau „Denio 
kratijos” didžiąja raide, nes -.u 
rimą galvoje Prancūzija ir D 
Britanija!) jiems b'vo pažare 
ję. Argi šiandieną nėra atėjęs 
momentas mūsų veiksniams pu 
mėginti pagerinti tautos pradi 
nes pozicijas Sovietuos evolm 
Cijos procese? J. Tribūnas.

1 ai turėtų prasmės, tiktai — 
kur tos „pradinės pozic'ji » So 
vielijos evoliucijos procese”, 
jei evoliucijos proceso ne: žy 
mės, nei užuominos?? N L red
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ŽAIDYNĖS PERKELTOS Į NEW YARKĄ
1960 m. lapkričio 19—20 d. 

d. New Yorke įvykusiame ŠA 
LFASS suvažiavime buvo pa 
tenkintas Rytų sporto apygai 
dos vadovo V. Biuzgelevi 
Čiaus prašymas š. m. vasaros 
žaidynes daryti Bostone. Ta 
čiau š. m. liepos mėn. 13 d. V. 
Bruzgelevičius telefonu TASK 
-ui pranešė, kad sportinių žai 
dymų jis negalįs vesti. K-eipta 
si į LSK Sakalą, Detroi’o LS 
K Kovą ir Cclvelando LSK 
Žaibą, tačiau ir šie klubai alsi 
sakė, motyvuodami trumpu lai 
ku iki žaidynių vykdymo. Spe 
cialiai sušauktame tuo reikalu 
FASKo posėdyje nutarta pa 
vesti šias žaidynes įvykd -!' 
Brooklyno Lietuvių Atletų k.u 
bui. Data lieka ta pati, t. y. — 
rugsėjo 2 — 4 d. d.

NAUJO FASKo RINKIMAI
Naujo FASKo rinkimams 

vykdyti sudaryta Centrinė Kri 
kimine Komisija šios sudėties, 
pirm. K. Merkis, sekr. R. till 
mus, narys P. Kontautas — vi 
si iš Bostono. FASK o kandi 
datų nominacija uždaroma rug 
pjūčio 20 d., o rinkimai turi bū 
ti užbaigti š. m. spalio 1 d.

Mūsų manymu, artimiausia 
me Š ALF ASS suvažiavime 7 o 
ronte lapkričio 11—12 dd. reik 
tų pakeisti statuto paragrarą 
rinkimų klausimu ta prasme, 
kad FASKo rinkimai būtų da 
romi suvažiavime, turint is 
anksto paruoštą kandidatų są 
rašą ir atvykusioms klubų ats 
tojams pilnus klubų narių įga 
liojimus, balsuoti už vieną ar 
antrą sarašą. Tokiu būdu, at 
pultų bereikalingas didelis dar 
bas, siunčiant balsavimo lape 
liūs visiems ŠALFASS regis 
truoliems nariams per 16 m. 
amžiaus, kurių Š. Amerikoje 
bus per 800.

NAUJAS TITULAS
G. PALTAROKUI

Po gražios pergalės Hamil 
tono lauko teniso piimenybese, 
Kovo narys G. Paltarokas pa 
sipuošė nauju laimėjimu Ilatnil 
tono ir jo distrikto pirmenybe 
se, laimėdamas ir čia pirmą vie 
tą

IŠ LIETUVOS
Ryšium su Lietuvos pavergi 

mu, (okupuotoj Lietuvoj sako 
ma Tatybų Lietuvos 21-osios 
gyvavimo metinės) Vilniuje bu 
vo suruošta penktoji Lietuvis 
profsąjungų spartakiada, dau 
giausiai propagandos tikslais, 
nes ir Lietuvos spaudos skiltys 
buvo užpildytos pilnais nesą 
monių straipsniais, padėkom 
radonąjai armijai, šmeižimu N. 
Lietuvos sporto. Vienas toks 
straipsnis „Mūsų jėgos tau, te 
vyne” tilpo vilniškiame „Spoi 
te“ liepos 21 d. Autorius V 
Viešintas, apšmeižęs „buržuazi 
nę” santvarką ir jo sportą pažy 
mi, kad daugelis šiandieninių 
meisterių, kurių pasuose paž> 
mėta gimimo data, kai Lietuvą 
dar valdė „buržuazija“ — ka 
pitalistinę santvarką pažįsta tik 
iŠ knygų ir senesnių žmonių pa 
sakoj imu, nevisuomet aiškiai 
įsivaizduoja tai. kiek nepapras 
tai daug (sicl) gavo sportą me 
gstantis jaunimas, „įsijungus“ 
Lietuvai į tarybinių tautų šei 
ina. Išvardinęs B. Kalėdienę, 
A. J. Pipynes, A. Šociką, A. 
Saunorį ir kt. Lietuvos sporti 
ninkus, straipsnio autorius pa 
žymi, kad tokio masto spot t 
ninkai, negalėjo užaugti kapita 
listinėje santvarkoje! Koks ne 
sąmoningas palyginimas! Juk 
gyvenimas nestovi vietoje: 
prieš dvidešimt metų nebuvo 
televizijos aparatų — šiandien 
juos turi beveik kiekviena šei 
ma Kanadoj ir JAV, prieš dvi 
dešimt metų niekas neskraidė 
erdvėse — šiandien jau galvo 
jama apie Mėnulį, prieš dvi 
dešimt sietų Lietuva du kartus 
laimėjo Europos krepšinio 
meisterio vardą — šiandien jos 
krepšinis yra smukęs; prieš dvi 
dešimt metų pasaulio stalo tem 
so pirmenybėse Kairo mieste, 

Lietuva laimėjo ketvirtą vietą, 
prieš dvidešimt metų pasla'yta 
krepšinio halė — ir šiandien 
tarnauja pavargėjui, Kūno Kul 
tūros Rymai, ir tt. ir tt. Ir jos 
vaidas — Lietuva—buvo skel 
biama visam pasauliui. Aišku, 
kad šiandien, Lietuva būdama 
laisva valstybė, turėtų žymiai 
daugiau gerų ir garsių sporti 
ninku, negu kad V. Viešintas 
įstengė išvardinti. Ir Lietuvos 
vardas skambėtų pasauly, o 
šiandien kur jis? Geriau V. Vic 
šinlas būtų parašęs straipsnį 
maisto klausimu, nes jau sekan 
čiame „Sporto“ Nr. liepos m. 
22 d. L. Jonaitis skundžiasi, 
kad žaidynių stadione prie už 
rašo „Bufetas“ būdavo daug 
žmonių — sportininkų, kurie su 
rasdavo užkąsti... gerokai su 
plėkusios dešros ir... vyno. Dau 
giau nieko! Čia ir išlenda yla 
iš maišo, kaip šiandieninė Lie 
tuva yra nualinta. Ir ne tik i.u 
alinta, bet ir jos sportinis gyve 
nimas rusinamas. Štai, tame pa 
čiame liepos mėn. 22 d. Nr. 
tilpo maža, bet labai reikšmių 
ga žinutė, kurioje rašoma: 
„spaudoje ne kartą buvo taše 
ma apie tai, kad daugelis ko 
mandų turi nevykusius ir nepa 
logius (mano pabraukta — su 
prask lietuviškus — K. B.) pa 
vadinimus. Šį klausimą apsvars 
te TSRS krepšinio federacija. 
Ji pritarė, kad būtina keisti ne 
vykusiai skambančius koman 
du pavadinimus ir nutarė kreip 
tis j eilės draugijų, tame tarpe 
ir „Žalgirio“ Centro tarybas, 
prasydama suteikti meistrų ko 
maudoms tinkamus vaidus”. 
Laikraštis iš savopusės prideda, 
kad ir Lietuvos žaidynių fede 
racijos turėtų imtis ryžtingų 
priemonių, išgyvendinti iš „L 
TSR" čempionatų pavadini 
mus — nevykėlius! Štai tau! 
Jau nėra vietos Lietuvoje lietu 
viškiems klubų pavadinimams, 
kaip Žalgiris, Banga, Ramunė. 
Reikia juos išbraukti ir būtinai 
įvesti visiškai svetimus — rusiš 
kus Lokomotyvo, Spartako, Ui 
namo, Torpedo ir kt. vardus. 
Vargšas Lietuvos sportas!

TRUMPAI Is LIETUVOS
— Futbolo pirmenybių rung 

tynėse Vilniaus Spartakas lai 
mėjo prieš Leningrado Admi 
raliletą 3 :2.

— Naują Lietuvos šuolio į 
toif rekordą atsiekė A. Vaup 
šas. Pasekmė 7,75 m. Jo pa 
sėkmė Europoje šiemet stovi 
trečioje vietoje, o visoje SS-go 
je už lie tuvį toliau šoka tik vie 
nas sportininkas.

— Lietuvos lauko teniso pir 
menybes laimėjo D. Naujclv 
te n A. Paltarokas.

— Lietuvos moksleivių rink 
tinė Mariampolėje nugalėjo 
Poznanės krepšininkes 66.63, 
Kaune KPI 88:65. Lenkės atsi 
griebė Kalvarijoj nugalėdamas 
to miesto rinktinę.

— Islandijos futbolininkai 
rugpjūčio 23 d. žais prieš Vii 
niaus Spartaką.

— A. Lasytė atsiekė naują 
Lietuvos rekordą 100 m. I. st. 
nuplaukdama tą nuotoli per 1 
mm. 12,1 sek.

— Kauno Bangos jauniai fut 
boii ninkai pusiaubaigminėse
lungtynėse dėl SS-gos ineiste 
rio vaido Oršoje nugalėjo V 
šiniovo Moldovą 2.1.

— Kauno Žalgirio moterys 
laimėjo antrą vietą SS-gos ran 
kinio pirmenybėse, pralaimėda 
mos lemiamas rungtynes meis 
teriui Odesai 3 :4. Gražų įspūdį 
panko Vilniaus Žilgiris, užim 
damas penktą vietą.

— Čekijos Žilino futbolinin 
kai laimėjo sostinėje rungtynes 
prieš Spartaką 4:3.

IŠ VISUR
— „Diaugo“ šachmatų sk 

vedamas K. Merkio, atžymėjo 
N. Lietuvos patalpintą pasikal 
bejimą su 'P. Vaitonio.

— JAV lengvaatlečiai laimė

Nukelta į 7-tą psl.
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Lietuviški reiškiniai, 
kurių negalima nutylėti 
RAŠO BRONIUS ABROMONIS

4.

APIE AUGINIMĄ VAIKŲ LIEITUVIŠKOJE
DVASIOJE

Nors prie svetimo krašto ap sunkiau negu dabar) uždirbtų 
doicrių. Pasibaigus Antrąjam 
jPasaulinam karui, jie nev:eną 
mūsų ištraukė iš karo šuniško 
tos Europos.

gyveną sunkoise sulygo juos

linkumos ir sąlygų, vaikų aun 
Įėjimas lietuviškoje dvasioje 
yra sunkesnis, bet seni ateiviai 
jrodė faktais, kad sunkumus 
galima nugalėti ir išauginti pui 
kius, 100%, lietuvius ir net ne 
tuvius patriotus. Tokių lieiuc rų 
davė Lietuvos tautai lietuviai, 
kurie buvo be laipsniu, titulų, 
mažo mokslo arba visai bcm i 
ksiiai,
se, pergyvenę depresijas ir viso 
kias nelaimes. Jie buvo ištikimi 
savo tėvų kraštui.

Jų širdyse degė karšta 
Tėvynės meilė

ir jie nuoširdžiai jai aukojosi, 
pastatė bažnyčią, sukūrė Didžio 
jo Liet. Kunigaikščio Vytauto 
klubą, suorganizavo chorą, ‘rnc 
še vaidinimus, gerbė ir prakti 
kavo lietuviškas tradicijas. Jie 
gyvena ir palaiko lietuviškus gi 
minystės santykius ar d<au;;ys 
lės ryšius. ,

Kai kūrėsi Nepriklausoma
Lietuva, jie rėmė ją visokiais 
įmanomais būdais, nepagailo 
darni labai sunkiai (daug, daag nose lietuviai

O kaip mes atsidėkojome 
jiems? Kai kurie nutraukėme 
net giminystės ryšius, brolis 
brolio išsižadėjo.

Užauginti vaikus lietuviais 
yra mūsų šventa pareiga. Kad 

tokiais užaugintume, pu
miausia mes patys privalome 

būti lietuviais visa šio žodžio
prasme,

nes kokį grūdą pasėsime ir 
kaip jį auginsime, tokį tarėsi 
me ir vaisių. Pasinėrę meclž'a 
giškose gėrybėse, skirkime dau 
giau dėmesio mūsų tautiniams 
reikalams.

Tautiniam vaikų auklėjimui į 
pagalbą eina:

Vaikų darželis, kuriame mū 
sų lietuvaitės NPM seseles, I ė 
vynės meilės vedamos, aukiii 
si lietuviškam darbui;

šeštadieninės mokyklos, ku 
mokytojai, sun

Užsisakykite Terroje
šitas knygas

Rapolas Skipitis: Nepriklausomą Lietuvą statant, įspūdinga 
atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų ne
priklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 
psl., kieti viršeliai, kaina — $ 5.00.

AntanasTulys: Tūzų klubas, rinktinių novelių knyga, vaiz
duojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimąsi ii 
venimą Amerikoje, orignali, pagaunanti įdomumu, me
niškai stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 19H 
psl.. kieti viršeliai, kaina — $ 3.00.

Anglų kalbos gramatika, stambi apie 220 psl. knyga, rimtas 
ir metodingas vadovėlis iietuviaprs mokytis anglu kalbos 
ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus ir 
aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintaksė ir ang 
lų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina 
— $ 3.50.

Terra
3333 So. Halsted St., Chicago 8, Ill., U. S. A.

kiai dirbdami dirbtuvėse, auko 
ja savo valandas ir jėgas lietu 
viskam atžalynui;

Augstesnieji kursai (liluams 
timai) išleidžia liet, abiturien. 
tus,

Akademinis sambūris, kuris 
organizuoja literatūrines premi 
jas, ruošia dainos, muzikos ir 
liteiatūros vakarus, paskaitas, 
remia pagal išgales nelui tingus 
lietuvius studentus. Sambūrio 
nariai aktyviai dalyvauja lietu 
viskame gyvenime,

Lietuvių studentų s-gos sky 
nūs;

Sporto klubas, kurio įbalsis 
..Sveikame kūne — sveika šie 
la.

Tautinių šokių grupės ku 
rios minėjimuose, šventėse gai 
vina mūsų sielą, dalyvauja ki 
lų tautų tarpe viešuose pasirė
dymuose ir labai gražiai repre 
zentuoja mūsų bendruomenę 
ir mūsų tauią;

Jūros skautai skiepija meilę 
jūrai jaunimo tarpe ir propa 
guoja už atsistatančios Lietu 
vos jūrų laivyną.

Skaučių-tų organizacijos, ku 
nose mūsų vaikučiai n jauni 
mas lavina savo protą, stipri 
na sielą ir kūną, praktiškai išgv 
vena gyvenimo paprastumą, pa 
klusnumą, savitvardą, tėvynės 
ir gamtos meilę, pasiryžimą car 
nauti artimui. Be to, skauta' 
širdingai talkininkauja bendruo 
menei.

Ateitininkų s-gos kuopa, ku 
ri dalyvauja lietuviškų parapi 
jų veikloje, liet, kultūriniame 
gyvenime;

Jaunimas palaipsniui perėjęs 
lietuviškus auklėjimo židinius, 

būdamas ten lietuvių tarpe tvn 
tai priaugs prie lietuvių benci 
ruomenės ir bus atsparus nutau 
tėjimui.

Remkime lietuviškai aukle 
jančias institucijas ir būkime dė 
kingi jų pasiaukavusiems dar 
buotojams.

Be savo kalbos lietuvis yra 
mirštantis liet, bendruomenės 
narys — be kalbos tauta yra 
mirštanti tauta, tad klysta tos 
motinėlės, kurios save ramina, 
kad jų vaikai nors nekalba lie 
tuviškai, bet bus geresni lietu 
viai už tuos, kurie kalba lieta 
viškai.

Tai yra tiktai pavyzdžiai, pu 
imti iš gyvojo gyvenimo, sumi 
nint ir koloniją, bet gi tokių pa 
vyzdžių yra kiekveinoje lietu 
vių kolonijoje. Jų gana gautu 
mūsų išeivijos kolonijose, ir 
daugelis mūsų tuos pavyzdžius 
stebime kasdien.

(Sekančiame NL numery. 
Apie lietuvišką spaudą).
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jame ir šiapus Atlanto apsigyvenę ir įsikūrę. Ir tai yra labai 
gražu, nes tas palaiko mūsų tautinę dvasią, gaivina mūsų, kaip 
lietuvių tautos žmonių, mintis ir kelia mūsų gražiuosius jaus 
mus.

Bet mes turime ir čia, šiapus Atlanto, sukūrę labai gražią 
tradiciją — kasmet ruošiame Kanados Lietuvių Dieną, Kurios 

Nukelta į 6-tą psl.)

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

• 36.
Į savo butąeiti jai nesinorėjo; Adomėnui mirus, auta.-? 

tapo jai svetimas. Ji dar galvojo, kad reikės susitikti ir ou Baj 
vainiu; toji mintis labjausiai ją kankino. Vis dėlto neisv^ngs 
ji nė šios blogybės: vaikai šiandien juk turi grįžt namo.

Bet laiko Viktorija dar turėjo; ji užėjo į skyrių. Dirbt? 
jai nebuvo reikalo: pagal biuletenj turėjo dar dvi laisva^ die 
nas.

Skyriuje jai pasirodė, kad gydytojai bei seserys žiūri į ją 
kažkaip kitaip negu visada; Viktorija negalėjo tik susigaudyti, 
ar jie žiūri į ją su perdėtu smalsumu, ar su pabrėžtinu pnes.š 
kurnu.

,,Kuo gi aš jiems nusikaltau? — mąstė Viktorija, jie zid 
ii į mane su neslepiama panieka, gal net su neapykanta '. la 
Čiau tuoj pat ji pastebėjo, kad toli gražu ne visi. Kai kuiios je 
serys buvo jai net lipšnesnės negu paprastai; vėl kiti gydyto 

u sveikinosi su ja taip, tartum tik vakar būtų išsiskyię.
— Jus kviečia skyriaus vedėja' — prašnibždėjo jai sesuo. 

Viktorijja padėkojo ir pamąstė: ,,Ne loji mergaitė nejauč.a 
man jokio priešiškumo“.

Gydytoja Rūtelionienė pradėjo viską iš peties.
— Mūsų kolektyve nebus jums kas daryti, kolege. Esą 

me žmonės suaugę, na, ir nevyniosim adatų j vatą. Matot, ai 
laikau, kad tai jūs esate daktaro Adomėno mirties kaltininke. 
Ir ne vien aš taip galvoju. Palaukit, leiskit man užbaigti. Ne 
žinau aš, kaip ten iš juridinio taško, bet iš pareigų pašalino jį 
tik dėl tamstos, ir į Klaipėdą jis vyko taip pat tik tamstos dė 
ka. Na ir žuvo. Man nerūpi, ar jūs tiesioginė jo mirties kalti 
ninkė, ar netiesioginė. Atvirai tad aš jums pasakysiu: krausty 
kitės iš čia pati, geruoju, nes aš jūsų nepakęsiu. Taip, net mi 
msterijoj klausimą iškelsiu: jūs arba aš. Tai ir viskas. Rodos, 
pasakiau gana aiškiai?

Viktorija nieko neatsakė. Ji atsikėlė ir išėjo pro duris, 
net nepažvelgusi į Rūtelionienę. Koridorium ji ėjo, nieko ne 
matydama; tačiau jos akys buvo sausos.

Ji nuėjo į namus, atsirakino savo kambarį ir ėmė .alsu 
raudoti. Paskui apsiramino; kamary buvo tylu, taip tylu, kad 
toji ramuma ėmė ją gąsdinti. Jai buvo net baisu praeiti pro 
Adomėno kambarį; dar neseniai jis buvo tapęs ir jos kamba 
riu, bet dabar pasidarė vėl visiškai svetimas.

O su vaikais ir Barvainiu ji susitiko vakarop.
— Mamyte! Kaip tu sublogai! — tyliai pasakė Nijolė’ ji 

prisiglaudė prie motinos ir taip kurį laiką stovėjo, neleisdama 
jai pajudėti.

— O dėdė Adomas užsimušė! — šūktelėjo Gedukas; tas 
įvykis atrodė, jo visai neliūdino.

— Na, vaikučiai, ruoškitės atgal, — tarė Viktorija. — ii 
padėkokit tėveliui, kad jus paglobojo.

— Aš nenoriu atgal, — pareiškė Gedukas. — Aš noriu 
būti pas tėvelį. Tu irgi čia pasilik.

Nijolė nieko nesakė; ji stovėjo visa įraudus ir nervingai 
gniaužė kumščius.

— Mes turime eiti, vaikai! — tvirtai pakartojo Vikio 
rija.

— Tu gali likti čia su vaikais, — ramiai, tačiau truputį 
virpančiu balsu pasakė Barvainis. — Tas butas priklauso tiek 
man, tiek tau. Aš turiu kur apsigyventi, dėl manęs nesirūpink.

— Ačiū, kol kas aš irgi turiu kur apsigyventi, — atrėžė 
Viktorija. Ji kalbėjo piktai, net nebandydama sušvelninti sa 
vo balso.

— Kaip manai. Kai tau reikės — sugrįžk. Aš, galimas 
dalykas, iš viso išsikelsiu iš Vilniaus. Na, o butas tavo žinioj.

Visą kelią iki Adomėno buto Viktorija ir vaikai keliavo 
tylėdami. Jie ėjo pėsčiomis, važiavo troleibusu, vėl ėjo peš 
čiomis. Buvo šalta, bet ne žvarbu. Giedriame danguje links 
mai mirksėjo žvaigždės. Mieste buvo šviesu, iš čiuožyklos 
sklido šokių muzikos garsai. Ir tik Adomėno bute j jos p.isiti 
ko kapų tyla, ir Viktorija su vaikais pramiegojo visą naklĮ, ne 
užgesindama kambary šviesos.

XXIII
O po poros dienų Viktorija išėjo į darbą.
Skyriaus vedėjos iššūkį ji priėmė. Sutikusi koridoriuje 

Rūtelionienę, Viktorija vos linktelėjo galva ir plaukte nuplau 
kė toliau.

Viktorija žinojo, kad ne Rūtelionienės galioj pašalinti ją 
iš darbo. Tačiau kokį moralinį klimatą gali sukurti skyriaus ve 
deja, Viktorija ne lik žinojo, bet ir juto.

Užtat kiekvieną dieną, grįžusi iš darbo, jinai verkdavo; 
kiek apsiraminusi, prisiekdavo jieškotis darbo kitoje ligoninė 
je. Tačiau vėlai vakare, klausydamasi ritmiško vaikų kvepavi 
mo, ji pasiryždavo naujai kovaį. ,,Mes dar pamatysime, kas 
laimės, taip, mes dar pažiūrėsime“. Po to galutinai aprimd ivo 
ir užmigdavo kietu, desperatišku miegu.

Laikas ir vėl pradėjo bėgti savo vaga. Viktorijai dabar 
net atrodė, kad nieko ir nebuvo atsitikę. Tik retkarčiais ji 
pabusdavo naktį ir prisimindavo, kad įvyko juk kažkas neat 
mainomo ir baisaus. Tokiomis akimirkomis imdavo graužti są 
žinė, kad ji niekada juk nebuvo pamilusi Adomėno. Ji bandy 
davo save įtikinti, kad būta vis dėlto meilės; kartais jai atro 
dydavo, kad save įtikino. Tačiau po tokio trumpalaikio sązi 
nės apraminimo ji pajusdavo dar didesnį graužimąsi, po to 
visišką tuštumą ir vėl užmigdavo.,

jPaskui, jau pailsėjusi, ji blaiviu protu nuspręsdavo, kad 
Adomėno atžvilgiu jos sąžinė gali būti rami. Gal būt, ji jo ir 
nemylėjo. Bet ji davė jam savo draugystę ir namų jaukumą. 
Ji buvo jam ištikima ir lojali. Gal laikui bėgant būtų atėjusi 
ir meilė. Meilė? Viktorija kartais bandydavo išspręsti, ai j' 
iš viso yra kada jautusi šitą jausmą. Ar ji yra mylėjusi Baivai 
nį, tada, palyginti — seniai, kai už jo tekėjo? Gal taip. Gal 
ne. Dabar ji negalėjo išsišaukti iš savo atminties tų jausmų.

O paskui prisidėdavo darbas, ir ji nebeturėdavo laiko sa 
vęs analizuoti.

Vieną popietę ji grįžo iš ligoninės susigraužusi labjau ne 
gu visada.

Nieko ten ligoninėj ypatingo nebuvo įvykę. Viktorija iš 
traukė vienam ligoniui iš stuburkaulio skysčio ir nusiuntė per 
seserį } laboratoriją; dalį skysčio paliko Vasermano reakcijai. 
Sesuo kažkur užmetė abu mėgintuvėlius, o paskui išsiteisino >r 
suvertė kaltę gydytojai, esą nebuvę-nei jokių mėgintuvėlių, nei 
nukreipimo analizėms.

Sesers melas buvo aiškus ir daktarė Rūtelionienė parašė 
raportą ligoninės direktoriui; Butkus, belaukdamas naujo ”'irši 
ninko, laikinai ėjo senąsias paieigas. Ant Rūtelionienės r -por 
to jis parašė; ,,Atleisti seserį tokią ir tokią iš darbo“, po to vis 
ką perbraukė ir parašė: ,,Iškabinti papeikimą su įspėjimu“. U 
paskui išbraukė ir žodžius ,,su įspėjimu“.

Visa tai buvo, žinoma, kasdieninės skyriaus istorijos. Ta 
čiau Rūtelionienė, girdint kitiems gydytojams, pareiškė Vik 
torijai:
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PRIKLAUSOMA LIETUVA

PASKUTINE ATSISVEIKINIMAS
JJo maisatiwi intervals kars 

to nešėjai pasirodė ant veran 
dos laiptų. Miniai praskyręs ta 
ką karstanešiams, eisena suko 
dulkėtu, negrįstu keliu, vedan 
čiu į bažnyčios šventorių. Atvi 
ras, „papiermuche" karstas su 
senu, išeikvotu kūnu negalėje- 
būti labai sunkus. Tačiau, be 
veik kiekviename žingsnyje iš 
minios puldavo jauni vyrai, no 
rėdami padėti šešiems karstane 
šiams, nešantiems Pasternaką į 
jo poilsį. Kaikurie iš jų, skubą 
ir užsimiršę, mesdavo ant tako 
Pasternako kapui paruoštas 
gėlių puokštes, ir taip kape 
link vedąs kelia* greitai buvo 
nuklotas gėlėmis.

Kai karstanešiai padazr.ino 
savo žingsnius, kai tūkstantinė 
minia, vengdama atsilikti, taip 
pat paspartino iki šiol lėtą eise 
ną, dulkių debesys prasįuogė 
virš atviro karsto, o vėlyvo p« 
piečio saulė metė karštus, ro 
dos, verdančius spindulius. Mg 
mėntais aš pažvelgdavau į Pa 
sternako kūno profilį, nes šiaip 
jau tegalėjau matyli tik baitą 
jo plaukų kuokštą.

Dalis minios atsiskyrė ir pa 
suko ilgu, dulkėtu laukų keliu. 
Prie šios Pasternako palydovų 
į amžinybę dalies prisijungiau 
ir aš. Uždusęs nuo ėjimo nese
niai suartais laukais, vienas vi 
dutinio amžiaus vyriškis inar, 
tyliai pratarė: „Žinote, mes jį 
mylėjome daug daugiau, negu 
oficialiai sakoma“. Nespėjus 
man nieko atsakyti, jisai paklau 
sė, ar aš giildėjau apie ženklą. 
Vyriškis pasakojo, kad, pra 
slinkus vienai dienai nuo Pa 
sternako mirties, Kijevo vardo 
geležinkelio stotyje Maskvoje, 
iš kurios išeina užmiestiniai 
traukiniai į Peredielkino, pa 
slaptingu būdu virš kasos Jaa 
gelio atsirado ranka parašytas 
pranešimėlis. „Ketvirtadienį, 
birželio mėn. 2 d. 4 vai. p. p. 
bus laidojamas Bonsas Leoni 
dovičuis Pasternakas, didžiau 
sias ŠMf dieng Rusijos poetas". 
Kas ir kaip tokio turinio prane 
šimeli priklijavo virš kasos lan 
gelio, niekas nežinojo. „Tačiau 
keisčiausia”, tęsė toliau vyriš 
kis, — „niekas to ranka rašyto 
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Dėmesio Kanados lietuviams
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Antras Šventrašfiio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
kurioje aiškinama BiMijos pranašystės, liečiančios mūsų 'al
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant
rąjį Atėjimą; lėtame smulkiai aiškinama apie Antikri«tą, 
khs jis yra, kiw jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir
tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
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lapelio nenuplėšė iki laidotu»lų 
dienos ryto. Taip Maskvos gy 
venfeojai buvo painformuoti 
apie laidotuvių laiką. Lapelio 
dėka apie Pasternako laidotu 
ves sužinojo ir tie, kurie nečū 
tų turėję progos to patirti iš su 
maniai dirbančių gandonešių. 
Vyriškis teliau man pasaltojo, 
kad laidotuvių dieną 4 vai. p. 
p. Rašytojų Draugijn sušaukė 
narių posėdį, lyg duodama s’g 
nalą žinomiesiems Maskvos ra 
Šytojams nedalyvauti Paster 
nako laidotuvėse. (Istoriją apie 
stotyje iškabintą pranešimėlį pa 
tvirtino ir kiti man prieinami 
šaltiniai, bet istorijos apie Ra 
šytojų Draugijos susirinkimą 
man nepavyko patikrinti. Ži 
nau tik tiek, jog Maskvos rasy 
tojai buvo painformuoti apie 
įsakymą laidotuvėsna nevykti).

Paties Pasternako pasirinkto 
ji kapo vieta buvo atvirame 
kalnelyje, trijų augštų pušų pa 
vėsyje, pro kurių šakas matėsi 
rašytojo „dača“. Kalnelyje d'j 
minuoja graži cerkvė, XV a. 
paminklas, ir dabar ortodoksų 
pamaldoms suburianti apylin 
kių žmones.

Prie kapo duobė® nebuvo ne 
vieno oficialaus rašytojų, ko 
munistų partijos ar Sovietų Są 
jungos vyriausybės atstovo. Ne 
buvo ir seno Pasternako drūti 
go bei kaimyno sąmojingo 
manisto Konstantino Fcd-no 
neseniai tapusio Rašytojų Dra 
ugijos pirmininku, ir gal todėl 
nedalyvavusio draugo ir kai 
myno laidotuvėse. Taip pat pa 
steigė ir kiti jo literatūros kai 
mynai, neišskiriant ir garsioio 
Leonido Leonovo. į laidotu 
ves atvyko tiktai trys pinnaei 
liai sovietų rašytojai: Konstan 
tinas Paustovskis, vyresnio am 
žiaus knygų vaikams «utoriu« 
Komei Čukovskie ir Stahno' 
premijos laimėtojas romanis 
tas Venjaminas Kaverinas. 
Ehrenbuirgo žmona taip pat bu 
vo jų tarpe. Į liadotuves būtų 
atvykęs ir jos vytas Ufa Ehren 
burgąs, Pasternako draugas 
nuo 1917 m., jei two metu jisai 
nebūtų viešėjęs Stockholme. 
Bent taip teigė jo žmona. Rich 
tens, Volkonskis ir Stanislova?

KULTURI/VE^B^KOA/IKA Atsiminimai apie Čiurlionį
DIDELĖ DAILININKO NELAIMĖ

Dailininkas Viktoras Andriušis,
pasižymėjęs kaip nepaprastai 
gabus dekoratorius, ilgametis 
Lietuvos valstybinio teatio vy 
riausis dailininkas, davęs ne 
paprasto grožio n augšlo mc 
niškumo dekoracijų, tremtyje 
— Vokietijoje taip pat dekorą 
vęs lietuvių tremtinių operą n 
kelis dramos pastatymus, taip 
gi ir atvykęs Amerikbn dekorą 
vęs ir dramos, ir baleto, ir šven 
čių scenas, — turėjęs pries ke 
lis metu s stromos operaciją 
dabar gavo priepuolį ir visiškai 
neteko regėjimo. Tai baisi žmo 
gaus tragedija, o ypač — daili 
ninko, kuriam regėjimas yra 
nepaprasto svarbumo. Nuosu 
di užuojauta, bet ji nieku nepa 
lengvins didelės dailininko ne 
laimės. Nebent būtų galimybė 
dalininkui įstatyti naujas ak':;, 
kurių operacija, tačiau, nepa 
prastai yra brangi. O vis dėlto 
reiktų bandyti grąžinti dailinir 
kui regėjimą, kuris yra už via. 
brangiausis.
* J. Kruze . Kružinaitis, laik 
raštininkas, liepos 20 d. mnė 
Delafield ligoninėje, 60 metų 
amžiaus. Kilęs iš Kudirkos Nau 
miesčio. Jonas Kruze pradėjo 
bendradarbiauti „Išeivių Drau 
ge“, vėliau Kanadoje, Toron 
te, redagavo „Kanados Lietu 
vį”, kaikurj laiką dirbo „Vieny 
bėję”, „Lietuvos Aide“.
9 A. Tyruolio sonetų knyga 
„Sacra Vie“ jau atspausdinta. 
® A. Barono premijuotasis veį 
kalas „Lieptai ir bedugnės” 
jau spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Turės 
400 pusi. Liedžia Romuvos iei 
dykla.

Neigaus, trys muzikai skambi
nę „daeoj“ šermenų metu, kar 
tu su Maskvos muzikos konser 
vatorijos prpfesoriumi Hei.tf 
ku Negaus — airtimu rašytojo 
bičiuliu ir jo našlės Zinaidos bu 
vusiuoju vyru — irgi dalyvavo 
ladotuvėse.

Kai nedidelio ūgio žilas s y 
ras, stovėjęs karsto galugalvy 
je rengėsi pradėti laidotuvių 
oraciją, aš dar kartą mečiau 
žvilgsnį į prieš keletą momen 
tų mane užkalbinusį vyriškį, du 
bar palipėjusį ant žemės paki'i 
mo, kad geriau galėtų stebėti 
laidotuvių ceremonijas. Susiti 
kus mudviejų akim, jisai pri 
ėjo prie manęs ir, rodydamas į 
kalbantį vyrą, ištarė: „Tai Va 
lentinas Ferdinadovičius As 
mus' \Prieš mane stovėjęs kaž 
koks berniukas atsisuko į ma 
no pusę ir aiškiai, jog suspėčiau 
užsirašyti, išskandavo: „Filo 
Sofijos profesorius, rašęs apie 
Bertrand Russell ir Vakarų filo 
Sofiją, nepartinis“.

Bus daugiau. ’

9 Julė Švabaitė paruošė span 
dai eilėraščių rinkini „Šaltiniai 
teka amžinybėn“.
• Bronys Raila yra paruošęs 
antrą tomą savo raštų. Pirma 

.sis, „Tamsiausia prieš aušrą“, 
pernai išleistas Čikagoje.
9 Muzikas P. Armonas suorga 
nizavo naują dainininkų kvar 
tetą „Daina“ iš Los Angelėje, 
Caiif., gyvenančių gerus bal 
sus turinčių lietuvių. Akompo 
niatorė bus nauja lietuvių pia 
nistė Raimonda Apeikytė.

TARPTAUTINĖ LIAUDIES 
MUZIKOS 

KONFERENCIJA
įvyks pirmą kartą Kanadoj 
Quebec mieste rugpjūčio 28— 
rugsėjo 3 d. Globėjais yra La 
valio universitetas, Kanados 
Taryba ir Quebeco Kultūros 
reikalų ministerija. Dalyvių 
tarpe bus Alan Mills, Kanados 
liaudies dainininkas; Dr. He 
len Greighton iš Halifakso, rin 
kėja liaudies dainų iš pamario; 
Sir Ernest Macmillan; Ameri 
kos liaudies dainų solistas Pe 
te Seeger ir Dr. Carmen Roy 
iš Ottawos National Muz.ėjaus.

LIETUVOS DIPLOMATAS 
nacių varytas per 19 kalėjimų 

kol bolševikai įkalino 
dvidešimtame

Tai Petras Klimas, kuris be 
sveikatos vos gyvas gyvena 
Kaune. Jam š. m. vasario 23 d. 
suėjo 70 m. amžiaus.

P. Klimas, baigęs Mariam 
polės gimnaziją, 1910 m. įstojo 
studijuoti teisės Maskvos uni 
versitetan, kurį ė914 m. baigė.

Nuo gimnazijos laikų įstrau 
kė į slaptą lietuvių mokslen ių 
veiklą. Pirmojo pasaulinio ka 
ro metu gyveno Vilniuje ir 
dirbo centriniame lietuvių pa 
bėgėliam šelpti komitete. Vė 
liau įsitraukė į politinį visuome 
ninį darbą. Nuo 1918 metų pra 
dėjo dirbti užsienio rekaki mi 
nisterijoje, 1823 — įgaliotas 
ministeris Italijai, nuo 1925 — 
Prancūzijai, kur išbuvo iki Lie 
tuvos atstovybės panaikinimo. 
Be Prancūzijos, Lietuvai aar 
atstovavo Belgijoje, Ispanijo 
je, Portugalijoje ir Liuksembur 
ge.

Antrojo pasaulinio karo me 
tu pasiliko gyventi Prancūzijo 
je, kur 1943 rugsėjo 18 jį su 
ėmė vokiečiai ir, pervarę per 
19 kalėjimų, 1944 gegužės atga 
beno į Lietuvą. 1946 rudenį 
bolševikai vėl suėmė ir išgabe 
no į Čeliabinską, o iš ten į ver 
gų stovyklą Vorkutoje. 1950 
metų pabaigoje jam buvo leis 
ta grįžti į Lietuvą, kur jis dirbo 
lapių Ūkyje. Susilpnėjus regtji 
mui, turėjo iš darbo pasitrauk 
ti.

ANDRZEJ MARKEWICZ
A. Markevičius. lenkų žurnalistas, dramaturgas, 

atsiminimus apie Čiurlionį užiašė iš savo tėvo Piotro 
Markevičiaus ir tetų: Valerijos Dobračinskos ir Vik 
toiijos Hempeliovos. Šie palyginti intymūs, gana sub 
jektyviai papasakoti ir kai kuriais atvejais kritiškai 
vertintini atsiminimai apie Čiurlionį (autorius, pavyz 
džiui, pagal jo tur'mą medžiagą gana vienapusiškai 
nušviečia Čiurlionio santykius su lenkų kultūra), vis 
dėlto duoda nemaža medžiagos menininko biografijai,
atskleidžia kai kuriuos

Mūsų šeimoje tebegyvi p.-ui 
minimai apie Mikalojų Kons 
tautiną Čiurlionį, apie Draski 
nipkuose ir Varšuvoje praleis 
tus mano tėvo, jo biolių ir sese 
rų vaikystės ir jaunystės metus. 
Dar tebegyvas ir sveikas aštuo 
masdešiint trejų metų mano te 
vas dažnai prisimena kartu su 
Čiurlioniu praleistas vaiande 
les, o aš, norėdamas pagerbti 
penkiasdešimtąsias šio įžymaus 
lietuvių kompozitoriaus ir dai 
liniuko mirties metines (š. m. 
balandžio mėn. 10 d.), viską už 
rašiau šiame straipsnelyje.

Mano senelis Juzefas Mal
kevičius, gimė 1834 m. Baigęs 
Vilniuje gimnaziją, jis įstojo j 
Maskvos unversiteto medicinos
•»#**«*M*W*M4*M?»**»***»*»

Nors P. Klimas buvo studija 
vęs teisė, bet jis mėgo Lietuvos 
istoriją. Savo diplomatinėje tar 
nyboje surasdavo laiko rinkti 
istorinei medžiagai, iškeldavo 
senus užmirštus vardus kaip 
Ambrosio Contarini ( 1933). 
Ghillebert de Lannoy (1933) 
— jo kelionės į Lietuvą. Rašė 
ir prancūziškai, informuoda 
mas Lietuvos istorijos klausi 
mais, (Pranešimai, apie lietu 
vių ir lenkų tautas, Pabaltijo są 
jungą ir Lietuvą, lietuvių eko 
nomiją). Iš kitų istorinių studi 
jų pažymėtinos — Lietuvių se 
nobės bruožai 1919, Lietuvos 
žemės valdymo istorija 1919, 
Muravjovo laikmetis Lietuvos 
žemės ir žemininkų istorijoje 
1920, Mūsų kovos dėl Vilniaus 
1923, Istorinė Lietuvos valsly 
bės apžvalga 1922. Periodiko 
je išspausdino Lietuvos valsty 
bės kūrimas 1915 — 1918 me 
tais Vilniuje, Vilniaus okupaci 
jos pradžia.

Besikuriant lietuviškai mo 
kyklai, jis parašė lietuvių kai 
bos sintaksę ir sudarė skaitymų 
chrestomatiją. ,

Dabar P. Klimo gyvenimo 
dienos labai sunkio
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jo charakterio bruožus.

fakultetą, kurį baigė 1858 m. 
Pei dvejus oekančius metus jis 
įsigijo daktaro laipsnį ii 1860 
m. įsikūrė Gardine, užimda 
mas vyriausiojo gydytojo vietą 
miesto giloninėje. Už dalyvavi 
mą 1863 metų sukilime buvo 
suimtas ir nuteistas mirti. Kuni 
gaikščiui Radvilui pasirūpinus, 
buvo amnestuotas ir 1865 m. 
ištremtas į 'Permės guberniją, 
pradžioje į Šadrinską, vėliau j 
Talicą. Būdamas išlremime, 
kaip daktaras ir muzikantas, jis 
sugebėjo patraukti vietos gy 
ventojus. Po ketve,ių metų jis 
gavo leid imą grįžti ir apsigy
venti Varšuvoje. Dėl nepapras 
to būdo tiesumo, švelnumo, au 
gštos etikos bendraujant su kc 
Jėgomis gydytojais ir ligoniais, 
jis greitai laimi visų palanku 
mą, įgyja plačią praktiką, išrer. 
karnas Varšuvos Gydytojų dra 
ugijos garbės nariu, o nuo 1878 
m. vasaros mėnesiais dirba gy 
dytoju Druskininkuose, gyvai 
dalyvaudamas plečiant šį ku 
rortą. Miršta 1923 m.

Mano senelis Juzefas Mar 
kevičius buvo vedęs Valeriją 
Ablamovicuvną. Varšuvoje 
jiems gimė mano tėvas Piotras, 
jo seserys Valerija ir Ana ir 
broliai Marijanas, Viloldas, Ja 
nas ir Stanislavas. Iš visos tėvo 
Šeimos iki šiol gyvena patsai 
tėvas ir Valerija Dobračynska, 
žinomo šių laikų lenkų rašyto 
jo Dobračynskio motina. Iš to 
limesnės giminės tebegyvena 
taip pat Viktorija Heinpeliova, 
mano teta. Ji ir anie du vaikys 
tęs ir jaunystės metus praleido 
Druskininkuose ir Varšuvoje 
kartu su Čiurlioniu. Jų, o 
labjausiai mano tėvo, nuošir 
daus Čiurlionio bičiulio, atsimi 
nimais ir paremtas šis shaips 
nis.

* * *
Kostukui gimus, jo tėvas 

Konstantinas Čiurlionis (Kostu 
Nukelta į 5-tą psl.

— Nei man, nei kitam kolegai sesuo nebūtų taip išsimela 
vusi. Jūsų, matyt, nebijo, kadangi negerbia. O kodėl neger 
bia. O kodėl negerbia, tamsta gal geriausiai turėtum žinoti.

Kolegos gydytojai išsivaikščiojo į šalis, dėdamiesi nieko 
negirdėję. Tačiau Viktorijai tai buvo antausis. Jei Rūtelionienė 
būtų ją pavadinusi paleistuve, Viktorija nesijaustų tiek įžeista 
kaip dabar, kai tie žodžiai buvo pasakyti pabrėžtai mandagiu ir 
ramiu balsu.

Ji tvardėsi kiek galėdama, tačiau jai krito iš rankų švirkš 
tai, ji negalėjo pataikyti į venas, pagaliau supainiojo ligo? isto 
rijas ir sugadino vieną nedarbingumo lapelį. Užtat gatvėje ji 
buvo vienų viena, niekeno akių nelydima, niekeno nestebima. 
„Dabar aš galiu verkti, — guodės pati sau. — Paverksiu, ir iš 
kaito palengvės“. Tačiau akys buvo sausos, o kai vėliau tru 
pūtį sudrėko, Viktorija suprato, kad tai nuo vėjo.

Ji neskubėjo namo, nes Nijolė iš mokyklos turėjo grįžti žy 
miai vėliau: jų lęiasę vedė į lėlių teatrą. įViktorija gerai net 
nežinojo, iš kur tas teatras atvažiavęs, o gal jis vietinis, bet i 
spektaklį ėjo visa klasė kartu su mokytoja, ir to užteko.

Užtat Viktorija labai nustebo, kai, atrakinusi duris, pajų 
to kažką bute esant. Ji nesuprato net, iš ko pajuto — ar girde 
jo žingsnius, ar išgirdo kostelėjimą, ar rado paliktą piieang'-jc 
šviesą.

Viktorija iš pradžių nustebo, o tuojau po to išsigando. Ji 
šūktelėjo: „Nijole!” — ir išsigando dar labjau.

— Tai ne Nijolė, — atsiliepė jau kažkur girdėta® moteris 
kas balsas. — Tai tik aš.

Miegamajame sėdėjo Albina Adomėnienė.
— Nesuprantu, kaip jūs galėjot įeiti? — Viktorija pasa«cc 

nemandagiai, priekaištiagai. Bet ji ir iš tikrųjų nustebo, kaip 
gi Adomėnienė čia pateko.

— Įėjau su raktu, neįsilaužiau. Kas gi su jumis, atrodo, 
lyg jus būčiau išgąsdinusi?

Dabar Viktorija pastebėjo, kad Adomėnienė apsirengusi 
pusiau gedulingai, Ir tuojau pat pasijuto netikra šitame bute . 

pasijuto netikra šitame bute; pasijuto kaip nuomininkė, pas 
kurią atėjo buto savininkė.

Į Adomėnienės žodžius ji neatsakė. To dar betrūko — 
pasąjcoti Adomėnienei apie visas savo bėdas!

— Kalbėsim trumpai drūtai, — tęsė Albina. — Atvožia 
vau į savo butą. Gana man Palangos, noriu apsigyventi Vilnių 
je. Dirbsiu, mokysiuos. Dar ne nuo šiandien, ne nuo rvtdie 
nos, bet greitai. Ar tamsta turi jau nutnačiusi butą kitui ?

— Ne, — atsakė Viktorija. — Nematau net reikalo jieš 
kotis. Šitame bute aš gyvenau, ne jūs.

— Na, jeigu jau šitaip kalbėsime, tai aš gyvenu čia anks 
Čiau negu tamsta. Nesuprantu tik jūsų tono. Tai aš galėčiau 
reikšti jums pretenzijas, o ne jūs man.

„Ji teisi, — kartojo sau mintyse Viktorija. — Ji teisi“. 
Tačiau ji pasiryžo nenusileisti. Pokalbis su Rūtelioniene buvo 
ją taip įžeidęs, kad ji priėmė tai kaip viso pasaulio iŠšŪKį. 
Adomėnienė taip pat buvo to pasaulio dalis. Ne, taip pigiai 
Viktorija nepasiduos.

— Nežinau, ko jūs iš manęs norite! — beveik riktelėjo ji 
Adomėnienei. — Aš čia gyvenau, čia esu priregistruota. Jūs 
įsilaužiat į mano butą ir norit mane išvaryti?!

— Tai tamsta įsilaužei į mano butą. Visi jūsų kambario 
baidai, visi iki vieno, — mano. As įėjau čia su savo raktu, su 
savo vyro raktu. Štai jis. Aš norėjau pakalbėti su jumis 'caip 
žmogus su žmogum, nors nejaučiu jums nei meilės, nei n -ižiau 
sios simpatijos. Norėjau net pasiūlyti tamstai savo butą Palan 
goję. Ten kaip tik plečiama ligonine, jūs puikiausiai galėtu 
mėt įsitaisyti. Čia jūsų nemėgsta ir nemegs, — nenutraukit, 
leiskit man baigti. Sakau tai, ką ieiai žinau. Norėjau net 
jums* perleisti būtiniausius rakandus, na, parduoti, atsiskaity 
tumėt kada. Dar ir dabar galiu jums pasiūlyti šitokį sandėri. 
O jei nesutinkate, pasiimsiu iš čia visus daiktus iki paskutinio 
puoduko.

— Mes dar pažiūrėsim, — tyliai pasakė Viktorija.
— Galėsit pasižiūrėti, — nekeldama balso, tęsė Albina.— 

O jeigu jau pasirinkot tokį kalbėjimo būdą, tai leiskite paklaus 

ti, kodėl negrįžtate pas savo vyrą? Mano vyro juk jau nėra. 
Ir kliūčių dabar nėra. Tik nebandykite kelti skandalo, nes aš 
uz jus stipresnė. Mano vyras gal jums pasakojo kad aš irgi 
mokėdavau triukšmauti.

— Jei jjūs tuojau neišcisit, aš pakviesiu miliciją, — tyliai 
perspėjo Viktorija.

— prašau. Tik kvieskit greičiau, nes kitaip galiu pakvies 
ti aš. Nepamirškite, kas kieno nuosavybę savinasi.

Viktorija smukte susmuko kėdėje.
„Ji teisi, ji teisi, teisi, teisi. Ko aš su ja ginčijuos: Ne. pas 

Barvainį aš negrįšiu. To jis niekada nesulauks. Verčiau tiic 
siu tuščiame kambaryje tarp keturių sienų. Tačiau... Ir iš tik 
ro, kodėl gi ne?”

Ji pravėrė burną, norėdama pasakyti Adomėnienei- „Ką 
gi, dėl Palangos leiskite man dar pagalvoti“. Tačiau pasakė 
visai ką kita:

— Kokią jūs teisę turit į Adomėną? Jis buvo juk nuo ji 
su pabėgęs. Jis yra iškėlęs teisme ištuokos bylą.

Albina šaltai nusišypsojo:
— Bet teismas mūsų dar neištuokė.
— Adomėnas jūsų nekentė.
— Ne jums žinoti! — atkirto Albina. Ji jau nebesišypso 

jo. — Taip, ne jums žinoti. Ir svarbiausia — ne jūsų tai reika 
las. Jis buvo juk mano vyras, daktare. Ko jūs verkiat? Juk 
jūs jo nemylėjot. Jis gi man pats sakė, kad jūs jo nemylit. Pa 
galiau jūs pati žinote, kad jo nemylėjot.

— Mes turėjom susituokti. Mano ištuokos byla irgi te»s 
me.

— Ką gi. likimas jums sukliudė. Ko mes čia ginčijamės? 
Jūsų as nemėgstu kaip ir jūs manęs. Jau ne, nekenčiu, bet tik 
nemėgstu. Bet aš nenoriu, kad nukentėtų nekalti vaikai. Pa 
galyvokit ir keliaukit į Palangą. Jums nėra kas čia daryti. Li 
goninėj jūsų nekenčia. Vilniuje jūs nereikalinga. Periferijai 
reikia gydytojų. Pagalvokit. Dabar aš einu į miestą, g-įšiu 
nakvot. Tikiuosi neužsklęsit durų.

Albina išėjo. (Daugiau bus).
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bio, SJ, lankėsi Kanados sosti nėję, Ottawoje, ir ten buvo pu imta Paštų ministerio n 
miltono. Atvaizde matome eks kursantus su min. Hamiltonu (vidury) ir kun. St. Kulbiu u 

latvių kapelionais iš abiejų nu nisterio šonų.

KREDITO KOOPERATYVAI PRATINA PRIE
„Kredito kooperatyvai (ere 

dit unions) yra tikroji kliūtis 
augti komunizmui, nes jie su 
teikia eiliniam žmogui vilčių ir 
pasitikėjimo savimi ir jo kraš 
to ateitimi“. Taip kalbėjo tė 
vas Daniel McLellan iš Maryk 
noll vienuolių, kuris buvo akty 
vus kredito kooperatyvų stei 
gėjas Peru valstybėj. „Komu 
nizmas savo augimui yra reika 
lingas skurdo“ sako tėvas Mc 
Lellan, kuriam bedirbant Peru 
valstybėj ir sukuriant gyvą ko 
operatyvų judėjimą, buvo puo 
lamas komunistų propagandas 
tų.

Olaf Spetland, kuris vado 
vauja Credit Union National 
Association (CUNA) vienam 
skyriui, sutinka su tėvu McL^l 
lan. „Mokinant žmones atsili 
kusiose valstybėse kaip tvaiky 
ti savo reikalus, glūdi demok 
ratinės bendruomenės pagrin 
das“, sako Mr. Spetland. Jis 
pats važiuoja į tokias valstybes 
ir organizuoja tokias grupes 
mokinti žmones pagrindinių 
kredito kooperatyvų principų. 
CUNA žmonės, kaip tik ūkio, 
pramonės ar bendruomenės 
grupė susipažįsta su kooperaty 
sų sistema, važiuoja toliau.

„Tokia švietimo piramydos 
forma gali būti lėtesnė negu 
tiesioginė pagalba iš užsienio“, 
sako Mr. Spetland, „bet užtat 
ji nesukelia vaidų“.

Daugely Kanados vietovių 
kredito kooperatyvų yra ikur 
ta globojant R. Katalikų baž 
nyčiai.

Antigonish sąjūdis 
Scotia provincijoj yra 
tam pavyzdys. Jojo pasiseki 
mas gelbėti žmonėms pei pa 
Čius žmones yra įsidėmėtinas. 
Jo Eminencija kardinolas Paul 
Emile Leger iŠ Quebeco, nese 
niai yra pagyręs kredito koopc 
ratyvų veikimą.

Įdomu pastebėti, kad pirma 
sis kredito koperatyvas šiauri 
nėj Amerikoj buvo įkurtas 
Quebeko provincijoj, Levis 
įkūrė Alphonse Desjardins, 
žurnalistas - reporteris, kuris 
praslinkus devyneriems me 
tams įkūrė pirmąjį kredito ko 
operatyvą ir Jungtinėse Ame 
rikos Valstybėse. Žmonės sume 
tė 26 dol. pirmojo Quebeco 
kredito kooperatyvo pradžiai. 
Jų pirmutinis tikslas buvo savi 
tarpinė pagalba ir kartu parū 
pinti paskolcms pinigų žemais 
procentais savo nariams. To 
kiu būdu jis ėjo apsaugoti smul 
kius skolininkus nuo neskrupu 
lingu lupikų ir kapitalo ryklių. 
Šiandien Kanadoj daugelis tau 
tinių grupių turi savo kredito 
koperatyvus. Viena iš tokių pa 
sisekosių yra lenkų šv. Stanislę 
vo parapija Toronte. Koopera 
tyvas buvo pradėtas 1945 m. 
rugpjūčio m. turint 20 narių ir 
$30 kasoj. Šiandien jis yra di 
džiausis parapijinis kooperaty 
vas su $2,075,000 turto.

SAULT Ste. MARIE, Ont
SĖKMINGAI TĘSIAMA RINKLIAVA

Visoje Kanadoje šiuo laiku 
vykdomoji rinkliava ,,Nep.. 
Liietuvos“ savaitraščio mašinų 
fondui paremti sėkmingai to 
liau tęsiama ir mūsų mieste. 
Tik labai mažas tautiečių skai 
čius atsisakė visai kiek nors pa 
aukoti. Pasitaiko tokių, kuiie 
žada vėliau patys ,,Ncpr. Lie 
tuvai” savo auką pasiųsti arba 
tokių, kurie žada „N. L.” vajų 
paremti, bet tik tada, kai spaus 
tuvės mašinos jau tikrai bus 
perkamos ar nupirktos. Neapsi 
einama ir be juokingų nuoty 
kių. Štai, pavyzdžiui, turis nuo 
savus namus ir dar 6 gyvena 
mų butų bloką išnuomavimui 
tautietis aukoja tik vieną „žalia 
nugarį“, o beveik visus šiuos 
metus nedirbęs tautietis nepasi 
gaili pakloti penkinę...

Toliau seka aukotojų sąra 
šas:

ATSIMINIMAI APIE ČIU...
Atkelta iš 4-to pusi, 

kas antrąjį vardą gavo iš tėvo) 
užėmė vargonininko vietą para 
pijinėje Druskininkų baznyčio 
je, kurioje tuo metu klebonavo 
kun. Juzefas Majevskis, 1863 
m. sukilėlis ir tremtinys, mano 
senelio bičiulis, kartu praleidęs 
su juo ištremties metus.

Tiek dėl bendro dėmesio 
muzikai, tiek atlikdamas gydy 
tojo pareigas, senelis netrukus 
susipažino su Čiurlioniu šeima, 
kurią kaip ir daugelį kitų dau 
giavaikių šeimų, gydė nemoka 
mai.

Muzikali namų atmosfera, 
didingas, paslaptingas ir dar ne 
suprantamas garsų pasaulis vte 
nodai veikė du būsimus bičių 
liūs — Kostuką ir mano tėvą. 
Kostukas valandų valandas 
klausydavosi savo tėvo grojant 
vargonais ir skambinant namie, 
atliekant pratimus ir ruošiantis 
groti mišioms bei mišparams. 
Jis cipendavo paskui tėvą į bu 
žnyčią ir vos užsikapanodavo 
stačiais laiptais prie vargonų. 
Kai tėvo nebūdavo namie, jis 
kamuodavo motiną, kad ši sek 
tų pasakas. Pagaliau vaikiška 
siela prasiveržė sava muzika. 
Penkiametis Kostukas daugelį

DEMOKRATINIO VEIKIMO
Nežiūrint, kad kredito ko 

operacijos sąjūdis yra smarkiai 
paplitęs, vistik kooperatyvai tu 
ri tik 13% iš devynių bilionu 
dol. santaupų šiame krašte, ir 
tik 15% iš trijų bilionu išduotų 
paskolų. Pereitais, 1960 me 
tais Kanados kredito koopera 
tyvų operacijos rodo, kad tau 
pymas kredito kooperatyvuose 
pakilo 12,7%; paskolų sumos 
pakilo 9,9%, ir rezervo kapita 
lai siekia $54 milionus pakildai 
mi 8,4%. Kredito kooperaty 
vų narių skaičius laike 1960 me 

pasiekė 2,527.816, I 
kad prisidėjo naujų narių 173- valandų praleisdavo prie piani 
197. Indėliai šnndien sudaro $ 
1,287,641,847 
12,2%). (Canadian Scene).

Nova
geras

Tai jau antras aukotojų są 
ma toliau.

1. Regina Galinienė $10—
2JPranas Umbrasas $10.—
3. Napol. Aukštikalnis $10—
4. Henr. Matijošaitis $10—

(ir dar davė kitą $10.—- pratę
simui „N. L.“ prenumeratos 2
metams). Tai nauji šėrininkai.

5. Vincas ŽuravSikas $5.—
6. Povilas Puteikis $5—
7. Juozas Malskis $5—
8. Tadas Švarlys $5 —
9. Kazys Šlyžys $5—

10. Antanas Gustainis $3 —
11. Ignas Girdzevičius $2—
12. M. Poškienė $2—
13. A. Kantautienė $2—
14. J. Puteikis $2 —
15. J. Duoba $1 —
16. L. Jakomaitienė $1 —
17. J. Kvosčiauskas $1 —
18. J. Okmanas $1 —
19. K. Kaminskienė $1 —
20. B. Umbrasas $1 —

unijų

sų mieste pas savo gimines ir 
pažįstamus.

Mieste bedarbių mažėja, o 
toje miesto dalyje, kur stato 
mas 20 mil. dol. vertės tiltas ir 
prie to tilto privažiavimas, yra 
griaunami namai ir vis labiau 
ryškėja naujo tilto kontūrai. 
Šis tiltas per St. Mary upę su 
jungs Kanadą su JAV ir bus 
pilnai užbaigtas 1962 m. rude 
nį.

Rugpjūčio mėn. pradžioje 
mūsų mieste įvyko suomių fes 
tivalis, sutraukęs keletą tū’kstan 
čių suomių iš visos Š. Ameri 
kos, o tai rodo, k id panašius 
suvažiavimus (ar net lietuvių 
dienas!) nebūtinai reikia ruoš 
ti tik didmiesčiuose.

Viena iš didžiausių naujie 
nu, padariusių, mūsų tautiete 
Reginą Galinienę savo rūšies 
heroje ir pačiu svarbiausiu pa 
sikalbėjimų objektu, buvo Šios 
drąsios tautietės byla su jai grą 
sinusiu unijos atstovu. Šis nuo 
tykis labai gražiai įrodė vieti 
niams, o ypač visokiems pavy 
du degantiems ir dažnai suko 
munistėjusems visokių
klapčiukams, kad „dypukas“ 
yra ne iš kelmo spirtasl..

Kita naujiena, gaila, paliku 
si ne visų pastebėta buvo šios 
korespondencijos autciiaus lai* 
kas vietiniame dienraštyje 
,,Sault Star“. Šiame laiške bū 
vo stipriai puolamas ir pajuo 
kiamas Kanados Social Credit 
partijos lyderio pavaduotojas, 
kuris neseniai įvykusiame šios 
partijos suvažiavime Ottawoje, 
tarp kitko buvo išsireiškęs-; 
„Jeigu komunistams pasisekė 
savo žmonėms duoti gyvenimo 
užtikrinimą (security) neduo 
dant žmonėms laisvės, tai ko 
dėl mes negalime tą patį pada 
ryti užtikrindami žmonėms in 
dividualią laisvę?!“ (Įdomu, 
kokios rūšies „security“ ir ko 
kiomis priemonėmis užtikrina 
komunistai ir ar to norėtų kana 
diečiai).

Labai gaila, bet visai nese 
niai mūsų kolonijoje pasitaikė 

' ir labai jau „sarmatlyvų“ nau 
jienų. (Čia turima galvoje ge 
gužinę farmoje, aviną ii kelių 
tautiečių svaigalų įkaitintum 
smegenis...) Čia medžiagos ko 
respondencijai būtų net per 
daug, bet korespondencijos au 
ttrnus šį kartą sulaiko savo 
plunksną su rimtu perpejimu, 
kad sekantį kartą panašioj 
naujienos bus aprašytos.

Korespondentas.

no, nors ir slpnai vienu p istu 
(pakilo skambindamas savas bei girde 

tas melodijas.
Mano senelis gydė daugelį 

ALKOHOLIS PLIENO Druskininkų ir apylinkės Tvari 
ninku Šeimų. Tarp kitų gydė 
ir kunigaikštį Oginskį ir .aivų 
statyklos savininko Patriko G' 
Bdieno de I.asi šeimą. Kostu 
kas tuo metu jau pradėjo lan 
kyli vietos mokyklą, o popie 
tęs leido, žaisdamas su viennii 
čiais arba dažnokai pavaduoda 
mas tėvą prie vargonų per miš 
parus, kurių melodijas išmoko 
gan greitai. Muzikiniai bernai 
ko gabumai netrukus patraukė 
senelio dėmesį. Apie tai jis pa 
pasakojo Marijai Undoič, Juli 
jos de Laši, tikros Patriko se 
sers, bičiulei, kuri, mirus Pairi 
ko žmonai, globojo našlaičius 
jo vaikus — Piotrą ir Kasia, 
mano tėvo vienmečius ir vėlės 
nius jo bei brolių, seserų ir Kos 
tuko bičiulius. Marija Undoič 
įkalbėjo savo draugę duoti 
Konstantinui fortepiono pamo 
kas. Berniukas buvo toks nepa 
prastai gabus, kad netrukus jos 
pedagoginės žinios išsisėmė. 
Nuliūdusi apie tai ji pasakė se 
neliui. Tada senelis kreipėsi į 
kunigaikštį Oginskį ii sudomi 
no jį Kostuko gabumais. Try Ii 
kametis Kostukas paliko Drus 
kininkus ir eilei melų persucėlė 
į Plungę, į kunigaikščio rezi 
denciją, kur buvo priimtas rū 
mų kapelon. Jo pažanga muzi 
koje kunigaikštį nustebino ir su 

St. Laurent. Tel. RI 7-2574 į žavėjo. Kaip tik ien, Plungėje, 
Sav. Violeta Juras. j Kostukas pirmą kartą susngo

GAMYBOJE /
/Plieno grūdinimo procesas 

paprastai atliekamas paneriant 
įkaitusį plieno gaDaią į šaltą vo 
nią, kur jis staigiai ataugina 
mas. Vandens vonios veikia la 
bai staigiai. Dėl to pliene kar 
tais atsiranda įtrūkimų. Kai ku 
rioms plieno rūšims grūdinti 
vartojamos alyvos vonios. Jo 
se šis procesas vyksta žymiai lė 
čiau. Tačiau čia plienas mažiau 
už.sgrūd|na. Viena Anglijos 
plieno gamykla surado tarpinį 
skystį tarp vandens ir alyvos, 
pasirodo, kad į vandenį jpy 
lūs mažą kiekį alkoholio bei ki 
tų organinių junginių, plienas 
užgrūdinamas per tą patį laiką, 
kaip ir vandenyje, o jo kokybė 
būna žymiai geresnė.

V. Beauty Parlor
(moterų kirpykla) 
452 Decarie Blvd.

žc
as 
tik

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse l'goninese ir klinikose 
Vidaus ligų, akušer.ios ir venerų nių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal, \ fel. VI S-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai po pietų.

MIELI VASAROTOJAI 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

Mums būtų labai male nu, 
kad Jūs savo atostogas praleis 
tumėte mūsų dvare.

Šiam sezonui pertvarkėme 
savo restoraną bei kitus iren 
gimus. Valgomasis yra perKel 
tas į didžiąją salę. Virtuvė bus 
lietuviška, valgius gamins pri 
tyrusi lietuvė virėja. Šiais pa 
gerinimais tikimės pilnai pa 
tenkinti vasarotojų pageidavi 
mus.

Kainos mūsų vasarvietėje, 
palyginus su kitomis tokio pat 
lygio! vasarvietėmis,, yra 
mos: viena savaitė vienam 
meniui su pilnu pensijonu 
$ 50.00.

Mūsų adresas:
Osterville Manor, Inc.

Osterville - Cape Cod, M»oS„ 
USA. Tel. GArden 8-6991.

Jungiame gražiausius linkėji 
mus ir laukiame Jūsų Ostervil 
le dvare.

Jūsų J. Kapočius.

Malonūs Montrtalio lietuviai, 
Jūsų talka „Nepriklausomos 

Lietuvos” laikraščio Mašinų 
Fondo vajui šiuo metu yra 
ypatingai reikalinga, — visi 

prisidėkime, nė vienas 
neatsisakykime!

KITOS NAUJIENOS
Naujienų mūsų mieste, 

kaip ir visuomet, yra daug. Tu 
rime gražią vasarą, kuria nau 
dojasi ne tik vietiniai tautie 
čiai, bet ir daugybė svečių iš 
JAV, kurie gausiai lankosi mū

nervų liga. Tada sunerimęs ku 
nigaikštis kreipėsi į senelį pata 
rimo. Senelis pasiūlė grąžinti 
berniuką į Druskininkus, nes, 
apžiūrėjęs mažąjį pacientą, nu 
sprendė, kad Kostuko liga su 
kėlė namų ir tėviškės ilgesys. Ir 
tiktai keletą mėnesių pabuvęs 
Druskininkuose, berniukas ėmė 
taisytis.

Bus daugiau.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Įvairūs Draudimai 
GYVYBĖS, PENSUOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Buv. Miss Canada Danica 
d'Hundt dabar yra CBC aktorė

ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS'
117—6th Avenue, LACH1NE.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.
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A. NOKKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISE3 REG’D. M. MACIUKAS

>^W/ZWrtVZ/.V.WZ/ZzZ.V/>W/.W.5WZ

vyriškų; ir
MOTERĮ ŠK Ų,RŪ BŲ

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
A 6695—35-ta Ave., Rosemount (karnp. S«. Zotique)
v Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 
JANINĄ ADOMONIENĘ.

Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Lament, 
Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940

MED fclAGOS

81 St. ZotiąuejSt. E.

R A

| BELLAZZI-LAMY, INC I
j DO 6-6941 767Ė George St, Ville Lašale.

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

AUC.STO5 
N K Ų 

IŠKOS

KOL LYBĖS 
DARBAS

79 ir

Tel. CR 7 0051. MONTREAL.

S LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbinta’.

SAV K. KIAUŠAS ir J Š I A U C 1 U L I S 
yra tos srities specialistai tu 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietį >je, Anglijoje ir Kanadoje.

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

V Montreal. P. Q.. Tel.s DO 6-3884. i;

v
I
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PAŽINKIME HAMILTONO LIETUVIŲ GYVENIMĄ 
IŠ ARTI.

Įsigykite naujai išleistą knygelę 
„ŽMOGUS IR PROTAS"

Knygelės kaina 50 centų. Rašykite: „Hamiltonas iš arti", 
125 Hunter St. W.‘, Hamilton, Ont.

KVIETIMAS Į 8-TĄ LIETUVIŲ DIENĄ...
Atkelta iš 3-čio pusi.

metu pasimatome, aplankome pažįstamus, bičiulius, gimines, 
susirandame naujų draugų, naujų pažįstamų; iš arčiau patiria 
me kitų vietovių gyvenimo sąlygas, — ir patys geriau susiouen 
tuojame.

Tam tikslui mums patarnauja ta aplinkybė, kad kasmet 
Lietuvių Diena ruošiama vis naujoje vietoje. Šiemet ji ruošia 
ma didžiausiame Kanados mieste, Kanados Metropolyje — 
Montrealyje.

Mes kviečiame Jus, Tautiečiai, ilgame rugsėjo mėnesiu 
pirmame savaitgalyje atvykti į Montrealį ir dalyvauti Aštuntojo 
je Kanados Lietuvių Dienoje. Kviečiame ne tiktai Kanadoje 
gyvenančius, bet ir iš kaimyninės Amerikos. Mes, kanadiečiai, 
vykstame į Čikagoje ruošiamas Dainų Šventes ir 1 autinių Šo 
kių Šventes, o amerikiečius kviečiame dalyvauti Kanados Lie 
tuvių Dienose.

Visi atvykusieji Montrealyje turės tikrai puiku savaitgalį 
Šeštadienį, rugsėjo 2 dieną, dienos metu, galės dalyvauti Me 
no parodoje (1450 rue de Seve), sporto žaidynėse — Stalo te 
niso ir Šachmatų Aušros Vartų salėje (14 65 rue de SeveJ, 
Krepšinio ir kt.

Šeštadienio vakare bus didžiulis subuvimas — balius 
Hutchison Street 7220, kur yra pasamdytos 3 sales vienoje vic 
toje. Dvi jų skirtos jaunimui ir viena vyresniems. Šernams 
groti pasamdyti du orkestrai. Čia bus Montrealio prezidiumo 
pirmininko Alberto Norkeliūno pasveikinimo žodis, veiks bute 
tas su gėrimais, bus loterija ir šokiai.

Jaunimui numatoma lengvo pobūdžio programa, kuri po 
sporto žaidynių leistų atsigaivinti ir gfažiai nusiteikti.

Sekmadienį, rugsėjo 3 dieną, 11 vai. 30 minučių, puiiKtua 
liai, Verduno Auditorijoje (4110 LaSalle Boulevard, Verdun) 
•— iškilmingos pamaldos katalikams, ir abiejų Montrealio lietu 
vių parapijų ir visiems svečiams, atvykusiems iš kitur į Lietu 
vių Dieną, o evangelikams pamaldos Evangelikų bažnyčioje 
(.3594 Jeanne Mance). Katalikų pamaldose dalyvaus iš Ro 
mos atvykstąs Prelatas L. Tulaba ir Montrealio Kardinolas 
Paul Emil Leger. Mišių metu giedos choras ir solistai.

Ilgai netrukus po pamaldų, 2 valandą po pietų, toje pat 
Auditorijoje įvyks Aktas - Koncertas, kurio solistais bus Lietu 
vos operos sol. Elzbieta Kardelienė ir Čikagos lietuvių operoj 
solistas Stasys Baranauskas - Baras. Tautinius šokius šoks 6-ios 
šokėjų grupės: Montrealio, Hamiltono, Toronto, Rochesterio 
ir dvi Čikagos šokėjų grupės. Šokiams gros specialiai Lietuvių 
Dienai muziko Zigmo Lapino suorganizuotas liaudies instru 
mentų orkestras. Akto kalbos truks tiktai apie 30 minučių, gi 
koncertas bus didelis, įvairus ir įspūdingas.

Vardan Lietuvos ir lietuvybės visos jaunimo ir vyresniųjų 
mūsų pastangos. Savo atsilankymu Aštuntoje Lietuvių Dieno 
je parodysime solidarumą lietuvybei,, draugystei ir vienybei.

Visus atvykstančius į Lietuvių Dieną Montrealyje nuošir 
tižiausiai sveikina ,

Aštuntajai Kanados Lietuvių Dienai ruošti Komitetas. 
PAS I ABA. Atbuloje šio kvieslio pusėje — Monlreaiic- keliu 
ir krypčių planas, kuriame sužymėtos svarbiausios vietos. Bet 
ypač kreipiamas dėmesys į informacijų centrą, kurio nuiody 
tas ne tiktai adresas (1465 rue de Seve), bet ir telefonas (PO 
8-0037), prie kurio visą laiką budės informatorius. ,

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO E. ŠULAITIS

TARPTAUTINĖ PREKYBOS PARODA ČIKAGOJE
Trečioji Tarptautinė prekv 

bos paroda atidaryta liepos 2> 
d. naujose M c Cormick patai 
pose. Tūkstančiai žmonių -šie 
bėjo atidarymo ceremonijas Mi 
chigano ežero pakrantėje, kt 
rių metu buvo pakeltos įvairių 
tautų vėliavos, jų tarpe ir Lie 
tuvos. Čia taip pat buvo ir įvcii 
rių tautų gražuolės, iš kurių lie 
tuviai galėjo išskirti „Miss Lit 
huania“ užrašu pasipuošusią 
Genovaitę Antanaitytę — vie 
ną iš Alice Stephens ansamblio 
dainininkių.

Šiemet parodoje yra 28’vais 
tybiniai (čia įeina ir keli atsk: 
rų miestų, jų tarpe R. ir V. Bei 
lyno) pavilionai. Šiaip su priva 
čiais išstalytojais yra apie 700 
pavilionų, atstovaujančių pre 
kybininkus iš 60 valstybių.

Lietuviams yra įdomiausias 
Lietuvos pavilionas, kuris yra 
vienintelis iš sovietų okupuotų 
kraštų tarpo šioje parodoje. Iš 
už geležinės uždangos esančių 
valstybių gana plačius pavilio 
nūs turi Lenkija ir Jugosiavija. 
Praėjusiai? metais savo susido 
mejimą paroda buvo parodę ir 
sovietai, bet jie vėliau atsisakė.

Lietuvos pavilionas gana 
kukius, tačiau patraukius n sko 
ningas. Ir šiemet jis nėra „po 
litinis" ar propagandinis“, kaip 
kad buvo anksčiau, šiemet iš 
ryškinami lietuviškieji audiniai. 
Pavilione įtaisytos stakles, ko 
riose demonstruojamas lietuvis 
kų audinių audimas. Toks de 
monstravimas susilaukia nema 
žo publikos susidomėjimo ir to 
del jau pačią pirmąją diena 
žmonių ties lietuvių skyrium 
buvo daug.

Susidomėjusiems lietuvių

skyriumi pirmąjį vakarą aišk 
tautiniais rūbais apsirengu 

I-sios paro 
Irena

on 
sios merginos 
dos „Miss Lithuani. 
Vytauskaitė ir Žinutė Balsytė, 
anksčliau gyvenusi Los Angeles 
(buvusi vieno universiteto gro 
zio karalaite). Taip pat buvo 
dalinami informaciniai leidinė 
liai anglų kalba apie Lietuvą, 
kurie šiemet yra geriausiai nusi 
sekę. Lietuvos pavi.iono įrengi 
mu
vių Inžinierių - Architektų s- 
gps Čikagos skyiius.

Lietuviai taip pat tuiėjo pro 
gą pasirodyti parodos meninė 
se programose, kurios vyksta 
kiekvieną dieną. Rugpjūčio 1 
d. „Mažojo Teatro“ patalpose 
pasirodė Lietuvos Vyčių cho 
ras, vedamas Fausto Strolios, 
su soliste Genovaite Antanaity
te ir Marquette Parko jaunimo 
ansamblis. Taip pat dalį pro 
gramos atliko ir Jaunimo Cent 
ro studentų ansamblis, vado 
vaujamas Leokadijos Brazdie 
nės.

Šalia Lietuvos paviliono yra 
Valeškos meno studijos pavilio 
nas, kuriame eksponuoti lietu 
vių dailininkų darbai. Čia ma 
tome pačio dail. A: Valeškos 
kūrinius, o taip pat B. Jame’ 
kienės, J. Bakio ir Mackuvie 
nės.

Parodoje skyrių tuii dar vie 
nas lietuvis — muz. Leparskas, 
kuris Čia atstovauja Anela pia 
ninų firmą iš Crenonos Itali 
jos.

Bendrai imant, šioje parodo 
je prekių yra išstatyta už 7 mil. 
dolerių, o eksponatų skaičius 
siekia 100,000. E. Šulaitis.

rūpinosi Amerikos Lietu

WINNIPEG, Man.
LIETUVIŲ BENDRUOMEN ĖS GEGUŽINĖ

Po vieną „Nepr. Liet." serą 
nupirko: Mečys Šarauskas, K a 
zys Blažys ir Kostos Strikaitis 
Po 5 dol. aukojo; Zigmas Era 
zauskas, Vacys Stankevičius 
po 2,50 dol. — Petras Mačio 
kas, po 2 dol. — Inž. A. Ma 
ciūnas, Petras Kumpauskas ii 
Petras Statkūnas, po 1 dol. — 
K. Pranevičius ir A. Genys. 
Dai M. ŠarausKas užsisakė l.i'k 
raštį „Neprikl. Liet." — ? dol. 
Iš viso „Neprikl. Lietuvai" S’i 
rinkta ir pasiųsta: $55.50.

Tenka pažymėti, kad P. 
Liaukevičius savo kalboje ragi 
no visus prisidėti, kiek išgalės 
leidžia, prie lietuviškos span 
dos. Jis pareiškė, kad savo įna 
šą N. L. Mašinų Fondui pasių 
sią.-> pats asmeniŠKai. Jonas Lia 
ukevičius ir Juozas Demercc 
kas, kaip NL Mašinų Fondo 
vajaus atstovai, šiuos reikalus 
tvarko atskirai ir taip pat žade 
jo atskirai pasiųsti, o ta»p pat 
daugelis winnipegieciu jau esą 
gavę atskirus laškus iŠ „Nepn 
klausomos Lietuvos” redakei 
jos bei Bendroves, todėl pini 
gus už šėrus bei aukas žada 
siųsti patys be jokio atskiro pa 
tarnavimo, ir jei taip įvyktu, 
būtų labai džiugu.

Šerų platinimas bei aukų rin 
kimas tęsiamas toliau. Jeigu 
kas norėtų pirkti šėrų ar šiaip 
aukoti NL Mašinų Fondui, pra 
šoma kreiptis: K. Strikaitis, 
640 Young Str., arba skambin 
ti tclef. Slp 5-1518 — bus 
sierqs maloniai patarnauta ir 
nigai atatinkamai persiųsti, 
anksto visiems dėkojame.

K. Strikaitis.

Liepos 30 d. KL B-nės Win 
mpego apyl. vaidyba pas pp. 
I.iaukevčius, McGr^ger, Man., 
surengė gegužinę. Nors geguži 
nę rengiant ir buvo šiokių to 
kių kliuvinių, tačiau nemažai 
susįrinko iš apylinkės ūkinin 
kų ir winnipegieciu.

Muzika pasirūpino Emilis 
Šneidarailis, kuris akordeonu 
linksmai nuteikė dalyvius Prie 
jo dar prisidėjo Brazauskas 
Zigmas, kurs taip pat giažiai 
groja smuiku ir akordeonu. V- 
bos p-Kas T. Lukas, p-lčms 
Baikauskaitėms padedant, sa 
gstė tautinius ženkliukus, už k«i 
nuos surnkta 6.20 dol. Po to 
leidžiama keletas dalyki) lottri 
jon. Laimėtojais išeina. Gied 
raitis — vyno bonka, M. $a. 
rauskas — šampano bonka, J-'. 
Bagdonas — stiklų setą ir Vie 
ra Butkevičienė — šokolado 
plyta. Viso loterijai surenkama 
26 dol. Ponai Blažiai iš Porta 
ge La Vrairie, Man., loteriai 
dovanojo stiklų setą. Viso gau 
ta pajamų $42.30.

Įteikus laimėtojams fantus, 
lietuvių parapijos klebonas kt. 
nigas J. Bertašius tarė Keletą 
žodžių, o po jo kalbėjo Povilas 
Liaukevičius, Jonas Liaukevi 
čus, J. Demereckais ir Žemaitis.

NL MAŠINŲ FONDO 
VAJUS

Toliau „Neprikl. Liet.“ ir.aši 
nu fondo vajaus atstovas VI in 
nipege K. Strikaitis siūlo pirk 
ti šėrų, aukoti arba užsisakyr 
laikraštį „Nepriklausomą Lie 
tuvą“.

IŠ

JEI JŪS IŠVYKSTATE ATOSTOGŲ
rūpinkit reikalingais įrankiais, 
Vlektroa lefnpute, kėliku, at 
suktuvais, ir visais tais įran 
kiais, kurie gali būti reikalingi 
kelionėje. Turi būti atsarginė 
padanga. Pasirenk šeinuninkau 
ti kabinose, ant stalų prie ke 
lio, ir naudokis visomis lengva 
tomis, kurias suteikia gera ke 
lionė. Visada sutvarkyk palieka 
mas šiukšles.

Jei važiuojate automobiliu, 
tai planuokite važiuoti ne dau

Išvažiuojant palikite apie sa 
ve žinią, kur reikalui esant bū 
tų galima jus rasti. Paliekant 
namus, reikia sutvarkyti pieno, 
laikraščių ir viso kito pristato
mą. Pasirūpinkit jūsų palieka 
mats gyvulėliais, daržu ir »de 
mu. Praneškit policijai, kad ji 
galėtų pasirūpinti jūsų namu 
saugumą. Išjunkit elektrą, du 
jas, vandenį.

ĮPatikrinkit automobilį ir vi 
sus trūkumus pašalinki!. Apsi

giau 300 mylių į dieną. Nak 
vynei sustokite anksti iš vaka 
ro, gausite geresnę vietą r ga 
lėsite išvažiuoti anksti iš ryto, 
kada keliai yra palyginamai 
laisvi ir oras vėsesnis.

Važiuokite nustatytu gieičiu. 
kai pavargsite, ilsėkitės.

Važiuojant mišku, jūs daž 
nai pamatysite užrašus, perspė 
jančius dėl galimo gaisre, jei 
numesite degančią cigaretę ai 
ba neužgęsintą degtuką iš savo 
automobilio. Atsiminkit, kad 
žmonių milioninis ūkis glūdi 
miško turtuose ir kad ugnis, ne 
rūpestingos rankos numesta, 
gali tą viską sunaikinti, ir žmo 
nės gali atsidurti dideliam skur 
de nustoję nuosavybės ir dar 
bo. Laikykitės piovincijų įsta 
tymų ir tų nuostatų, kur jūs 
esate tik svečias.

Turėkit pirmosios pagalbos 
vaistinėlę. Jeigu jūs stovyklau 
jate, pasirinkite tokią vietą, 
kur esant dideliam lietui nepa 
lektumėte į srovę; pasišalinkit

I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Siunčiame nnčfll Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir Oi O UdSlll tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g.yrio 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-b,ų. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.V enskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

nuo didelių medžių, nes jie ga 
Ii būti griaustinio auka. Apsi 
kasant aplink ir iškasant grio 
velį, žiūrėkit, kad būtų kur 
vandeniui nubėgti. Vandenį vi 
sada virinkit bent penkias mi 
nules, nes vandens šaltiniai 
-jums yra nepažįstami. Nevalgy 
kit uogų ir grybų, nes jų tarpe 
gali būti nuodingų. Sergėkitės 
nuodingų augalų (poison ivy 
ir sumac). Prieš kuriant laužą 
apsiziūrėkit ar nėra arti sausų 
krūmų, šakų, ar kitko lengvai 
padegamo. Turėkit atsargoje 
vandens ar smėlio, kad prirei 
kus galėtumėt ugnį prislopinti

ATSIŠAUKIMAS 
LOTERIJOS REIKALU 
Mieli tautiečiai,
8-jai Kanados Lietuvių Die 

nai artėjant, prašome visus pri 
sidėti prie tos dienos loterijos 
pasisekimo. Greitu laikus bus 
pranešta, kur galima sunešti 
fantus. Mielus montrealiečius 
kviečiame ilgai nelaukti ir savo 
auką atnešti.

Apylinkių lietuviai, - kurie ne 
galės patys atnešti, prašomi at 
siųsti šiuo adresu: E. Kerbe 
lienė, 2375 Morlaix Str. Duver 
nay co Lavai, P. Q.

Loterijai ruošti komitetas.

NAUJASIS „DARBO ĮSTA TYMAS” — KOMUNISTŲ 
ĮRANKIS DARBININKAMS PAJUNGTI IR JŲ LAISVEI 
• SUVARŽYTI

šeimos atitraukti ir jas įjungti į 
darbo procesą.

Profesinės sąjungos naujaja 
me darbo įstatyme dar labjau 
įpareigojamos žiūrėti sovieti 
nės valstybės interesų, ne dar 
bo žmonių. E.

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

62 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

PIGIAUSI 
SIUNTINIAI 

LIETUVON 
... M*

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai 

Siuntiniai pristatomi per 
3 — savaites.

JANIQUE TRADING 
CO. LTD.

835 Queen St. W., 
Toronto. Tel. EM 4-4025.

Vokietijos sovietinės zonos 
(DDR) komunistinė vadovy 
bė su Ulbrichtu priešakyje, iš 
leido „darbo įstatymą".

Streiko teisė, buvusi dar 
nors ant popieriaus, dabar trak 
tuojama kaip priešinga vaVty 
bei. Įmonės darbininku teisė 
spręsti kartu su įmonės vadovy 
be einamuosius klausimus — vi 
siškai apkarpyta. Sustiprintas 
įminės vedėjų autoritetas, o 
darbininkams palikta tik teisė 
tam tikrose „patarimo komis, 
jose" pasiūlyti, kaip geriau dar 
bą atlikti, planą išpildyti1".

Įstatymas nustato, kad dar 
bininkas gali būti siunčiamas 
ten, kur režimas nori, o ne ten, 
kur nori pats darbininkas.

Darbo laiko nuostatas, kai 
Chruščiovas skelbia apie darbo 
laiko sutrumpinimą iki 40. va 
landų ir darbo savaitės iki 5 
dienų (kaip Vakaruose jau 
daug kur yra), zonos darbo 
įstatymas šita visai apeina.

Darbo normų bei darbo už 
mokesčio nuostatai. Darbinir. 
kai būsią atlyginami netik pa 
gal atliktą darbo normą, bet ir 
pagal gaminio kokybę. Jei ko 
kybė visai nepriklauso nuo dai 
bininkų, o nuo blogų mašimi ir 
kitų įrengimų — darbininkas 
tuos blogumus turės apmokėti 
iš savo uždarbio. Niekui pašau 
lyje to nėra.

Kai dėl moterų, tai daugelis 
pasiūlymų siekė moteris kiek ga 
lint atpalaiduoti nuo sunkiųjų 
darbų ir jas palikti šeimoje. 
Naujasis darbo įstatymas, ta 
Čiau, turi priešingas tendenci 
jas: Moteris dar daugiau nuo

NUOMONIŲ SKIRTUMAI 
DĖL LAISVOS RINKOS

Anglijai prisijungiant prie 
bendros Europos rinkos, Kana 
doje yra susirūpinimo, ar tas ne 
pakenks Kanados prekybai. II. 
Green mano, kad tai yra n<*ge 
rai, o Ontario premjeras, ku 
ris dabar pasitraukia iš politi 
kos, teigia, kad tai bus gerai 
nes bendra Europos rinka su 
sdarys naujų galimumų Kana 
dos prekybai.

LABAI GERA PROGA

Skubiai ir pigiai parduoda 
ma gražioje vietoje, prie pat 
miesto ir gero plento tabako 
farma 270 ac. su teise „M. B.“ 
dabar sodinimo 57 ac., bet ga 
limas leidimas 'r iki 62 ac. Mie 
sto vanduo, natūr. gazas ir 
elektra. 8 kilnos, natūr. gazas 
ir elektra. 8 kilnos, natur. gazo 
šildomos, 2 šiltadaržės. Didelis 
mūro gyv. namas ir kiti ūkio 
trobesiai bei inventorius geram 
stovyje, su irigacijos sistema 
ir prūdu. Kaina $100,000. Įmo 
kėjimas pagal susitarimą. Kreip 
tis: A. Kojelaitis, West Lome, 
Ont.

A. E. McK AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4 .394. EM 4 1305. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Sheet,

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

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

tautinis.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mii ties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

ir
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HAAAlSįLTOM
HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS

Lietuvių Namų eksploatavimo apyskaita.
Malonu painformuoti LN na 

rius ir plačiąją liet, visuomenę, 
kad nors praėjusieji dabartinių 
LN administravimo tretieji 
apyskaitiniai metai turėjo ma 
žiau pajamų (kino Delta opera 
vimas per 3 pirmuosius mėnc 
sius netik nedavė dabar gauna 
mų nuomos pinigų, bet atneše 
240.56 dol. nuostolio), vis dėl 
to rezultate davė gerą pelną, uū 
tent 8,202.53.

Žemiau skelbiama pajamų n 
išlaidų apyskaita apima laiko 
tarp} nuo 1960 m. geg. 1 d. Iki 
1961 m. bal. 30 d.

Pajamos: $$
Delta kinas 5.35Q,—
Butai 15,130.—
Krautuvės ir raštinės 5,363.19 
% už pinigus ban-se 1,123.89 
Salės nuoma sekmad. 160.— 
Įvairios pajamos 28,066.02

Išlaidos: $$
Skelbimai 67.75
Auditoriui už knygvedybos

patikrinimą 200,—
Bankui už nuomų surin. Ilb.o5 
Valymui medžiagos 38,55 
Auka Raud. Plunksnai 25.— 
Apšildymas 2,813.88
Elektra 84.74
Nuošimčiai už LN sklypui

paskolą 250.69
% už I-sius morgičius 5,291.10 
Raštinės, pašto h spausdi

nimo išlaidos 237.96
Remontai 1,357.30
Įvair. smulk. išlaidos 256 69 
Telefonas 50.48
Mokesčiai miestui 5,635.32 
Tarnaut, nedarbo draud. 19.92 
Buhalteriui n sekretoriui 
važinėjimo išlaidų formoje 
atlyginimas 465.—
LN prižiūrėtojo atlyg. 1,551.60 
Miesto v-bai už vandenį 480.86

Viso išlaidų $19,863.19 
Gautas iš LN praeitais n.e 

tais pelnas prieš amortizaciją 
(dcprisiation) $8,202.53.

Prie apyskaitos:
1) Šią ir kitas apyskaitas bei 

balansą, knygas paliki inęs, su 
darė LN narių samdytas Ir vai 
džios pripažintas auditorius 
Swaarchuk 1961 m. liepos 26 
d.

2) Praėjusiais metais pajų 
mas sumažino beveik visus mc 
tus išstovėjusios tuščios dviem 
krautuvėm patalpos, už kurias 
buvo gaunama apie 2000 dol. 
nuomos per metus, 3 mėn. ki 
nas nedavė numatytų pajamų 
— apie 2000 ir 2 butai buvo 
apie 2 mėn. tušti, kas nedavė 
apie 260 dol. pajamų. Jei vi 
sos patalpos pilnumoje visus 
metus būtų buvusios išr.uamo
os, pajamų būtume turėję apie 

4,260 dol. Jaugiau.
3) Apyskaitų originalą pasi 

rase Swarchuk, Gilmore ano 
Co„ LN v-bos p-kas S. Bakšys 
ir LN buhalteris P. Savickas.

A. L I 0 D Ž I U S, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai pataliniai.
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928.

I 20 King Street East, 
Hamilton.

ittmtnnttnnttnnHnnttttttttunttttttnnttmttmtttntttrtttmmmmnnmmjsi
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 

Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — * vai. p. p. 
Antiadieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai vakuo.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575
.................... .............................“"V................HiiwumH.Hm........... ...... ................................................IUI

4) Išlaidose vieną didžiųjų 
pozicijų matome palūkanas už 
morgičius, kurias sudaro 6% 
nuo paskolintos sumos, šie pi 
nigai liktų mums, jei visi lietu 
viai savo piniginių atsargų, ku 
rias laikome „juodai dienai m 
tur iš 2%%, nors dalį pat'kėtu 
mėm Liet. Namams.

Užbaigę 3 metus nuo turimų 
LN nupirkimo, galime konsta 
tuoti, kad jie netik gerokai pa 
didino b-vės lėšas, bet ii lietu 
vybės išlaikyme padėjo, duo 
darni o-joms minėjimams salę 
nemokamai, o Aukurui, B-nes 
v-bai ir skautiškam jaunimu* 
nuolatiniam naudojimui patai 
pas be atlyginimo.

Baigdami norime visiems 
tautiečiams pabrėžtinai primin 
ti, kad jau įėjome į galutinę 
mūsų didžiojo liet, darbo fazę 
—tikrųjų Tautos Namų įsigiji 
mą. Linkime, kad ateinančiais 
metais galėtumėm džiaugtis 
gražiais ir moderniais lietuvis 
kais rūmais, kuriuos planuoja 
me įsigytame miesto centre sk 
lype!

St. Bakšys, valdybos p-kas.
P. Savickas, buhalteris. . 

Hamilton, 1961 m. rugp. 3 d.

NAUJAS HAMILTONO 
„NEMUNO“ 

TUNT1N1NIKAS
’> Algiui, Pilypaičiui' pasitrau 
kus iš „Nemuno“ tunto tunti 
ninko pareigų, „Nemuno“ tur 
tininku Kanados rajono broli 
jos vadeiva, s. S. Naginionis, 
paskyrė Petrą Breichmaną, gy 
veriantį 233 Locke St. South, 
Hamilton, Ont.

HAMILTONO VILKIUKŲ
v-va p. Virbickas, dirbęs ilgo 
ką laiką Preston, Ont., „Angel 
Stone“ fabrike kaip formanas, 
kaip sumanus vadovas, yra 
siunčiamas į natūralaus akmens 
kasyklas. Yra užtikta labai ge 
ro akmens, tinkamo panaudoti 
statybai. Šią vasarą išbandžius 
kasimo galimybes, ateinančiais 
melais tikimasi pagaminti sta 
tybininkams geros medžiagos.

NEMĖGSTA PAUKŠČIŲ
Didžiausiais medžiais apaugu 

sias kaj kurias Hamiltono gat 
vės, šią vasarą vakarais nakvy 
nei pasirenka didžiausi būriai 
paukščių, kurie kelia triukšmą 
iki vėliausio nakties laiko Gaiš 
rininkų buvo bandoma van 
dens švirkštais paukščius athai 
dyti, bet be sėkmės. Švirkštams 
sustojus, po kelių minučių, tie 
patys paukščiai pulkais vėl ren 
kasi į jų mėgiamas šakas. V. P.

gimo rekordą — 11,2 sek.

SPORTAS
Atkelta iš 2-ro psl.

siekė naują pasaulio 100 m. bė 

Torontiečio Algio Žaliaus 
ko Ontario jaunių šuolio j tolį 
rekordą pereitą sekmadienį pa 
taisė Fedosoff į 21 p. 2)4 mč.

— „Italija tapo pasaulio lut 
bolo centru', — pareiškė trene 
ris H. Herrera.Jis yra Prancūz: 
jos pilietis, gimęs Argentinoj, 
keliaudamas per pasaulį fspani 
jos pasu,ir dabartiniu metu t^c 
niruodamas Ispanijos koman 
dą. Skelbiama, kad H. Herre 
ra yra geriausiai pasaulyje atiy 
ginamas treneris, nors suma ne 
skelbiama. Jo treniruojama ko 
jo rungtynes prieš V. Vokieti 
ją 120.91. Vilma Rudolph at

PAJIEŠK0JIMA1
— Pajieškau buvusius drau 

gus: 1) Petrą Šidlauską, Monl 
real, 2) Nikodemą: Gailių, M>> 
ntreal, 3) Taip pat geras lietu 
vailes, susipažinimui. Turiu 5- 
kių apart, namą ir gerą aarbą. 
Vytautas,. 1928 S. Morgan Sti. 
Chicago 8, Ill.

mauda užima antrą vietą itali 
joj, o klubo pajamos patrigube 
jo iki 1 mil. 368 tūkst. dol.

— Didžiausia pasaulio futbo 
lo sąjunga yra v. Vokietijoj ir 
narių skaičius — 2 rnii.

— Rumune J. Balei į augių 
iššoko 1,91 m.

— Kanados draugiškose fut 
bolo rungtynėse pereitų metų 
meisteris Ottawa pralaimėjo 
Edmonlonui, Hamiltonas Van 
couveriui ir Ottawa ir Toronto 
Winnipegui. K. B.

‘ SPORTAS ČIKAGOJE
Lietuviai sportininkai vasa 

ros mėnesiais kiek aptilo ir ne 
labai daug ką galima parašyti 
iš jų gyvenimo.

Futbolininkai kai kada dar 
vis suruošia draugiškų jungty 
nių, belaukdami rudens sezono 
pirmenybių II-jo rato. „Litua 
nica” I-jį ratą užbaigė pumoje 
vietoje, o Bridgepoi tas, lietu 
vių tarpe žinomas „Tauro“ var 
du, tuiėjo pasitenkinti paskuti 
ne — VHI-ja vieta. Prieš akis 
dar yra 7 rungtynės, tad visko 
galima tikėtis Il-me rate.

Liepos men. 9 d. Marųuelte 
parke Lituanica susi'iko draug.š 
koše rungtynėse su vokiečių 
„Rams“ komanda, kurią sūdo 
rojo 5 :2. Rezervinių komandų 
rungtynes baigėsi 2:0 vokiečiu 
naudai.

Hšvykus iš Čikagos sporto 
darbuotojui Petrui Petručiui į 
Bachuno vasarvielę, taip jau 
nelabai gausi Čikagos sporto 
veikėjų šeima nustojo dar vie 
no žmogaus. Darbščių žmonių, 
kurie „sirgtų“ sporto liga, šiuo 
metu beveik kaip ir nesimato. 
Atsimena tie laikai, kada buvo 
rengiama lietuvių krepšininkų 
išvyka į Pietų Ameriką ar. a 
kuomet vasaros mėnesiais arba 
rudeniop Čikagoje vykdavo pa 
baltiečių varžybų kokia nors da 
lis ar kad ir praėjusių im tų Š. 
Amerikos liet, sporto žaidynės. 
Šiemet iš tos pusės Čikagoje ra 
mu, tylu, bet nelabai malonu.

Kas svarbiausia, nelabai yra 
net ir tokių žmonių, kurie nla 
tesnės lietuvių sporto veiklos 
čia pasigestų. Atrodo, gerai, 
kuomet kas nors čia veikia, u?t, 
jeigu neveikia — taip pat ne 
daug kas galvas del to laužo. 
Prisimename praėjusių metų 
Š. Amerikos liet, sporto žaidy 
nių II dalies lengv. atlelikos 
varžybas, kurios sutraukė tik 
apie 20 žiūrovų. Ką gi, ČiKagai 
atrodo tai lyg lašas jūroje.

— „Lituanicos” futbolinin 
kai liepos 23 d. nugalėjo Pe<" 
rijos miesto (apie 150 mylių 
atstume nuo Čikagos) futbolo 
komandą 7’0 (3:0). Įvarčius 
„Lituanicos” naudai pelnė; 11. 
Jenigas ir M. Mc Cluskey — 
Mikalauskas po 3 ir A. Kunic 
kas 1.

— Kadangi šių metų Š. Ame 
rikos liet, sporto žaidynių II-n 
dalis yra numatyta toli nuo Či 
kagos — New Yorke, kelių 
praėjusių žaidynių futbolu Čein 
pionas — Čikagos „Lituanica“ 
nežada jose daly vauti. Vietoje 
to Čikagoje bus surengtas įvai 
lių tautybių futbolo turnyras.

— Liepos 30 d. „Lituani 
cos" futbolo vienuolikė turėjo 
susitikimą su augštosies lygos 
(Vokiečių Han'os futbolo ko 
manda. Vokiečiai čia pasirodė 
geriau ir rungtynes laimėjo 3:2. 
jPagal progų skaičių lietuviai tu 
rėjo išeiti laimėtojais, tačiau 
jiems nesisekė pataikyti i var 
tus. Tv pačią dieną žaidė ir >i^ 
klubų veteranai žaidėjai, jų su 
sitikimac baigėsi lygiomis — 3 :
3. Lietuvius „senius” atstovą 
vo; J. Normantas, R. Kozenas- 
-Koženiauskas, E. Sadauskas, 
K. Baltramonaitis, P. Baltra 
monaitis, J. Perkūnas, A. Mai 
linkus, J. Šabanas ir kt. E. š.

PADĖKOS
Po ilgos ir sunkios ligos bii 

želio 26 d. netekome savo my 
limos Mamos, o anūkai Bobų 
tės, kuiią taip mylėjo. Visiems 
mūsų bičiuliams, pažįstamiems 
ir giminėms, prisidėjusiems 
prie Jos palaidojimo, širdingai 
dėkojame.

Šv. Kazimiero parapijos kle 
bonui kun. Jucevičiui už lanky 
mą ligoninėje ir paskutinį šv. 
sakiamenlų suteikimą; už iškil 
mingas pamaldas laidotuvių 
metu ir palydėjimą į kapus.

Šventos Onos Draugijai už 
užprašytas šv. Mišias, maldas ir 
organizuotą palydėjimą į aniži 
nojo poilsio vietą.

Užprašiusiems šv. mišias: Gv 
vojo Rožančiaus dr-jai, J P. 
Adomoniams, E. P. Gcrhar 
dams, J. J. Jupškėnams n S. J. 
Zimont (iš Chicago), O. A. 
Norke'iūnams, L. A. Navie 
kams, pp. Piečaičiams (senį.), 
pp. Tamuliams, A. Ragaišiui, 
E. V. Vanagams, J. Valiuliu*.

Už gėlės ir vainikus, Aušios 
Vartų parapijos chorui, R. J. 
Kisieliams, J. V. Kubiliams (iš 
Hardford, USA), Dr. J. D. 
Mališkams, B. L. Markūnam^, 
L. P. Murauskams (iš Toion 
to) , S. J. Naruševičiams, pp. 
Pauliams, Z. J. Piečaičiams, C 
V. Sabaliams.

Už pareikštas užuojautas rr.ū 
sų šeimoms per spaudą: t., r 
S. Ažubaliams, Port Burwell, 
Ont., E. P. Gerhardams, ir Z. 
Zemlickienei, J. ir Vincui 
Kačergiams, V. J. Gudams (iš 
Chicago), Dr. J. D. Mališkams, 
A. A. Šmigelskiams (iš iko..i 
to), L. P. Murauskams.

Už visokeriopą padėjimą lai 
dotuvių metu: p. Gručkūnie 
nei, p. Gudauskienei, p. Bar 
šauskienei, p. Navickienei, p 
Piečaitienei (sjr.) ir p. J. Va 
liukui.

Taip pat visiems mieliems 
draugams ir pažįstamiems gau 
šiai dalyvavusiems laldotuvin 
namuose ir palydėjusiems į am 
žinojo poilsio vietą širdingai 
ačiū. Jūsų visų nuoširdumas 
liks amžinai mūsų širdyse.

Nuliūdę dukterys, žentai ir 
anūkai.

K. W. Gentemann ir M. 
V. Murauskų šeimos.

* * *
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

kas mano brangią žmoną, Ma 
riją Bernotienę, sunkios lią-os 
metu lankė, kas, jai mirus, pa 
dėjo prie jos karsto gėlių, k i-- 
palydėjo į amžinoje poilsio vie 
tą, kas pareiškė užuojautą man 
ir mano artimiesiems žodžiu ar 
per spaudą, ir kas kuo nors na 
dėjo ar prisidėjo, ar dalyvavo 
laidotuvėse, — visiems reiškiu 
nuoširdžiausią padėKą.

Antanas Bernotas.

APIE JAUNIMO NEGE ..
Atkelta iš 2-ro psl.

visais atžvilgiais?
Dėl supratimo suprantama, 

jog čia negerai. Bet akis tem 
do, kaip jau minėjome, klai 
dingas demokratijos bei lais 
vės supratimas ir kai kurie klai 
dingi auklėjimo principai.

Kova su negerovėmis
1. Įsisąmoninti ir lyžtingai 

prisiimti atsakomybę už auklėti 
nių būdo išlavinimą bei jų mo 
ralinę ateitį, o ne nustumti tą 
atsakomybę tėvai, mokykla’, 
mokykla Bažnyčiai etc.

2. Grąžinti ir tvirtai išlaikyti 
šeimoj bei mokykloj paaugu 
šiųjų autoritetą bei discipliną 
Net pats jaunimas dažniausiai 
laukia, kad paaugusieji paga 
liau nustatytų tvirtą savo „įsta 
tymą“, o ne leistų pašaliniams 
išriykusįem^ jauniams diktuo' 
ti jų valią jaunimui. Tik auk 
lėtojai privalo pasistengti, kad 
jų autoritetas būtų vertingas ir 
disciplina išmintinga.

3. Kad tokia linija būtų sėk 
mingai išlaikyta tėvams tartis 
su kits kitais privačiai ir tarybų 
posėdžiuose, per pedagogines 
organizacijas bei spaudą, ir ap 
skritai nustatyti, kas darytina 
ir kaip elgtinasi.

4. Kas daryti, jei auklėtiniai 
kartais nusikalsta tai disclpdi 
nai? Kai kurie tėvai ar Šiaip

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.

Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,
3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 

Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo .... ...........$ 5 00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai.................................................. $5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės................................. $3 00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.....................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ......................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS......................... 1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS.....................5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA...................................... 2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS..........................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. SILIJA. Romanas.......................................... 3.50
Selected Lithuanian. SHORT S i GRIES..............................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS.................................. 3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS......................................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA..............1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir H t. po ............... $3.00
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS • • • $6.00
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI...........3.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................................. 1.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................ $ 1.00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas......................$3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ................$ 4.0J
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . . .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas...................................... $ 1.25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas........................ $ 5.0J
Grimų PASAKOS. Iliustrjiota................................................$3.00
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka.................................$1.10
A. Giedrius. PASAKĖČIOS................................. *..............$2.0 J
J. Ignatonis. IR NEVESK Į PAGUNDĄ. Romanas. . .$ 3.00 
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.............................................. $4.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA,

iliustruota.................................................................................. $C.5O
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu.............................................................................................$2.00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............5.00
M-'kolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI .........................................................  $ 5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .............................. 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ....................... 2.00
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

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

Sibiro romanas ...............................................................1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .....................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . .3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ........................................................... 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................ $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... 1.5P
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE.............................................. 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ................................................ 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIA13.50
„VARPAS” (dvigubas) .................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS .... $ 4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2 50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ......................... 0 50
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ...................................1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . ... 1,50
B. Pūkelcvičiūtė. METŪGĖS. ..........................* ............ 1.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................ 2,50
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 7S
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.

jau auklėtojai butų linkę pavar 
toti primityvias drausminimo 
priemones, sakysim, griežtas 
bausmes, net fizines. Bet eks 
pertai pedagogai toli gražu ne 
visi su tuo sutinka. Labai tin 
kainas būdas pabausti neklau 
žadoms yra ramiai, meiliai, aiš 
kiai išaiškinti jiems, jog jų ei 
gesys žaloja jų būdą — tai nei 
giamai atsilieps jų ateičiai bei 
gyvenimo laimei; jog elgesys 
yra skaudžiai priešingas amži 
nąems iš^nintigo elgesio dės 
niams; jog jis pateikia liūde 
šio bei skausmo jiems, gimdyto 
jams ar auklėtojams, kaip rim 
tiems, nesavanaudiškiems, tad 
tikriesiems jaunių bičiuliams.

5. Tačiau geriausia — užbčg 
ti nusikaltimams už akių.

Jaunimo siela yra nusiteiku 
si idealistiškai. Užtenka prist 

minti, kaip jis mielai jsitiaukia 
į kilnesnį organizacinį veikimą, 
kokio susidomėjimo jaunik 
liuose sukėlė Kennedžno suma 
nyti taikos korpusai, kaip uo 
liai moksleiviai įsitraukia j mo 
kslinį, literatūrinį ar meninį 
darbą, jei tik auklėtojai bei 
mokytojai nepatingi bei suge 
ba juos paakinti bei pavado 
vauti. Tad, norėdami pašalinti 
jaunių išsišokimus, pavarto 
kim, kaip preventyvinę pricino 
nę, — pateikim jiems kokį ide 
alistinį darbą, tinkamą jų am 
žiui bei gyvenimo sąlygoms.

Bet, teikdami jauniams idea 
lūs, rodykim jiems savo pačių 
pavyzdį — būkim ir patys ide 
alistai bei atitinkamai gyven 
rasas. Rinkliava bus dar tęsia 
kim. (D). "N.-.-,.
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MONTREALIO LIETUVIŲ 

DĖMESIUI

tai

Tautiečiai!
8-oji Kanados Lietuvių Die 

na jau čia pat.
Tikrai žinoma, kad atvyk., 

keliolika tautinių šokių ŠoKėjų 
grupių, taip pat gražus būrys 
jaunimo — sportininkų. Is viso 
atvyksta apie 20C lietuviško 
jaunimo!

Lietuvių Dienos rengėjam 
didžiausias rūpestis — surast’ 
nakvynes šiam atvykstančiam 
jaunimui.

Mieli Montrealiečiai! Šią 
vaitę jums skambins mūsų 
kimnkai skautai, prašydami
vykstančius priimti nakvynėn. 
— Neatsisakykite.

8-sios L. D. Butų ir 
Informacijos skyrius.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

PIRMININKAS
Jonas Matulionis su dūkia. 
Dantų gydytoja, vieši Montrca 
lyje pp. Januškevičių šeimoje. 
P. J. Matulionis, ilsėdamasis 
po kelionės metu įvykusios ma 
šiuos nesėkmės, Montre<Jyjc 
turėjo eilę pasitarimų, ypač su 
sietų su Aštuntosios Lietuvių 
Dienos ruoša ir jos programa,

VIEŠA PADĖKA
rPrie rugpjūčio 6 d. suruoš 

tos ir sėkmingai praėjusios še u 
lių gegužinės, mieliems talk: 
ninkams, prisidėjusiems talka, 
bei darbu, Šiaulių kuopos v.l 
dyba nuoširdžiai šauliškai dė 
koja. P. O. Matulienei, R. La 
koševičienei ir p. Pakulienei, p. 
Kačergiui, A. Kalvaičiui, Bi. 
Bagdžiūnui, Ig. Petrauskui, St. 
Vyšniauskui, R. Simaniūkščiu*, 
J. Čialkai, J. Araminui, K. Kia 
ušui, A. Matuliui, P. Pelecku-, 
St. Reutui ir kitiems.................

Ypatingas ačiū šeimininkui 
p. Skruibiui už leidimą pasu • u 
doti vieta, ir už įvairius g-.-uži 
nės reikalui patarnavimus.
L. K. Mindaugo Šaulių kuopor. 

valdyba.
• Dr. Giriūnienė atostogauja 
Vai David ir į darbą sugriš tik 
tai šio rugpjūčio mėn. 21 d.
• Mirė Juozas Kuklierias, 79 
metų amžiaus, rugpjūčio 7 d. 
palaidotas per Šv. Kazimiero 
bažnyčią rugp. 10 d. Liko žu-.u 
na Maiija Vaičaitytė - Kuki-e 
riuvienė.
9 Gudas Jonas su šeima, vieše 
jęs Montrealyje dvi savaites, 
jau sugrįžo j Čikagą.

Į MONTREALĮ ATSIKĖLĖ 
IŠ LENKIJOS

Henriko Adomonio biolis, Br. 
Adomonis su žmona Jadvyga 
ir švogeris Augustas Kalvaiti’’. 
Br. Adomonis tiktai metai kai 
yra išvykę iš Lietuvos. Vokiet*. 
joje jis išgyveno metus kol ga 
vo Kanados vizą.
• F. V. Kačergiai atostogas 
praleido Cape Cod, J. Kapo 
čiaus vasarvietėje, kur šieme’ 
buvo labai malonu ir patogu ca 
saroti. P. Kapočius sudaręs la 
bai geras sąlygas vasarotojams, 
kurių buvimas dar ir paįvairinu 
mas linksmomis pramogomis. 
O jpp. Smilgevičių šeima J. Kt* 
pečiaus vasarvietėje praleido 
atostogas. P. Smilgevičius df.r 
ir pamuzikavęs ten.
• Newjorkietes, L. MacCall ir 
S. Levickienė baigė atostogas 
pp. Gaurių vasarvietėje ir grp 
ta į New Yorką.
• Kun. dr. F. Jucevičius atos
togauja JAV, bet ateinantį pu 
madienį jau grįžta Montrealii . 
0 Minerologijos inžinierius K. 
Jurkus yra komandiruotas į 
Kanados šiaurę, kur atidaro 
mos naujos geležies rūdos ka 
syklos.

PRADEDAMAS TVARKY 
TI {PALANGOS PARKAS

Numatyta įrengti sporto ail.š 
tė, išretinti medžius, paruošiant 
aikšteles su suolais ir staliukai.

Už naudojimąsi parku nmr.a 
tytas mažas mokestis, tik 50 et 
už mašiną visai dienai. Šis mo 
kestis eina parko tvarkymo fen 
dui.

MALONŪS 
MONTREALIEČIAI!

Lietuvių Dienai ruošti komi 
tetas prašo visus Montrealio lie 
tuvius, kas galės 8-sios Lietu 
vių Dienos metu Montrealin at 
vykusius tautiečius primti nak 
vynėn, pranešti po 6 vai. vaka 
ro r.uo 1 d. rugpjūčio mėn.:

Adomaitis, tel. DO 6-7639, 
Adomonis, telef. RI 4-6940.
NAUJA LIETUVIŠKA 

ĮMONĖ
Violeta Juras, Decarie bulva 

re atidarė moterų kirpyklą, mo 
derniškai įrengtą ir gerai aptar 
naujamą. Kreipiamas lietuvių 
dėmesys ir patariama lietuvėms 
eiti į lietuvišką įmonę. Savi pas 
savus.

J

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Rugpjūčio mėn. Aušros Vai 
tų parapijos raštinė veikia 
tais g—U vai. ir vakarais 7— 
9 vai.

šią savaitę šv. mišios rytais 
bus tik 8 vai. Be to, anlradic 
nį, rugpjūčio 15 dieną, Marijos 
dangun žengimo šventę, šv. mi 
šios bus ir vakare 8 vai.

Atostogaudami Kanadoje, 
daug svečių aplankė ir Aušius 
Vartų bažnyčią Montreaalyj- . 
Jųjų tarpe prisimename: kun. 
dr. I. Urboną iš Gary, India 
na, prof. B. Vitkų iš Čikagon, 
pulk. J. Juknevičių su ponia: 
buvusį mūsų parapijietį ir cho 
ristą Jon ąGudą su ponia ir dūk 
rele, iš Čikagos; p. Jocų tet?, 
Juliją Linkartienę su giminėmis 
iš Čikagos; prof. Dr. Rugį ir 
ponią iš Čikagos. Svečiai lanky* 
tojai grožėjosi 
gražia aplinka 
kuinu.

Tėv. Jonas 
pnmasis Aušros Vartų parapi 
jos klebonas, praeitą trečiadie 
nj lankėsi trumpam Montiealy 
j e. Nors ir trumpu laiku, bet ap 
lankė savo gimines ir artimu*- 
sius bičiulius.

Bažnyčios dažymo bei re 
monto reikalams aukojo. Ju > 
zas Jocas 40 dol., Jonas Dal 
mantas 20 dol., P. Petronis 2G 
dol., Br. Niedvaras 30 del, 
Anelė Vasiliauskaitė 10 dol., 
Pr. Mickus 10 dol., Antanas 
Šaltenis 10 dol., Elzbieta Gi: 
dauskienė 10 dol., Antanas Č- 
pulis 10 dol., Petras Ražanas 
10 dol., Ona 
dukra Terese 
kus 10 dol., 
kauskienė 10

Pakrikštyti: Edv. ir Sofijos 
Vaičekauskų sūnus Andriaus i’ 
Edvardo vardais; krikšto ie 
vais buvo VI. Drešeris ir Elena 
Rorecki. Kazio ir Leyden Puk 
terio sūnus Dovydo vardu; ku 
kšto tėvais buvo R. Roy ir i v o 
nne Pukterienė.

Tėv. J. Aranauskas, S. J., 
kuris ilsisi jėzuitų viloje prie Či 
kagos, siunčia visiems linkėji 
mus. (AV).

SKAITYTOJŲ ŽINIAI
Prašome- pranešti apie paš 

to vėlavimus, Dėt kurioje Ka 
nados vietoje. Laikraštis re„u 
nariai išsiunčiamas pirma-1 e:ų. 
Jis visą Kanadą turi pasiekt, ta 
pačią savaitę. Kur jis vėluoja 
si, prašoma rašyti NL-vai • 
7722 George St., LaSalle,

musų bažnyčios 
ir bažnyčios jau

Kubilius, S. J ,

Zakarevičiene 3U 
15 dol., Alf. Stan 
Kazimieia Ka'-u 
dol.

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIŲ 
MOKINIAI

„The Verdun Guardian “ ae 
pos 26 dienos laidoje įsidėjo 
dviejų lietuvių, Emilio Knv-itau 
to ir Eimučio Tekučio nuotrav 
kas ir parašė, kad iš 45 baigų 
šių Loyola High School ii Lc 
roux High School, liktai 6 g.i 
vo stipendijas tęsti augštuos-us 
mokslus, o jų tarpe yra E. K -.v 
stautas ir E. Tekutis, gavę pir 
mąsias vietas.

SAULIŲ GEGUŽINĖ
įvykusi rugpjūčio 6 d. P. Sk’v 
bio ūkyje, praėjo su geru pa 
sisekimu.

Gražiam rytmečiui esant, su 
važiavo per šešiasdešimt mši 
nų. Buvo gausu jaunimo ii u ai 
kūčių.

)Pagal gegužinės skelbtąją 
programą, žuklavimo varžybom, 
nesant didesnio skaičiaus no 
rinčių dalyvauti, nors novai J.y 
tynių mėgėjų buvo net kebeli 
ka.

Suvažiavo gausus būrys saa 
dymo varžovų, kurie nuo auks 
tyvo rytmečio vykdė laisvą pri 
sišaudymą.

Priziniuose šaudymuose c!n 
lyvavo dvidešimt jau mūsų vi 
suomenei žinomų ankstyvesnių 
ir pernykščių prizininkų, kurie 
nežiūrint užėjusio lietaus, at 
kakliai varžėsi dėl kiekvieno 
taško.

Pirmoji vieta, ir graži didelė 
sidabrinė taurė atiteko geriau 
šiai sušaudžiusiam St. Vyšniaus 
kui už 72 taškus iš 90 galimų. 
Antrasis prizas atiteko P. Pelec 
kui, išmušusiam 69 taškus ir !;e 
čioji J. Grigaliūnui už. 67 tas 
kus.

Gana įdomiai ir atkakliai vy 
ko arbūzo, krepšelio su siyv- 
mis ir vyno bonkos, užrišto 
mis akimis mušimas.

Virvės traukimą, pakarteda 
mi laimėjo pernykščiai ,,čem 
pionai“ — p. Milaknio — La 
pinsko grupė, savo varžovu.-, ju 
tempusi veik iki upės.

Numatytieji kiti sportiniai 
žaidimai dėl pakartotinai uže 
jusio lietaus, neįvyko.

Svečių tarpe buvo atvykę 
net ir iš JAV. Malonią s’aig 
meną padarė p. dail. Remeika 
su ponia ir draugais, į gegužinę 
atvykę vandens keliu savaja 
jachta Naras II.

Tenka pasidžiaugti, kad i 
kasmet ruošiamą šaulių gegu 
žinę vis daugiau ir daugiau at 
vyksta mūsų tautiečių netik iš 
Montrealio, bet ir iš toliau.

Likęs pelnas šaulių kuopos 
valdybos nutarimu bus skiria

5 mas kuopos vėliavos įsigijimui. 
Lietuviškai spaudai ir kitiems

KANADIEČIŲ SPAUDIMAS 
Į LIETUVIŲ NAMUS

Ontario valdžia atėmė Lietu 
vių Namams gėrimų leidimus 
Esą, Lietuvių Namai perdide 
liūs pelnus turį, o mažumai ta p 
neleistina, nes mažuma turinti 
susilieti su dauguma... Tai tau 
ir kanadinė demokratija.

Policija prisikabino i» prie 
Slovakų klubo, kuriame sekma 
dienį rado naudojant alų.

ANCEVIČIUS KANADIS 
KESNIS UŽ KANADIEČIUS

Dr. P. Ancevičius, save vadi 
nąs „Ancevich“, pastojęs k« Šią 
vokiečių mažumos mokyki* 
siūlydamas suvaržyti jus veiki 
mą, nes jų vadovėliuose nesą 
Kanados ir Karalienės himnų. 
Bet kiti mokyklų komisijos r.a 
riai nepalaikė tokio prokaa:*di 
nio siūlymo, — rašo vokiečių 
laikraštis.
•Ontario ežere prie Toronto 
esančios salos baigiamos gražio 
ti ir norima jose sudaryti jaukią 
poilsio vietą.

KĄ AMERIKOS KOMUNIS 
TAI PATYRĖ LIETUVOJE

Atkelta iš 1-mo psi.

ką mes čia turime“, — 
tokia bendia Bakšio išvada. To 
liau J. Bakšys sako: ,,Policin''! 
kai mus visur sekiojo“. Jis =-u 
minėjo du bandymus jais nusi 
kratyti, bet abu kartus nepasi 
sekė. „Aš bandžiau peržengti 
Kauno miesto ribas. Aš pasi 
ėmęs taksį, nuvykau į užmies-į 
ir kavinėje užsisakiau kavos. 
Bet tuč tuojau atsirado du p 
beminkai ir man davė tris mi .u 
tęs laiko išvykti“, 2— pasakoja 
Bakšys. Kitą kartą Bakšys bu 
vęs pagautas autobuse, vykstan 
į užmiestį. Policininkai- daryti** 
mi eilinį pasų patikrinimą, g<* 
vę iš jo amerikonišką pasą. Jsa 
kė išlipti iš autobuso ir grįžt, 
miestan (Kaunan), o autobus > 
publika tarp savęs
„Policija pagavo vokiečių šni 
pa"... Į tėviškę jam neleido n-; 
vykti.

. J. Bakšys pats matė, kaip < 
moterys dirba sunkius v yru 

darbus —
su kastuvais, kirkomis, ir nes e 
ja bloksus bei valančias kanali 
zaciją. „Vyrai, stovi, žiūri ii 
moteris kontroliuoja. Kai aš 
jiems padariau pastabą, jie m;, 
ne itktai pavadino „kapitalistu“

kultūriniams reikalams parem ir liek“, nors Bakšys niekad sa 
vęs kapitalistu nelaikęs.

Daugumui Lietuvo sžmoriu 
70 dol. už mėnesio darbą yra 
„geras atlyginimas“, o kas gan 
na 150 dol. — tai yra labai gc 
rai ir nedaug kas tiek uždirba, 
bet valgio ir gėrimo iki vabai. 
Bakšiui buvo įdomu sužinoti, 
kaip tie žmonės gerai gyvena? 
„Jie sako, kad jie vagia“. Jie 
teigė, kad

kiekvienas, nuo augščiausio 
paprasto darbininko imtinai, 

vagia.
Kitos išeities ten nėra, — sako 
Bakšys.

LATVIAI IRUOŠIA DIDE 
LĘ DAINŲ ŠVENTĘ

Rugsėjo 1—4 dd. Toronte, 
Maple Leaf Gardens, latviai 
ruošia didtelę dainų šventę, kn 
rioje dalyvaus 36 chorai iš JA 
V ir Kanados. Jungtinis konce 
tas įvyks rugsėjo 2 dieną, 17 
vai., dalyvaujant 1379 cho.is 
tams ir 15 tautinių šokių grupių 
su 250 šokėjų. Ta proga bu^ it 
eilė parodų.

KURIA LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS

Architektas Vytautas Petru 
lis susižadėjo su Antanina jalu 
mavičiūte.

Inžinierius Algimantas Anku 
davičius susižadėjo su Nerim. 
Korsakaite.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY

VAS „PARAMA“ 
yra pasiruošęs patenkinti kre 
ditais visus savo narius ir lietu 
vius, norinčius būti jo narinis. 
Morgičiai išduodami atviri ligi 
$10,000.00 nuo 3 ligi 5 metų 
iš 7% met. palūkanų. Asmenį 
nės paskolos išduodamos ligi 
$3,000.00 iš 8% met. paiūka 
nų. Asmeninėms paskoloms 
reikalingi žirantai turį turtą. 
Morgičinėms paskoloms ziran 
tai nereikalingi. Paskolų reiKa 
lu kreiptis į „Paramos“ raštinę 
— Lietuvių Namai, 1129 Dun 
das St. W-, Toronto, tel. LE 
2-8723.

kaib

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

txniiiiiiuuuiiiiiiiiii»»:»»inintmt*»
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienj ir Į 
ketvirtadieni Į 
antradienj ir Į 
penktadieni |
Seštadienj 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582.

7—9 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

ARCH Realties R'd.
Pr. Ručinskas, HU 1-2957 

2415 Park Row East N. D. G.
N. D. G., naujas 6 kambarių 
dupleksas, šildymas, dviejų 
mašinų garažas, baras ir salė 
rūsyje, daug kitų priedų. Kai 
na $32.000.—.

Ville Lasalle, 5 atskirų kamba. 
rių dupleksas, akmens ir plytų 
frontas, centralinis šildymas b. 
bai gerame stovyje. Kaina $

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

4 Notre Dame St. E. 
Suit- 901 

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

Reaid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-15 70

NOTARAS

Dr.E.Andrn kuitiHg 
956 SHERBROOKE E. | 

Tel.: LA 2-7236 
^uumĮnmiuauinnintiiĮTmtiiuii

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

215 St. James West, 
7 augstas.

Tel.: AV 8-3115.

21,500.—.

ti. j. š.

Tėv. St. Kulbis, S. J. išvyko 
į Toronto skautų stovyklą ka 
peliono pareigoms. Grįš po 2- 
jų savaičių.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

labai geroje ir gražioje vietoje, 
arti nuo autobuso.

Kambarys gražus ir patogus 
Teirautis telefonu C L 9-4498.

J. Bikšys suminėjo, kad dai 
gelis lietuvių turi Amerikoje gL 
minių, ir „kai ateina siunt;..V3. 
jie gerai gyvena“. Bet jiems 
prasidėjo bėdos po to, kai ga 
vę iš Amerikos dolerių, jie pi a 
dėjo keisti juodoje rinkoj: ir 
pirkti namus. „Matote, — aa 
ko Bakšys, — niekas ten neuž 
dirba tiek, kad iš uždarbio ga 
lėtų įsigyti namus. Ir kai tik 
tai kas nusiperka namus, lu ■ 
jau įsikiša policija. Ji kvočia, 
iš kur gauti pinigai. Kai tlkū.1 
trūksta įrodymų namus a.i 
ma“...

„Jie“ Lietuvoje tvarko ’ns 
ką. Jūs net ledus (icecream; per 
kate iš valdžios. Ilr kai jūs ei 
nate krautuvėn, jiems visai ne 
svarbu, ar jūs vienoje, ar kilo 
je krautuvėje perkate, nes ’

visos pajamos eina valdžiai“.
J. Bakšys susidaręs įspūdį, 

kad Lietuvos žmonės savo ir' t:a 
turi pažiūrą į Ameriką. „J-e 
mano, kad amerikiečiai gali 
gauti pinigų iš bankų už. dyką“, 
— sako Bakšys.

Lietuvoje yra nepaprastas bū 
das tvarkytis su girtais. Jie na 
gabenami į policijos stotį ir sta 
tomi po šaltu dušu, kad išsibla* 
vytų...

Kažin, ar J. Bakšiui apsilan 
kymas Lietuvoje taip pat nebu 
vo „šaltas dušas", jeigu jis ta p 
apie tarybinę Lietuvą Kotua? 
Ypač jam, „ne kapitalistui", o 
bolševikų klubo pirmininkui?

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penkiadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

ATITAISYMAS
Per neapsižiūrėjimą po Ju 

no Petrausko pavarde NL va 
jminkų sąraše buvo padėtai 
Juozo Petrausko adresas. Tai 
yra atšaukiama.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

t ------M —tC" .........-i
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

8 apartmentai po 4 ir 5 atskirus 
kambarius, nauji, išnuomoti.

Elektrinis nuomininkų apmoka 
mas apšildymas. L>aurier ir 
11 Ave. Rosemount. Pajam'* 
$ 7,150.00. Kaina $ 50,000.C

Įmokėti $15,000.00.

P. Adamonis RA 2-2472.
i T. i ** ..M l

I. G. ELECTR'C R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus. Q

Vasarai saugus išlaikymai | 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1 6005.
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