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Politinių Įvykių savaitė
APIE VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJĄ PASAKA BE GALO
Kozlov kartoja Chruščiovo grasinimus. — De Gaulle vysto 

veiklą. — Krizė Izraelyje. — Komunistai Keraloje 
šaudo žmones. —

> Chruščiovo pavaduotojas 
" Kozlov, Amerikos Žurnalistu 

pakviestas pasisakyti apie tai 
ką, ir karą, visų nusivylimui, 
pakartojo Chruščiovo reikalą 
vintą Vakarams per 18 men. pa 
sitraukti iš Berlyno, o jeigu tai 
nebus padaryta, tai Maskva ; 
naudosianti prievrtą, t. y.

RUSIJA PRADĖS 
' ATOMINĮ KARĄ.

Į Kozlovo pareiškimus, ku 
rie kartoja Chruščiovo pareis 
kimus dėl viršūnių konferen 
cijOs, prezid. Eisenhoweris taip 
pat pakartotinai atsakė, kad be 
užsienių reikalų ministerių su 

, sitarimu pažangos jis į konle 
.ettciją nevažiuos.

VICEPREZIDENTAS 
NIXONAS PARYŠKINO 

prezidento pareiškimus, pridė 
jęs, kad nėra tokios magiškos 
formulės, kurią galėtų panau 
doti viršūnių konferencija ir 
visus klausimus vienu ypu iš 
spręstų, nes būseną sudaro 
daugelis komponentų, kuriuos 
reikia kantriai ir atsidėjus ge 
ra valia išspręsti. Tat šiame 
fronte nieko nauja ir kol kas 
jokių duomenų, kad liekos 13 
<1. Ženevoje susirinkę užsienių 
reikalų ministerial galėtų su 
sitarti.

Ir apie koki susitarimą ga 
Įima kalbėti, jeigu
ŠALTASIS KARAS STOVI 
ANT KARŠTOJO RIBOS?

Jeigu Rusija ginkluoja ryti 
nę Vokietiją, jeigu Rusija šau 
do JAV lėktuvus virš neutralių 
jų vandenų, jeigu Rusija tebe 
kuria savo bazes vis naujose 
vietose — Indijoje, Indonezi 
joje, Kuboje, Irake ir vis tai 
kstosi persimesti Į Amerikos 
kontinentą?
DE GAULE SUSIRŪPINĘS 

BENDRUOMENĖS 
ORGANIZAVIMU.

Jis per Somaliją, nežiūrint 
133 laipsnių karščio, nuvyko i 
Madagaskaro respubliką, kur 
turės Prancūzijos bendruome 
nes konferenciją. Amerika to 
dėl 'palankiau pradeda vertinti 
Prancūzijos reikalavimus NA 
TO sambyryje, kur Anglija vis 
aiškiau pradeda vaidinti „vė 
žio“ rolę. De Gaulle gi eičiau 
šia išsikavos iš JAV atomines 
teises. Atrodo, Europos ir sau 
gumo naudai.

Žmonija ne be susirūpinimo 
žiūri į Indiją, kurios 
KERALOJE KOMUNISTAI 

TEBEŠAUDO ŽMONES.
Komunistinė Keralos valdžia 

x jau užmušė 14 opozicionierių, 
šimtus jų sužeidė ir tiikstan 
čius sukišo i kalėjimus. Ryšium 
su tais šaudymais socialistinė 
Keralos provincijos partija at 
Šaukė iš seimo savo atstovus. 
Nehru intervencija neglebsti. 
Reikalavimas paskelbti naujus 
seimo rinkimus nevykdomas.

IZRAELYJE IŠKILO VI 
DAUS NESANTAIKOS, 

kai Ben Gurion nutarė Vaka 
rų Vokietijai parduoti ginklu. 
Nesutikus atsistatydinti ketu 
riems opozicijos ministeria 
ms, Ben Gurion paleido parla 
mentą.

PALEISTAS PARLAMEN 
, TAS IR INDONEZIJOJE, 

kurios prezidentas Sukamo 
dekreto būdu paleido steigia 
mąjį parlamenta ir grąžino 
anksčiau veikusią konstituci 
ją, teikiančią jam daug didės 
nes teises. Iš to matyti, kad In 

donezijoje taip pat nėra gerai. 
Rūgimas tebevyksta. Ii Šį rū 
girną daro komunistinės baci 
los.

Atrodo, kad nieko nepadėjo 
ir JTO gen sekr.. Hannneskjoi 
do atsilankymas Egipte, nes
NASSER SAVE LAIKO KA 
RO STOVYJE SU IZRAELIU 
ir Sueco kanalu nepraleidžia Iz 
raelio prekių, nors Konstanti 
nopolio konvencija, kuii nusta 
te Sueco perkaso tvarką, jparei 
goja kanalu leisti ir karo me 
tu priešo prekes.
NESIBAIGIA KOVOS IR 

TIBETE.
Tą patvirtino komunistinis 

Pančen Lama, kuris, be ko ki 
ta, pasakė, kad lamų turtai 
bus nusavinti, bet apie Tibeto 
laisvės ttfistBtymą kalbos, ži 
noma, nėra.
JAPONIJA PATENKINTA
nauja sutartim su JAV, Japo 
nijos užs. r. min. Fudžijama pa 
reiškė, kad nauja Japonijos — 
JAV karo sutartis pasitarnaus 
sagumui ir taikai.

Bet tuo tarpu karas ir ne 
ramumai tebesitęsia.
KINIJOS KOMUNISTAMS 

PUOLANT QUEMOY 
salas, Formozos vyuausybė 
numušo 5 sprausminius komu 
nistinės Kinijos migus.

— Naktį iš liepos 5 į 6 die 
ną Saaro sritis oficialiai perduo 
ta V. Vokietijai, po plebiscito.

—■ Maroko karalius Malio 
medas V atostogaus Šveicari 
joje ir pakeliui susitiks su De 
Gaulle.

— Etiopijos karalius Hail 
Sallasie lankosi Rusijoje. Ten 
jį priima ir tituluoja kaip ka 
ralių.

— Liepos 4 d, JAV keliais 
judėjo 45 milionai mašinų.

— Detroitas atsisakė Kozlo 
vą primti, mero žodžiais „Vi 
suomenė jo atvykimu nesuin 
teresuota“, o jis pats priėmi 
me nedalyvaus.

NEPR. LIETUVA 
ATOSTOGAUS 

liepos 19—25 dienomis, tai lit 
pos 19 — 26 savaitę N L neiš 
eis. Visi interesuoti paskelti 
mu žinių, skelbimų ir t. t., šita 
turėti prašomi galvoje ir tas 
žinias atsiųsti savaite anksčiau 
išeinančiam numeriui.

ORO TAKSI TARP 
VILNIAUS IR KAUNO, 

Vilniaus radijo pranešimu, ge 
gūžės 16 d. tarp Vilniaus ir 
Kauno pradėjo skraidyti „oro 
taksi*,. Lėktuvai turį 20 vietų 
ir nuskrenda tą kelią per 25 mi 
nutes. Paprastomis dienomis 
tie lėktuvai skraidys j kiekvie 
ną pusę po du kartus, šeštadie 
niais ir sekmadieniais po 4 kai 
tus. E.
• Lietuvos žemės ūkio paroda 
liepos mėnesį atidaroma Kau 
ne, Ąžuolyne.

"AUKOS „NjJ
V. Vilimas, Mtl...................1.—
F. Mackevičius,

Chicago, Ill..................... 10.—
J. Astravas, Mtl.................2.—
A. Lukas, Oakville, Ont. 1.— 
V. Stankauskas,

Cleveland, Ohio ............. 4.70
S. Vyšniauskas, Mtl...........1.—
A. Markevičius, Mtl.........1.50
J. Jarutis, Mtl. .................2.—

Savosios spaudos rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame. NL.

PRICE 15 et. XIX METAI

Naujienos iš pasaulio sostinės
Praneša Nepriklausomos Lietuvos bendradarbis.

DIDELIO ATSILIKIMO
Chruščiovo pavaduotojas 

Frol Kozlov New Yorko Coli 
seume atidarė sovietų techni 
kos ir ūkio atsiekimų parodą, 
kuri yra gana gausiai žmonių 
lankoma. Bet visi lankytojai 
ją vertina1 kaip atsilikimo pa 
rodą. Sovietiniai šaldytuvai, 
geriausi, tokie, kaip Ameriko 
je buvo prieš 25 metus. Tiktai 
3 automobilių modeliai rodo so 
vietinę technikos ir gamybos 
ubagystę. Šie du faktai rodo, 
kad per 7 metus ne tiktai nepa 
sivys Amerikos, bet nei iš tolo 
neprisiartins.

Geresnio darbo yra latvių ir 
esstų radio aparatai ir televizo 
riai, o iš Lietuvos išdirbinių... 
tiktai viena „Tiesa“. Burbulas 
išėjo iš „Laisvės“ propagan 
dos, kad Lietuva bus atstovau 
jama ir menininkais. Jų čia ne 
atvežė. Kalbama, kad Maskva 
neradusi tiek Žvalgybininku, 
kad galėtų lietuvius čia sekti 
ir suvaldyti... Bet gal dar ką 
atveš ir iš Lietuvos? Dar pa 
lauksime.

Beje, Frol Kozlov atidarant 
parodą kalbėjo ne kaip rimtas 
ir moderuotas valstybės vyras, 
bet kaip paprasčiausis bačkinis 
oratorius, kas išdavė jo kultu 
rinį bei dvasinį lygį. Kadangi 
Kozlov yra Chruščiovo įpėdi 
niu ruošiamas, tai matyt, kad 
jis prezidentui Eisenhoveriui 
parodoje pasiūlė vodkos, pagal 
savo šefo modelį, tiktai prezi 
dentas atsakė, kad vodkai ger 
ti reikia ir tinkamo laiko, ir 
tinkamų sąlygų, ir... negėrė.
LIETUVIAI NEW YORKE 
PIKETAVO KOZLOVĄ

Birželio 29 d., atidarant So 
vietų S-gos parodą, buvo įleis 
ta tik apie 1500 kviestinių sve 
čių. Buvo atvykęs JV preziden 
tas Eisenhoveris. Į Frol Kozlo 
vo kalbą atsakė vicųprezid. R. 
Nixson.

Prieš parodos atidarymą, 
prie Kolizejaus pasitikti Koz 
lovą susirinko piketuotojai. Pi 
kete dalyvavo vengrai ir lietu 
vių jaunimas, Šviesos-Santaros 
iniciatyva. Gražus buvo jauni 
mo būrys, įvairiais plakatais ir 
tautine vėliava nešinąs, bolše 
vikams priminė pavergtąją Lie 
tuvą.

LIEPOS PIRMOJI — 
LAISVĖS DIENA.

Laisvės diena New Yorke 
šiemet buvo labai įspūdingai 
atšvęsta. Pirmą valandą dieną, 
specialiais laivais iš Manhatta 
no prieplaukos gabenami ke 
leiviai ir ekskursantai prie Lais 
vės Stovy los, kuri yra saloje 
iš Atlanto okeano plaukiant į 
New Yorką, Šią stovylą Pran 
CŪ2M tauta 1884 m. padovanojo 
Amerikos tautai. Tad šiemet 
buvo atšvęsta 75 m. šių tautų 
draugystės, ši diena yia simbo 
linė kova diena prieš sovietus, 
dėl pavergtųjų tautų laisvės.

Laisvės Diena, drauge yra 
150 metų sukaktis nuo didžio 
jo JV prezidento Ab. Linkolno

MASINU FONDO VAJUS
„N. L.“ Mašinų Fondo vajus 

tęsiamas. Dideliu dėkingumu 
minime sekančius vajaus daly 
vius ir lietuviškosios spaudos 
židinio rėmėjus:
Sagaitis Konstantinas,

Montreal, P. Q............ 10.00
Verdunietis p. Sagaitis, g v 

venęs Sudbury, išėjęs į pensi 
ją, persikėlė gyventi į Verdu 
ną, kur jis turi kelis namus.

/J :etuvos\
( nacionalinė | 
' M MnwviLi J

PARODA NEW YORKE 
gimimo ir 350 metų nuo Hud 
son upės atradimo. Buvo per 
skaityta miesto majoro R. Vag 
nerio Laisvės Dienos proklama 
cija. Po jos labai teisingą ii pra 
sminga žodį pasakė Free. Euro 
pe Committee vice piim. Ber 
nardas Jarovas. Jis priminė pa 
vergtuosius Europos kraštus, 
kurie ne tik negai būti užmirš 
ti, bet jie turį būti išlaisvinti 
Pasaulis nebus ramus, kol ja 
me sovietai turės pavergę sve 
timas tautas ir toliau grasins 
pasauliui. Tam turįs oūti už 
kirstas kelias. Jis priminė li
tai, kad du senatoriai: Paul H 
Douglas, Ill., ir Jacob K. Javi 
ts, N. Y., jnešė JV kongresui 
rezoliuciją, kad pradedant lie 
pos 4 d. JV nepriklausimybės 
dieną, viena savaitė butų pa 
skelbta Paveigtų Tautų savai 
te. Dar vienas siurprizas. Die 
nos darbotvarkėje pirmą kartą 
suskambėjo „Laisvės maršas“, 
specialiai sukurtas ir pašvęstas 
PET. PET pirm. St. Korbons 
kis apeliavo į laisvąjį pasaulį 
100 mil. pavergtųjų europiečių 
vardu. Jis nurodė, kad kaip be 
būtų Berlyno klausimas iš 
sprstas, Europoje taikos ne 
bus. Pirmoje eilėje turį oūti 
ne tik apginti 2 mil. laisvų Ber 
lyno gyventojų, bet išlaisvinta 
ibO mil. pavergtųjų.

Svarbų žodį pasakė Andreu 
H. Berding, Valstybės depar 
tamento vardu. Jis paliete tarp 
tautinius santykius ir pareiš 
kė, kad bet kuriose aplinkybė 
se JV neatsisakys nuo princi 
po, siekti visoms tautoms lais 
vės ir valstybinės nepriklauso 
mybės. Chruščiovas, norėję-1 
išprovokuoti velioni J. F. Dul 
les, neva jis prieš mirtį buvęs 
atsisakęs vestosios kietos poli 
tikos su Sov. Sąjunga. Ne. Dul 
les iki mirties palikęs ištiki 
mas savo principams — ginti 
visų tautų laisvę. Šiuos princi 
pus vykdysiąs Valstybės de 
partamentas ir toliau.

PALAIDOTAS 
JUOZAS AMBRAZIEJUS.
Prieš laidotuves Aromiškio 

koplyčioje buvo ssusinnkęs 
gražus didžiojo New Yorko ii 
iš kitur lietuvių būrys paikuti 
nio atsisveikinimo. Čia buvo pa 
sakyta gražių kalbų, įvertinant 
velionį ir jo darbus. Generali 
nio Konsulo vardu kalbėjo kon 
sulas A. šimutis, prisiminda 
mas velionies ištikimybę Lie 
tuvai, kuriai, būdamas Ameri 
koje daug diibo. Sandaros var 
du tarė gražų žodį 1 kuopos 
pirm. A. Novickis, iškėlęs ve 
lionies platų lietuviškose orga 
nizacijose veikimą ir lietuvis 
kos šeimos išauklėjimą. A. Va 
sil S LA ir Tėvynės redakcijos 
vardu. L. Valstiečių Liaudinin 
kų vardu kalbėjo J. Audėnas, 
pabrėžęs ne tik velionies lietu 
višką veiklą, bet ir jo tvirtus 
demokratiškus principus, arti 
mą ir ilgą bendradarbiavimą su 
valstiečiais liaudininkais ir jų 
spaudoje.

Akivaizdoje NL Mašinų Fon 
do vajaus ir susirūpinimo už 
pirkti naujas mašinas, p. Sagai 
tis, mokėdamas NL prenume 
ratą, įdavė 10 dol. serui it pa 
reiškė, kad jis dar daugiau duo 
siąs Mašinų Fondui.

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

Ignas Žalys
Montreaiio lietuvių šachmatininkas, Kanados ir Amerikos 
šachmatų turnyro, kuriame dalyvavo apie 6.000 šachmatinin 
kų, nugalėtojas, išėjo piunuoju, laimėjęs titulus ir dova 
nas. Plačiau žiūrėkite 2 puslapį.

Pasaulio lietuvių sostinėje
J. KAJECKAS CHICAGOJE

Liepos 1 d- į Čikagą atvyko 
Lietuvos atstovas Washingto 
ne Juozas Rajeckas, kuris čia 
išbuvo keletą dienų. Jis dalyva 
vo Tarptautinės Parodos atida 
ryme ir aplankė ten įrengtą 
Lietuvos pavilijoną. Ši paroda 
atidaryta liepos 3 d. n tęsis 
iki liepos 18 d.

UŽBAIGĖ SEZONĄ
Lietuvių Meno Ansamblis 

„Dainava“ savo darbo sezono 
užbaigtuvių pioga, birželio 27 
d. Senelių prieglaudos laukuo 
se (Orland Parke prie Čika 
gos) turėjo šeimynišką tšvy 
ką. Čia dalyvavo virš 100 dai 
naviečių ir svečių. Dainavie 
čiai naujo sezono daious pra 
dės rugpjūčio mėn. pabaigoje 
ir tada tęs pasiruošimą ,,Ves 
tuvių“ pastatymui, kuris įvy 
ks gruodžio mėn. 6 d. Marijos 
augšt. mokyklos salėje.
• Onutė Ališytė, Cicero liet, 
kolonijos gyventoja, jau keli 
metai studijuojanti dramą prie 
Čikagos konservatorijos vei 
kiančioje mokykloje, spėjo pa 
sireikšti bedirbdama su kelio 
mis Cicero jaunųjų vaidintojų 
grupėmis. Ji priklauso Čikagos 
literatūros būreliui, kuliam va 
dovauja rašyt. Al. Baronas. 
Iki šioliai Onutė yra parašiusi 
i?£'rraž> gražinės literatūros 
dalykų, kurių dalis buvo pa 
skeiba Ateityje, Drauge ir ki 
tuose laikraščiuose.
• Studentų — Inos Čepėnai 
tės ir Vyt. Užgirio vestuvės 
įvyko birželio 27 d. tėvų jėzui 
tų koplyčioje.

Didžiai Gerbiamoms \ H

A. BILEVIČIENEI IR DUKRAI MILDAI, 
netikėtai ir nelauktai mirus jų vyrui ir tėvui,

JONUI BILEVIČIUI, |

nuoširdžią užuojautą reiškia 1

V. Paulių šeima.

A. f A.
JONUI BILEVIČIUI,

mirus, gilaus liūdesio prislėgtą žmoną ir dukrą, 
nuoširdžiai užjaučiame

Puzarauskai ir PovilakEi.

M

Staiga mirus

A. A. JONUI BILEVIČIUI, 
žmoną

A. BILEVIČIENĘ IR MILDUTĘ 
nuoširdžiai užjaučia

Alinauskų šeima.

LAIMĖJO l VIETĄ
Čikagos LFK L,ituanicos fut 

holo komanda laimėjo I-ją vie 
tą pavasario rate „national Soc 
cer“ lygos pirmos divizijos pir 
menybėse. Ji iš 7 rungtynių ne 
pralaimėjo nė vieno (Susitiki 
mo, tik 2 užbaigė lygiomis. 
Paskutinėse rungtynėse birže 
lio 28 d. Lituanica įveikc Ne 
caxą 4:1.

ATVYKSTA Į ČIKAGĄ 
ŽYMUS KREPŠININKAS

Stasys Daiginavičius - Dal
gis, liepos 13 d., gyventi. Jis 
yra žaidęs Melbuorno Vyties 
komandoje, o taip pat Viktori 
jos srities ir Australijos valsty 
bineje krepšinio rinktinėje. 19 
56 m. jis pateko į olimpinę Aus 
tralijos komandą ir žaidė joje 
pirmame penketuke. Kaip pa 
reiškė dabartinis Australijos 
olimpines rinktinės treneris, 
S. Dargis buvo vienas rimčiau 
siu kandidatų 1960 m. olirnpia 
do sRomoje Australijos krepšį 
nio komandai.
Stasys Dargis kartu su žmona 
Čikagoje apsigyvens pas savo 
uošvius — Badtramonaicius.
• Čikagietė radio programos 
vedėja S. Barčus paskelbė ra 
šinių konkursą tema: „Kodėl 
aš myliu savąją lietuvišką kai 
bą“. Pirma premija — 25 dol., 
II — 15 dol., III — 10 dol. 
Straipsniai turi būti neilgesni 
kaip 150 žodžių.
• „Ateities“ šokėjų grupe lie 
pos 12 d. pasirodys Čikagoj 
Tarptautinėje parodoje. Ta p 
pat čia dalyvaus ir Cicero „2i; 
vičio“ šokėjai.
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ATEPRIKLAUSSIA^A HE
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

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

Laiškai iš Lietuvos
LAIŠKAS IŠ VILNIAUS

N L redakcijai įteikė čia de 
damąjį laišką vienas senosios 
ateivijos tautietis, kuris turi 
pažįstamų Lietuvoje. Kadangi 
laiške kalbama apie neseniai 
mirusį rašytoją, poetą Petrą 
Vaičiūną, tai NL skaitytojams 
verta su jo turiniu susipažinti. 
Laiškass iš Vilniaus.

„Turbūt iš radijo jau girdė 
jote, kad Vilniuje mirė poetas 
Petras Vaičiūnas. Ar teko ju 
ms jis pažinti ir matyti? Tau 
rus buvo vyras. Doras žmogus. 
Ilgai sirgo ir daug iškentėjo. 
Jį kamavo džiova ir skilvyje 
turėjo žaizdą. Be to, jį kanki 
no dar reumatizmas. Nuo pra

AAŪS'U^i'PORTAS’
VEDA KAZYS BARONAS
DIDIS IGNO ŽALIO LAIMĖJIMAS

cagos), I. Skaigeris (Detroi 
tas), D. Grabauskas (Worces 
teris), A. Švelnys (Waterbu 
ris) ir A. Radvila (Miami;.

Atranką darė trijų žmonių 
komisija — Feliksas Kriaučių 
nas, Mykolas Ruzgys — abu 
buvusieji Lietuvos krepšinio 
rinktinės žaidėjai ir Vytautas 
Grybauskas, kuriam yra pati 
ketas rinktinės paruošimas.

Visi dešimtuko nariai, išsky 
rus vieną, yra daugiau ar ma 
žiau pažįstami lietuvių visuome 
nei, nes jie aktyviai reiškėsi 
lietuvių sporto klubuose ar ats 
tovavo mūsų rinktinę pabaltie 
Čių varžybose. Tik vienas Al. 
Radvila yra naujokas, iki šio 
lei žaidęs už New Orleans Lo 
yolos universitetą. Tai stipri 
pajėga, bene, vienas iš tvir W 
čiausių matytų rinktines kan 
didotų tarpe. Jis universitetų 
lygoje sezoną baigė su geriau 
siu krepšinių mėtymo vidur 
kiu ir kontrolinėse uingtynė 
se jo parodyti metiniai buvo 
nuostabūs. Savo augŠtu ūgiu 
ir užtikrintais metimais jis, be 
abejo, bus gera pajėga centro 
puolėjo pozicijoje.

Nuo birželio 22 d. rinktmėn 
išrinktieji pradėjo treniruotis 
Foster parke kartu su iš Ro 
chesterio atvykusiu tieneriu 
Vyt. Grybausku. Čia jie dirbs 
kiekvieną dieną iki pat išvykos 
pradžios — liepos mėn. 8 d.- 
Tai bus svarbus pasiruošiama ■ 
sis laikotarpis nuo kurio pri ™ 
klausys pasirodymų kokybė 
Pietų Amerikoje. Atsiminus, 
jog Argentina yra buvęs, o Bra 
zilija — dabartinis pasaulio 
meisteris, galima suprasti, kad 
mūsų krepšininkus, nors ir ne 
stengiančius rungtyniauti su 
tų šalių valstybinėmis nnktinė 
mis, laukia sunkios kovus.

Edv. Š.
ŠVEDAS LAIMI.

Penktadienį, birželio 26 d. 
New Yorke įvyko sunkaus svo 
rio bokso rungtynės tarp ame 
rikiečio F. Patersono ir švedo 
L Johansono, kurios išspren 
dė naują pasaulio meisterį. Juo 
tapo švedas iš Gotebeigo mies , 
to, nors mūsiškis Algimantas 
Šocikas, būdamas mėgėju, įvei 
kė jį du kartus.

Rungtynės sutraukė apie 30 
žiūrovų, tačiau televizijoje ne 
buvo rodomos. Biznieriai, pa 
skirų miestų, kinuose ar sporto 
salėse, tiesiog rungtynes ėmė 
atskira linija ant ekrano, ta 
čiau pav. Hamiltone, toks bile 
tas kainavo 4 dol. Nežiūrint 
to, Jūsų bendiadarbis šias rung 
tynęs stebėjo. Pirmas roundas 
praėjo daugiau „susipažinimo” gj| 
ženkle, antras roundas jau ame V iį 
rikiečio puolimu, tačiau aiškiai 
matėsi, kad švedas laukia ge 
ros progos, panaudoti sovo žai 
bišką smūgį. Tas įvyko trečia 
me rounde ir nors Patteison 
dar kėlėsi penkis kartus, ta 
Čiau penkis kartus jį švedo 
smūgiai nugriaudavo ant grin 
dų. Teisėjas trečiame rounde 
2 min. kovą sulaikė, pranešda 
mas laimėtoju švedą.

Laike 90 dienų numatoma 
atsigriebimo rungtynes praves 
ti vėl JAV. Kadangi siu rung 
tynių rengėjai B. Rosensohn 
gavo apie 75 tūkst. nuostolio, 
iš sekančių itingtynių, jis nu 
mato gauti gražaus pelno. £

apie 12 ir vakare apie 18 va 
landas. Gerus pažįstamus pa 
matęs, sveikindavo: Moritutus 
te salutatl (mirštantis sveiki 
na). Taip jis ir atrodė, o visdėl 
to išgyveno 69 metus. Aikštė 
je visi jį pažinojo, bet draugai 
ir artimi pažįstami visada jį ap 
supdavo ratu. Gyvai tada jis da 
linosi žiniomis, įspūdžiais, pa 
sakidavo numatymus, perspėk 
tyvas. Kai jis mostigavo laide 
le arba ranka, atrodė, kad ruo 
šiasi kažką mušti ar karstai gin 
čijasi.

Kurti buvo pajėgus ir lovoje 
gulėdamas bei sirgdamas. Po 
karo esąs sukūręs apie 700 ei 

$ 6.00 ėjusiųjų metų rudens negalėjo lėraščių. Apie 300 eilėraščių tu 
rėjo būti išleisti, bet velionis 
buvo nesukalbamas, atitrūkęs 
nuo mus supančio gyveninio 
ir nepripažino jokių pianų ar 
nurodymų ir kūryboje težino 
jo tiktai savo vidines kūrybi 
nes nuotaikas ir poetinį indivi
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Lietuvos okupanto pinklės
Lietuvos okupantas nuo pat 

okupacijos pradžios bando vi 
sokias provokacijas, kad kaip 
nors mūsų — lietuvių išeiviu 
ir tremtinių — tarpe sukeltų 
tarpusavę neapykanta, vieni 
kitais nepasitikėjimą, vaidus ir 
kitokias negeroves, kurios ai 
dytų, mūsų sugyvenimą ir iš 
esmės kenktų mūsų tautinei 
bendruomenei.

Lietuvos okupanto tikslai la 
bai aiškūs: tarpusavy nesugy 
vendami, susiskaldę ir vieni 
prieš kitus priešiškai veikda 
mi, mes, žinoma, neteksime to 
smogiamojo svorio, kuris oku 
pantui nemalonus ir kenksmin 
gas. Iš kitos pusės, mūsų pa 
krikimas, mūsų susiskaldymas 
ir dar daugiau — mūsų tarpusa 
vė kova mus silpnins visokerio 
pai, trukdys mūsų atsparumą, 
ir didins mūsų nutautimą, nes 
susiskaldę. nevieningi, mes 
greičiau vieni nuo kitų nutol 
sime ir savo tautai nebūsime 
naudingi.

Visiškos vienybės, tiesa, ne 
išlaikėme. Tai yra labai apgai 
lėtinas mums ir, žinoma, labai 
džiugus Lietuvos okupantui 
faktas. Vis dėlto ligšiol netu 
rėjome tokių aštrumų, kokie 
Lietuvos okupantui pasisekė 
sukelti paskutiniu metu, pa 
skelbus V. Rastenio paiody 
mus Rusijos žvalgybai.

Šiandien dar peranksti pati 
keti tuo, ką skelbia „Tiesa“ ir 
kiti okupanto laikraščiai, nes 
mes gerai žinome, kaip boiševi 
kai „moka“ išgauti parodymus 
ir kaip jie moka klastoti. Jau 
vienas faktas, kad „Tiesa’- tik
tai gabalus skelbia, kaip auten 
tiŠką medžiagą, o visa kita tik 
tai atpasakoja, — mus verčia 
labai suabejoti atpasakoijmo 
tikrumu. Sovietišku atpasako 
jimu patikėti labai rizikinga, 
jeigu nesakyti, kad tai gali bū 
ti perdėm klasta. Todėl opeiuo 
ti ta medžiaga, negavus patiks 
linimų, yra labai pavojingas 
žaidirias.

Ypač gi pavojinga remtis ta 
medžiaga kokiems nors kaltini 
mams. Deja, kai kuri mūsų sp 
auda atrodo, tiktai ir laukė šio 
„slieko", kad patektų ant „bol 
ševikinės meškerės", užmiršu 
si, kad suvedinėti partines ar

asmenines sąskaitas, kas yra 
dar blogian, yra nusikaitimas 
ir objektyviajai tiesai ir nasitar 
navimas okupantui, ko jis ir 
siekia.

Deja, kai kas mūsų spaudos 
darbiinfinkų fcraštutiniškai su 
pranta ir spaudos laisvės savo 
ką. Demokratinė spaudos lais 
vė turi ir ribas ir saiką. Morą 
lines ribas ir moralinį saiką. Ne 
įstatymų, nes yra nerašyta tie 
sa, kad įstatymus visada gali 
ma apeiti. Ii, be to, žmogaus 
ir tautinės garbės jautimą.

Labai tenka apgai 
lestauti tuos spaudos darbinin 
kus, kurie nejaučia moralinės 
atsakomybės ir dėl to kartais 
tampa spaudos gangsteriais. 
Labai apgailėtina, kad tokių 
pasitaiko. Šią blogybę taisyti 
gali padėti tiktai sąmoninga vi 
suomenė.

Vis dėlto kai taip užvirta so 
vietinė košė Ameiikos konti 
nente, visų pirma reikia lauk 
ti smulkesnių išsiaiškinimų. 
Mes turime teisę pareikalauti 
iš Lietuvos okupanto, jeigu jis 
nori, kad mes patikėtume, pa 
rodymų fotostato. Ne dėl turi 
nio, kuri jie išgauna žiauriau 
ssia prievarta, bet dėl formos. 
Be šios sąlygos, žinodami jo 
klastas ir falsifikacijas, mes vi 
siškai negalime pasitikėti.

Iš kitos pusės, pats p. Rašte 
nis turėtų aiškiai ir detališkai 
pasisakyti, nes to, ką jis lig 
šiol spaudai pasakė, nepakan 
ka. Ypač tas pasisakymas bū 
tų svarbus, kad tuose „Tie 
sos" neva p. Rastenio pasisaky 
muose yra labai daug neteisy 
bių, kurias rašydamas jis to 
negalėjo nežinoti. Jeigu būtų 
taip ištiktųjų p. Rastenis pato 
dęs, kaip skelbia „Tiesa“, tai 
būtų įdomu sužinoti, kodėl jis 
taip neteisingai parodė apie 
Lietuvos valstybės santykius 
su Rusija, ir apie asmenis, ku 
riuos jis gerai pažinojo, ir bend 
rai apie Lietuvos valstybės po 
litiką santykiuose su kitomis 
valstybėmis, o ypač su Rusija.

Tat, visų pirma getai klau 
simą išsiaiškinkime. Bet būki 
me atsargūs, ir nepasiduokime 
veriami ant okupantinės meške 
rėš. J. Kardelis,

išeiti iš kambario ir visą laiką 
gulėjo. Turėjo tiek malonumų, 
kad klausydavosi radijo ir ret 
karčiais susilaukdavo vieną ki 
tą savo draugą, dar senųjų pa 
žįstamų laišką ar foto. Visa šir 
dimi jis tuo džiaugėsi, visiems 
rodė ir aiškino. Šiaip, gyveno dualumą, — todėl nuo gyveni 
neblogai, nes turėjo personali 
ne pensiją, kaip ir jo žmona, 
kuri anksčiau buvo dramos ar 
tiste.

Prikaustytas prie lovos, ir 
anksčiau toli nenueidavo, bet 
kasdien visdelto išeidavo pasi 
vaikščioti į Lenino (Lukiškių) 
aikštę du kartus — vidudienį

Giliausią užuojautą reiškiame 
liūdesio valandoje

P. NAIDUŠKEVIČIUI IR PP. NAKAMS,
mirus brangiai žmonai, mamytei ir uošvei,

p. NATALIJAI NAIDUŠKEVIČIENEI
Wellando ir Apylinkės

Medžiotojų ir Meškeriotojų Klubas „Liluanica“.

Mielam Prieteliui
A. A. BRONIUI ŠLEPEČIUI

tragiškai mirus,
jo žmoną, vaikus ir gimines giliai užjaučiu

K. Baronas.

Mus, ypač šachmatininkus, 
pasiekė gera naujiena: mūsų 
tautietis, labai populiarus bei 
mėgiamas Montrealio šachma 
tininkų pasaulyje Ignas Žalys 
laimėjo Šiaurės Amerikos, t. y. 
JAV ir Kanados, šachmatų čem 
piono vardą arba vadinamąjį 
Aukso Riterio titulą, žinia, ir 
nemažą piniginę premiją.

Kadangi šis, New Yorko Ch 
ess Review globojamas, turny 
ras vyko užakiniu, susirašinėji 
mo būdu, tai jis gana ilgai už 
truko, 
ninkai 
torinį, 
kiamai 
sakysim, kad ir minėtas žurna 
las J. Žalį pagerbia, skirdamas 
visą savo viršelį jo atvaizdui ir 
plačiai aprašo turnyrą, čempio 
no šachmatinę karjerą bei pa 
žymi lietuviškąją jo kilmę.

Nuostabi ši p. Žalio pergalė 
ir dėl to, kad visas partijas iki 
vienai išlošė ir, lyg mūsų didės 
nei nuostabai, tik vieną baigė 
lygiomis. Na, ar žinot su kuo? 
Su savo tautiečiu Jonu Ston 
kum, Dr. S. Stonkaus ir moot 
realietės ponios Januškevičie 
nės broliu. Tiktai 75 iš pusant 
ro tūkstančio turnyro varžovų 
išsikovojo teisę dalyvauti bai 
giamųjų partijų žaidime. Šitoj, 
žūtbūtinės kovos keliu suda 
rytoj stipriausių turnyro žaidė 
jų, rinktinėj arčiausiai prie Ža 
lio prisiartino, savo laimėjimų 
taškais, niujorkietis Reuben 
Klugman ir G. S. G. Petterson 
iš Los Angeles. Ir čia mūsų Ig 
nas nė vieno nepaliko gyvo šio 
se šauniose gretose. Žiauru, 
bet ką gi: kare, kaip per karą, 
anot prancūzų.

Kad kova turėjo būti sunki 
ir Žalio pasiekimas ypatingai 
didelis, nusako, anot „The 
Montreal Star", ir tai, jog šia 
me turnyre dalyvavi gausios 
JAV tiek miestų, tiek valstijų 
čempionų eilės, o taip pat ir 
buv. Kanados čempionas, kurį 
Žalys, nepaisydamas nieko, pa 
laidojo labai toli nuo savo gar 
bingo sosto: 63-joje vietoje.

Ignas Žalys pradėjo šachma 
tais lošti tebūdamas 12 metų 
vaikas. Lietuvoje jis mokyto 
javo gimnazijoje, bet niekad 
mūsų šachmatinio gyvenimo ne 
apleido. Čia, Kanadoje, 1950 
m. laimėjo Montrealio miesto 
čempionatą, o vėliau zaibinio 

Deja, nevisi tei žaidimo turnyro ir vadinamojo 
nokauto čempionų titulus. 19 
55 m. užėmė „American 
Open”, on Beach’yje, varžy 
bose garbingą, atsižvelgiant į 
itin augštų kvalifikacijų daly 
vių sąstatą, 17-tą vietą. Nūdien 

yra išrinktas Montrealio 
Šachmatų Klubo Pirmininku.

Geriausieji mūsų sveikini 
mai ponui Ignui Žaliui.

J. Žmuidzinas.
IŠRINKTI REPREZENTAN 

TAI Į PIETŲ AMERIKĄ 
Birželio 2 7 d. į Čikagą buvo 

suvažiavę Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės kan 
didatai, iš kurių dvi dienas vy 
kusiose kontrolinėse runglyne 
se buvo išrinkta 10 reprezen 
tantų išvykai į Pietų Ameriką. 
Į tą dešimtuką pateko: J. Va 
laitis, A. Varnas, A. Šimkus, 
K. Germanas, V. Kamarai' 
kas, R. Dirvonis (visi iš Chi

mo atitrūkusiai poezijai negalė 
jo rasti leidėjo.

Į Rasų kapus velionį palydė 
jo visas Vilnius n Kaunas, ka 
pą apdengusieji gėlių vaini 
kais. Rašytojai prie kapo paša 
kė gražių kalbų ir atsisveikino 
su vienu seniausiųjų kolegų, 
na. . . ir mokytojų.

Ką rašo kiti
MŪSŲ SPAUDOS BĖDOS IR SUNKUMAI

•Pasirodė, jog bolševikinės 
okupacijos permaža, kad žmo 
nes sukrėstų iki sąmonės gel 
mių ir tuo paskatintų gyvybei 
ir kovai už būvį. Kai žmogus 
atsigauna nors vieną momen 
tą ir pasijunta laisvas, nors t? 
laisvė ir jos suteiktas gerbūvis 
gali būti labai trumpas ir dėl 
nebudrumo gali būti 
greit prarastas, — jis 
miršta ir į viską pradeda numo 
ti ranka. Doleris pasidaro pats 
brangiausis ir, jį vejantis, ne 
žiūrima, kad bus prarasta visa, 
kas turima.

Kovoje už būvį, neabejotina, 
kad spauda yra pagrindinis rei 
kalas. Ji juk ir nebrangi, jeigu 
nesakyti, kad labai pigi. O tuo 
tarpu spauda skursta. Štai fak 
tai:

UŽDARYTAS SENIAUS1S 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE
Tai yra „Saulė". Išėjo pas 

kutinis „Saulės" numeris. „Sau 
lė” patekėjo prieš 70 metų. Ji 
švietė kaip galėjo Pennsylvani 
jos angliakasiams, pasirodyda 
ma du kartus per savaitę. Kai 
bos atžvilgiu laikraštis buvo 
daugiausia atsilikęs. „Mahano 
jaus Saulė”, kaip 
žmonės laikraštį 
turėjo ir savotišką 
rios pavyzdys yra

Paskutinis žodis
Pranešdama liūdną 

kad ji sustoja ėjus, „Saule" ra 
šo: ’

„Per suvirsz septynios deszi 
mts metu, „Saules" laikrasztis 
stengiesi patarnauti savo Skai

labai 
užsi

paprastai 
vadindavo, 
rašybą, ku

žinią,

tytojams, kurie isz pradžių bu 
vo geri ir isztikimi. Per tiek 
metu „Saule" szvietė isz Ma 
hanoy City, Pa., ir savo Skai 
tytojus isztikimai lankė du sy 
km in savaite!

Bet, dalykai „DABAR" taip 
stovi, kad staeziai „NEGALI 
MA” toliau ta „SAULE” szv 
iesti!”

„VISIEMS nuoszirdu ir tik 
rai Lietuviszka „ACZIU” ir 
„SUDIE" su szitu musu Pas 
kutiniu Numeriu!” Mes JAU 
leidžiame „SAULEI” nusileis 
ti! „Baltruviene ir Taradaika" 
sykiu su mumis taria „ACZiu” 
ir sako „SUDIE!”

— „Saules” Redakcija.

NUSISKUNDŽIA IR „DAR 
BININKAS” BOSTONE, JAV

Birželio 23 d. „Daroinin 
kas” pranešė, kad tikėjęsi di 
desnės skaitytojų paramos, bet 
jos nesulaukę. Laikraštį geri 
nant pradėję dėti vaizdų. Tų 
vaizdų dėjimas surištas su ne 
mažomis išlaidomis, bet para 
mos nebūta: 
kiasi bent nedidele auka atsily 
ginti už jų pačių, organizacijų 
ir pobūvių dedamus vaizdus... 
Kiekvienu tokiu atveju leidė 
jam tenka prie nuotraukų pri 
dėti“.

Apie lietuviškų laikraščių ne jis 
galavimus taip sako:

„Lietuviškieji laikraščiai vi 
si sunkiai galą su galu suduria 
dėl nedidelio prenumeratorių 
skaičiaus. Tai jokia paslaptis, 
kas ir kaip ją dangstytų. Nau 
jų prenumeratorių gana sunku 

Nukelta į 7-tą psl.

JONUI BILEVIČIUI
mirus, K. L. S. S. Centro Valdybos Pirmininkę 

MILDĄ BILEVIčIŪTĘ 
ir

P. A. BILEVIČIENĘ 
nuoširdžiai užjaučia

K. L. S. S. Centro Valdyba ir 
Montrealio Studentai.

Staiga mirus mūsų mielam geradariui

JONUI BILEVIČIUI
giliame skausme pasilikusią žmoną Anę ir dukrelę Mildą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Petrauskių šeima.

Šio pasaulio sachmati 
šį įvykį, jų akimis is 
augštai vertina bei rei 
atžymi savo spaudoj;

Didžiai gerbiamą N L talkininkę
ANĘ BILEVIČIENĘ IR MILDĄ BILEVIČIOTĘ 

jų mylimam vyrui ir tėveliui,
JONUI BILEVIČIUI,

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
„Nepriklausoma Lietuva".

A. t A.
JONUI BILEVIČIUI

mirus, žmonai ANEI ir dukrai MILDAI 
gilią užuojautą reiškia

M. V. V. Daniliauskai ir V. L. Stankevičiai.

Mielam Prieteliui
A. A. BRONIUI ŠLEPEČIUI 

tragiškai mirus,
jo žmonai Stasei, vaikams ir giminėms reiškiame užuojautą

Antanina ir Antanas Gureckai.

Lietuvos Respublikos Gen. Konsului Kanadoje

MIN. VYT. GYLIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą

PONIAI V. GYLIENEI IR GIMINĖMS 
reiškia

Kanados Lietuvių Centro Taryba, 
KLT Montrealio Skyrius ir N. L.
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lyvauti Lietuvos ir Lenkijos 
okupacijoje, rankraštis, tai

Kaip Lietuva atiduota Rusijai 
PAGAL LENKIJOS AMBASADORIAUS „LAIŠKUS IŠ 

RUSIJOS GENEROLUI SIKORSKIUI”
Londone 1956 metais išleis 

ta stora, 580 puslapių, Lenki 
jos atstovo Rusijai, Stanislaw 
Kot, knyga „Listy z Rosji do 
Gen. Sikorskiego“ — Genero 
lui Sikorskiui laiškai iš Rusi 
jos, rašyti 1941—1942 metais, 
t. y. — tais metais, kai Lenki 
ja jau buvo okupuota, bet kai 
Hitleris, sulaužęs susitarimus 
su Stalinu, užpuolo Rusiją. Ta 
da bolševikinė Rusija, telkda 
ma jėgas prieš nacinę Vokieti 
ją, šaukėsi talkon ir nukariau 
tus lenkus, kurių dali buvo jau 
pasigrobusi, besidalydama tarp 
savęs Pabaltijo valstybes ir 
Lenkiją. Daugelį lenkų rusai 
jau buvo išvežę į Sibiią ir ki 
tas Rusijos sritis. Oat, prasi 

ėjus Vokietijos karui su Ru 
1941 metais, lenkai gavo 

galimybę organizuotis ir stoti 
Į kovą greta Rusijos, turint 
viltį, kad ta kova atneš Lenki 
jai laisvę ir grąžins nepriklau 
somybę.

Tarpininkaujant - anglams, 
Londone .generolo Sikorskio 
buvo sutarta su Rusijos atsto 
vais bendradarbiauti ii pasira 
šyta sutartis. Pagal tą sutarti, 
Lenkijos interesams atstovai! 
ti Lenk jos ambasadorium Į 
Maskvą ir Kuibiševą (kur bu 
vo persikėlęs Rusijos valdžios 
centras) buvo paskirtas Stanis 
law Kot. Gyvendamas Rusijo 
je, jis rašė gen. Sikorskiui laiš 

us, kuliuose pranešinėjo visa, 
ką galėjo sužinoti.

Ambasadoriaus St. Kot laiš 
kai įdomūs ir mums, lietuvia 
ms, nes St. Kot, rašydamas 
apie Lenkijos ir lenkų reika 
lūs, nušviečia ir Lietuvą liečian 
čius reikalus. Kadangi lie fak 
tai, kuriuos p. Kot skelbia, yra 
ir Įdomūs, ir svarbūs, tai mes 
pasinaudosime jais ypač, kad 
nuo Lietuvos okupacijos jau 
bus 19 metų, tat, šitie laiškai 
jau turi ir tam tikrą istorinę 
perspektyvą, kurią paryškina 
vėlesnieji, tu 19-kps metų, fak 
tai.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcijai yra atitekę vieno 
svarbaus NKVD dalinio virši 
ninko, kuriam buvo pavesta da

dabar strategiškai saugias šie 
nas ir suniveliuoti ukrainiečių 
tautinį sąjūdį.

Cripps patvirtino, kad Mask 
voje pripažino Rusijai visas Pa 
baltijo valstybes ir Rumunijos 
1940 metų sienas, t. y. su Bes 

mes pirmiausia suminėsime fak arabija ir dalim Bukovinos.
Kai dėl Lenkijos, tai jo prie reikalą laiko beviltiš 
laidomis, Rusija tikisi Curzo 
no linijos, užtat Lenkijai sutin 
ka atiduoti daugiausia iš sumuš 
tos Vokietijos. Yra nuomonės, 
kad dėl sienos su Lietuva ir 
Lvovu, turime skubiai gauti 
Amerikos paramą, nes Rusija 
spaus skubiai reikalą sutvarky 
ti. Atilsėjęs, Cripps tuojau im 
sis studijuoti sienų ir taikos 
klausimus“. Taip 1942 m. sau 
šio 3 dieną rašo St. Kot (24 i 
p.).

Kaip žinoma, ilgai netrukus 
po to Churchillis per radiją pa 
sakė kalbą, kurioje nurodė, 
kad Anglijos diplomatai ir kiti 
žinovai tiksliai išsiaiškino, kad 
lenkų į rytus nuo Curzono Ii 
nijos nėra. Lenkų nėra nei Vii 
niuje, nei Lvove, nes kiekviena 
me dideliame mieste yra tauty 
bių mišinys, todėl ir suminėtuo 
se miestuose taip yra. Ir todėl 
Churchillis patarė lenkams to 
liau nuo Curzono linijos Į ry 
tus neiti.

Lenkijos ambasadorius Sta 
nislaw Kot 1942 metų sausio 
5 dieną iš Kui*yševo gen. Si 
korskiui taip apie Lietuvą pra 
nešė:

„Rusija, gavusi Didžiosios 
Britanijos sutikimą Lietuvą, 
taip, kaip ir Latviją ir Estiją,

tus, kuriuos patiekia Lenkijos 
ambasadorius Rusijai Stanis 
law Kot, o po to duosime mi 
neto NKVD dalinio viršinin 
ko pasisakymus, nes tokiu bū 
du bus aiškiau matoma visa 
Lietuvos okupacijos procedū 
ra.

Šituos faktus reikia suminė 
ti, nes Lietuvos okupantas te 
betvirtina, kad Lietuva laisva, 
nors ir nesako, kad ncokupuo 
ta. Šis žodis okupantui sunku 
ištarti.

Taigi, pažiūrėkime, ką savo 
laiškuose rašo p. Kot, būtent, 
apie Lietuvą, apie Vilnių ir ki 
tais su Lietuva susietais klau 
simais.

Maskva, 1941 metais, dar ka 
rui su Vokietija neprasidėjus, 
jau rūpinosi įtvirtinti savo už 
grobimus. Tuo tikslu Moloto 
vas padarė diplomatinę kelio 
nę. St. Kot apie tą taip rašo: 
„Molotovas darė savo diploma 

tinį apvažiavimą su tikslu iš 
Didžiosios Britanijos ir Jung 
tinių Valstybių išgauti susita 
rimus, kurie Rusijai užtikrintų 
1941 m. turėtas sienas, gautas 
dėka ginkluotos okupacijos ir 
taip vadinamų plebiscitų. Gen. 
Sikorskio vizitas pas Roosevoi 
tą ir po to sekusi intervencija, 
drauge su min. Raczynskiu, 
pas Churcriliį ir Edeną supa įjungti į Rusiją, nepaliks 
ralyžavo sovietines užmačias 
teisiškai įjungti rytines Lenki 
jos žemes, kaip ir Baltijos kraš 
tus. Rooseveltas tokius pasiry 
žimus palaikė kaip peranksty 
vus, o Anglija gi 1942 metų ge 
gūžės 25 dieną sudarė sąjun 
gą, suminint sienų reikalus“. 
(48 p.).

Atsilankęs pas Staliną, St. 
Kot bandė iš jo išgauti aiškes 
nių žinių, todėl kėlė Ukrainos 
ir Lietuvos kausimą, bet Stali 
nas atsakymą nutylėjo.

Anglijos atstovas „Cripps, 
atvykęs atsisveikinti, pasakė, 
kad Stalinas numato didelę per 
galę, tiki, kad vokiečiai bus vi 
siškai sumušti ir todėl jam sv 
arbiausia užtikrinti Rusijai jau

taip rašo: „Cripps ruošiasi di 
delei karo tikslų referento ro 
lei. Mums tai gali būti pavojin 
ga, nes be kriticizmo Rusijos 
atžvilgiu, jis tačiau tiki Curzo 
no linija, be to, juk Anglija ne 
gali1 |pasipriešinti Rusijos pa 
geidavimams. Lietuvos

k u, nes Rusija jai nenusileis, 
taigi ir Vilniaus klausimu! Čia 
vėl Tavo kelionės į Ameriką 
būtinumas.” (256 p.j.

Rašydamas apie Anglijos 
atstovo Crippso išvykimą, St. 
Kot be ko kito Įrašo mums Įdo 
mią pastabą : „Crippso nuomo ■ 
ne rusų nacionalistinės užgro 
bimų politikos kūrėju, tuo, ku 
ris atsiremia į „plebiscitų“ svar 
bu rifą Lvove ir kitur, yra Molo 
tovas (ne Stalinas). Reiktų 
Angliją truputį padrąsinti, kad 
ji taip nesilankstytų perdaug. 
Karas į pavasarį gali numušti 
dar ne vieną prestižą...” O iš 
našoje St. Kot būdingai paste 
bi: „Stebint daugelį jo pasireiš 
kimų pasitvirtino toks mano 
Įsitikinimas: Molotovas buvo 
tuo, kuris vykdė carų neišbaig 
tą „rusiškųjų žemių apjungi 
mą“, kuris patenkino didžiam 
siškas impei ialistines ambici 
jas“.

Šiuos Lenkijos ambąsadoria 
us St. Kot žodžius visiškai pa 
tvirtino 1940 m. liepos 15 d. 
Molotovo iš Maskvos kalba pe»- 
radiją. Molotovas aiškiai paša 
kė: Pabaltijo valstybes mes da 
bar atsiimame, nes, tai yra dalis 
Rusijos, kurią Vakarų imperia 
listai nuo Rusijos atplėšė... 
St. Kot teigimas visiškai su 
tampa su Molotovo pasisaky 
mu.
(Seks EKVD pasisakymas apie 

okupacijos vykdymą).

• 6-tos Lietuvių Dienos Met 
raščio redaktorius St. Dalius 
praneša, kad jau visai oaigiasi 
terminas patiekti Metraščiui 
medžiagą — organizacijų apra 
šymus ir skelbimus. Kas nori 
pasinaudoti Metraščiu, tuč 
tuojau tesiunčia raštus: 506 
Sherman Ave. S., Hamilton, 
Ont.

Sov. Sąjungos meisteriui J. 
Pipynei, Lietuvoje priklauso 
net šeši rekordai, pradedant diškai atsižvelgia pabėgėlių ir 
800 m bėgimu ir baigiant 5000 taip gausiai juos remia, bet kuo 
m. čia dėta visuomenė?

Lietuviams jokios 
perspeketyvos j bet 
kokią nepriklausomy 
bes formą. Daugiau pana 
šu į tai, kad rūpinsis padaryti 
pasienio barjerą iš grynai rusiš 
ko gaivalo, kas bus daroma 
drauge su milionų žmonių iš 
vežimu iš pasienio zonos į So 
vietų gilumą. Šitą kelią jau ro 
do masiniai transportai ukrai 
niečių ir vokiečių Į vidurinį ir 
šiaurinį Sibirą“ (253 p.).

Kaip žinome, barjerą rusai 
padarė iš Mažosios Lietuvos, 
išvežę iš ten vietos gyventojus 
ir Mažąją Lietuvą aptvindę ru 
sais. Tat St. Kot spėjimas pasi 
tvirtino.

Toliau Lenkijos atstovas

Mus visus saisto
PASKELBTI PASAULINIAI PABĖGĖLIŲ METAI

Balfo pirm. kan. Končius 
priėmė spaudos atstovus n lai 
ke pasikalbėjimo su jais paaiš 
kino daugelį ir ne pabėgėliams 
žinotinų klausimų. Balfo pirmi 
ninkas buvo klausiamas:

? Mūsų spaudoje buvo kele 
tas žodžių apie Tamstos, kaip 
Balfo pirmininko, dalyvavimą 
Ameirkos prezidento kviestoje 
Baltųjų Rūmų konferencijoje 
pabėgėlių klausimams svarsty 
ti. Įdomu būtų patirti: kokių pa 
bėgėlių klausimus ši konferen 
cija svarstė — esamų ar, gal, 
būsimų; kas joje dalyvavo ir 
ką ji nutarė?

— Konferencijoje dalyvavo 
paskiri vyriausybės nariai, vi 
suomenės veikėjai, kultūrinin 
kai, mokslininkai ir didžiųjų 
labdaros organizacijų atstovai. 
Viso, apie pusantro šimtt>. Kon 
ferencijai pirmininkavo State 
Departmento viceministeris 
Henderson’as. Prezidentą pa 
vadavo viceprezidentas Nixo 
nas.

Konferencija truko dvi diė 
nas. Jos uždavinys — supažin 
dinti Amerikos visuomenę su 
klausimais: dėl ko yra pabėgę 
lių, kokios jų problemos, dėl 
ko amerikiečiai turi pabėgėlia 
ms padėti ir kokiais būdais reik 
tų padėti.

? Senas reikalas, kuris atve 
jų atvejais buvo aiškintas. Ne 
gi dar kam neaišku, dėl ko pa 
bėgėlių yra ir kad be pagalbos 
jų dienos būtų trumpos.

— Taip, — sako Baifo pir 
mininkas. — Nemažai amerikie 
čių nežino, dėl ko po antrojo 
pasaulinio kai o tiek daug pabė 
gėlių atsirado ir dėl ko jų vis 
dar yra. Dėl nežinojimo jie duo 
dasi priešingos propagandos 
paveikiami neigiamai pabėgėlių 
atžvilgių. Amerikos vyriausy 
bė nori išaiškinti savo visuome 
nei šių laikų pabėgėlių proble 
mas ir priežastis, dėl ko jie iŠ 
gimtojo krašto turėjo bėgti. Iš 
aiškinusi tai, ji kvies visuome 
nę talkon padėti pabėgėliams.

? Malonu patirti, kad Ame 
rikos vyriausybė taip kilnašir

— Visuomenės vaidmuo šia 
me reikale labai svarbus ir di 
delis. Kaip iš pranešimų konfe 
rencijoje paaiškėjo, Amerikos 
visuomenės pagalba pabėgėlia 
ms buvo keturis kartus didės 
nė, negu vyriausybės.

? Kiek gi Amerikos vyriau 
sybė išleidžia pinigų pabėgėlia 
ms šelpti?

— Daug, — sako Balfo pir 
mininkas. — Iki šiol pabėgėlių 
reikalams ji išleido pei miliar 
da dolerių. O per paskutiniuo 
sius keleris metus ji išleisdavo 
kasmet po 47 milionus dolerių. 
Apie pusę šios sumos sunaudo 
ta arabų pabėgėliams šelpti, 
vien vengrų pabėgėlių reikalą 
ms Amerikos vyriausybė išlei 
do apie 60 milionų dolerių.

? Teko patirti apie neseniai 
Įsteigtą Amerikoje naują orga 
nizaciją pabėgėliams padėti, ku 
ri vadinasi — U. S. Committee 
on Refugees. Koks jos tikslas?

— Jos uždavinys — supažin 
dinti Amerikos visuomenę su 
pabėgėlių problemomis.

? Ar Balfas turi savo atstu 
va U. S. Committee on Refuge 
es organizacijoj?

— Taip. Esu aš, — sako kan. 
Končius, — patarėjo titulu.

? Ar Baltųjų Rūmų konfe 
rencijos ir pastarosios oi gani 
zacijos ir bus tas vienas tiks 
las supažindinti visuomenę su 
pabėgėlių problemomis, ar dar 
turima kitų tikslų?

— Be moralinių tikslų turi 
ma ir materialinių uždavinių.
1) Norima surinkti keliasde 
šimt milionų dolerių į metus 
pabėgėlių šalpos reikalams,
2) daryti Kongresui Įtaką, kad 
jis išleistų palankesnius įstaty 
mus pabėgėliams atvykti f 
Ameriką, 3) tiems pabėgėlia 
ms, kurie negalės išemigruoti 
i kitus kraštus, padėti Įsikurti 
tuose kraštuose, kuriuose jie 
yra, 4) teikti pagalbą ligonia 
ms ir paliegusiems pabėgėlia 
ms iš anapus geležinės uždari 
gos kraštų.

? Ar Amerikos vyriausybė 
ir visuomenė turi ką bendra su 
neseniai įsikūrusia nauja pašau 
line pabėgėlių reikalams orga 

Nukelta Į 6-tą pusi.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

DEVINTA DALIS — VARYK1NO
23.

1
Žiemą, kai laiko buvo daugiau, Jurij Andrejevič pradėjo 

rašyti užrašus.
■^4 „Kokia laimė dirbti šeimai ir sau nuo aušios lig aušros, 

statyti patalpas, dirbti žemę, rūpinantis prasimaitinimu, kurti 
savo pasaulį, kaip Robinzonas, pamėgdžiojant pasaulio Kūrė 
ją, įkandis savo tikrai motinai save atkurti vėl ir vėl! Kiek 
minčių iškyla sąmonėje, kiek nauja pergalvojama, kol rankos 
užimtos raumenų darbu; kol statai sau protingus, fiziškai iš 
sprendžiamus uždavinius, atlyginamus už išpildymą džiaugs 
mu ir pasisekimu. Ir tas, kad šios mintys, susivokimai ir susi 
artinimai užrašomi Į popierių, bet užsimiršta visu jų prabėgau 
čiu akimirksniškumu, ne praradimas, o igavimas. Miesto už 
sidarėli, juoda stipria kava arba taboka pakeliantis nukritu 
sius savo nervus ir Įsivaizdavimą, tu nežinai pačio stipriausio 
narkotiko, esančio nedirbtiniuose reikaluose ir stiprioje svei 
katoje. Aš neinu toliau to, kas pasakyta, neskelbiu Tolstojaus 
skelbto supaprastėjimo ir žengimo ant žemės, aš neišgalvoji 
neju savi pataisų socializmui ūkio klausimais. Aš tiktai kons 
tatuoju faktą ir pripuolamai pasitaikiusio likimo nekeliu į sis 
temą. Mūsų pavyzdys ginčytinas ir netinka išvadoms. Musų 
ūkis perdaug nevienokios sudėties. Tiktai nedidele jo dalim, 
daržovių ir bulvių atsarga, mes dėkingi savo rankoms. Visa 
kita — iš kito šaltinio.

Mūsų naudojimasis žeme neteisėtas. Ji savavališkai nu 
slėpta nuo valstybės valdžios nustatyto nusavinimo. Mūsų pa 
sinaudojimas miško kirtimu — vagystė, neatdeidžiama tuo, 
kad mes vagiame iš valstybės kišeniaus, praeityje — Kriuge 
rių. Mus pridengia Mikulicyno apsileidimas, kuris gyvena to 
kiu pat būdu, mus gelbsti nuotoliai, nutolimas nuo miesto, 
kur kol kas, laimei, nežino apie mūsų darbelius. Aš atsisakau 
nuo medicinos ir nutyliu, kad esu daktaras, kad nesaistyčiau 
savo laisvės. Bet visada kokia nors gera siela pasaulio pa 
kraštyje sužinos, kad Varykine gyvena daktaras, ir iš už trys 
dešimt varstų atsivilks patarimo, kokia su vištele, kokia su 
kiaušinėliais, kokia su sviesteliu ir dar su kuo nors. Kaip as 
besistengiu atsisakinėti, žmonės netiki nemokamu, oovanai 
duodamu medicinos patarnavimu. Taigi, šį-tą man duoda gy 
dytojo praktika. Bet svarbiausia mūsų ir Mikulicynų atrama 
— Samdeviatov.

Protu neįmanoma suprasti, kokie prieštaravimai glūdi šia 
me žmoguje. Jis nuoširdžiai už revoliuciją ir visai vertas pa 
■sitikėjimo, kurį gauna iš Juriatino gorsovieto. Turėdamas 
visagalinčius įgaliojimus, jis galėtų rekvizuoti ir nesiklausda 
mas išvežti Varykino mišką, ir mes nei nemirktelėtume. Iš 
kitos pusės, jeigu jis sumanytų vogti iždą, jis ramiausiai gale 
tų sau krauti pinigus į kišenių ir taipgi niekas nepasakytų 

nė žodžio. Jis neturi ko maldauti. Tai kas gi jį verčia rūpin 
tis mumis, padėti Mikulicynam ir palaikyti visus apskrityje, 
kaip, pav., Torfianos geležinkelio stoties viršininką? Jis visą 
laiką važinėja, ir kažką gauna ir atveža, ir svarsto ir aiškina 
Dostojevskio „Biesy" bei Komunistinį Manifestą vienokiu pa 
trauklumu ir, man rodos, jeigu jis nekomplikuotų savo gyve 
nimo be reikalo, taip neapskaičiuotai ir matomai, jis numirtų 
iš nuobodulio“.

2
Kiek vėliau daktaras užrašė: „Mes apsigyvenome užpa 

kalinėje ponų namo dalyje dviejuose kambariuose, kuriuose 
Annos Ivanovnos vaikystės laikais Kriugeriai buvo apgyven 
dinę svarbesnę tarnybą — ekonomę, auklę ir siuvėją. Mums 
pasisekė. Ruduo būvi sausas ir šiltas. Bulves nukasėme lig 
lietų ir šalčių. Bulvės, dvidešimt maišų, nuleistos į pogrindį 
ir apdėtos šienu ir sudėvėtomis kaldromis. Ten gi į pogrindį 
nuleistos dvi bačkos agurkų, kuriuos paraugė Tonia, ir tiek 
pat užraugtų kopūstų. Svygieji galvose sukabinėti rūsyje 
ant stulpų. Į smėlį pakastos morkų atsargos. Čia pat pakan 
karnas kiekis ridikų, burokų, ropių, o ant namų viršuje daug 
žirnių ir pupų. Į daržinę privežta malkų, kurių užteks ligi pa 
vasario. Aš mėgstu šiltą požemio dvelkimą, kai žiemą, anks 
ti rytą, dar neprašvitus, atidarai rūsio duris, laikydamas ran 
koje vos bežibančią ugnelę. Išeisi iš daržines, diena dar ne 
brėkšta. Sužirzės durys, arba neatsargiai sučiaudėsi, arba 
sniegas po kojomis sugirgždės, ir iš tolimos daržo lysves su 
bekyšančiais iš po sniego kopūstų kotais pašoks ir pradės bėg 
ti kiškiai, kurių pėdais skersai ir išilgai išbraižytas aplinkui 
sniegas. Ir apylinkėje pradeda loti šunės. Paskutiniai gai 
džiai jau seniau atgiedojo ir nutilo. Ir pradeda švisti.

Pradžioje, pavasarį ir vasarą, buvo labai sunku. Buvome 
netekę jėgų. Dabar, žiemos vakarais, ilsimės. Dėka Amfimui 
Samdeviatovui, kuris mus aprūpina žibalu, vakarais susiren 
karde apink lempą. Moterys siuva arba mezga, aš arba Alek 
sandr Aleksandrovič garsiai skaitome. Kūrenasi kiosnis ir aš, 
kaip seniai pripažintas kūrikas, seku ją, kad savo laiku gali 
ma būtų uždaryti juškas, sutaupant šilimą. Jeigu koks neaėgu 
lis dar rusena, jį skubiai, rūkstantį išnešu už slenksčio ir metu 
toliau į sniegą. Mėtydamas žiežirbas, jis degančiu lakeiu 
šviesdamas perlekia kampą parko, ir šnypščia ir gęsta, nukri 
tęs į sniegą.

Pakartotinai perskaitę „Karą ir Taiką“, „Jevgenijų Onie 
giną“, skaitome rusiškai išverstą Stendalio „Raudona ir Juo 
da“, Dikenso „Apsakymą apie du miestus“ ir trumpus Kleis 
to apsakymėlius“.

3
„Mes su Tonia niekad nenutolome vienas nuo kito. Bet 

šie darbo metai mus dar daugiau suartino. Aš stebėjau, kaip 
ji stropi, stipri ir nepavargstanti, kaip sumani pasirink ii dar 
bus, kad juo mažiau jiems išeitų laiko.

Tonia motinystėje. Man visada atrodė, kad kiekvienas 
prasidėjimas yra nekaltas, kad šioje dogmoje, liečiančioje Die 
vo Motiną, išreikšta bendra motinystės idėja. Kiekviena mo 
tinystė pažymėta vienuma, palikimu pati sau. Moteris pati 

išveda kartą, pati pasitraukdama į antrą vietą, kur yra ramy 
oė ir saugumas, kad galėtų supti lopšį Ji tylioje rimtyje mai 
tina ir augina jauną kartą“.

4
„Pakartotinai skaitome „Jevgenijų Onieginą“ ir poemas. 

Vakar buvo Anfim Samdeviatov, atvežė dovanų. Smaližiau 
jame, šviečiamės. Begalinės kalbos apie meną.

Sena mano mintis, kad menas ne pavadinimas srities, ap 
imančios daugybę sąvokų ir išsišakojančių reiškinių, bet, prie 
šingai, kažkas siaura ir sutelkta, pažymėjimas pradžios, įei 
nančios į meno kūrinį, panaudotos jam jėgos arba išvystytos 
idėjos pavadinimas. Ir man niekad neatrodė, kad menas yra 
daiktas arba forma, bet greičiau slaptinga ir paslėpta turinio 
dalis. Aš aiškiai matau, jaučiu, bet kaip tą suformuluoti?

Meno kūriniai daugeliu kuo kalba: temomis, situacija 
mis, turiniu, herojais. Bet daugiausia jie kalba kūrinyje esą 
mu menu. Meno esimas „Nusikaltimo ir bausmės” puslapiuo 
se sukrečia daugiau, negu Roskolnikovo nusikaltimas. Menas 
pirmykštis, egiptinis, graikinis, mūsiškis, tai, tikriausiai, tu 
kstančių metų bėgyje yra tas pat menas, visą laiką liekąs vic 
naskaitos formoje — menas. Jis yra kažkokia mintis, kažkc 
ks gyvenimo įtaigojimas, ir kai trupinėlis šios jėgos patenka 
į kokį nors sudėtingesnį mišinį, meno priemaiša nustelbia u 

sa kita ir pasirodo pavaizdavimo esme, siela ir pagrindu“.

5
„Persišaldęs, yra temperatūros. Užgniaužia kvėpavimą, 

gumulu ritasi į gerklę. Tai aorta. Blogis paveldėtas iš mo i 
nos. Neilgas mano čia gyvenimas. Kai pasveiksiu, reiks pa 
važiuoti į miestą, biblioteką. Norisi rašyti. Reikia skubėti. 
Ir neapsidairysi kai pavasaris prašvis. Tada sudie skaitymas 
ir rašymas.

Blogai miegojau. Mačiau keistą sapną. Mane išbudinu 
moters balsas, bet kai bandžiau jį įminti, neradau nė vienos 
pažįstamos moters, kuriai jis galėtų priklausyti.

Beje, apie sapnus. Yra nuomonė, kad sapnuojasi tas b . i 
dieną padaro didžiausią įspūdį. Bet man atvirkščiai. A:; pa 
stebėjau, kad tas, kas greit prabėga nepaliekant žymesnių pėd 
sakų, tas sapne įgauna visišką išryškinimą.”

6
Žiemą, kai žemė, oras, mėnulis ir žvaigždės buvo su! ir; 

tytos šalčio, Živago šeima skaitė Puškino eilėraščius, juos nag 
rinėjo atsekdami jo kūrybos procesą, augusį drauge su me 
tais ir poeto brendimu.

7
„Kaip norėtųsi greta tarnybos, žemės ūkio darbų ar gy 

dytojo praktikos sukurti ką nors išliekančio, kapitalaus, pa 
rašyti kokį nors mokslinį arba meno kūrinį. Kiekvienas žmo 
gus gimsta Faustu, kad viską aprėptų, viską patirtų, viską iŠ 
reikštų. Kad Faustas taptų mokslininku pasitarnavo bu vu tų 
jų ir esančiųjų klaidos. Žingsnis pirmyn moksle daromas pa 
gal atstūmimo įstatymą, nuneigiant viešpataujančia klaidas, 
ir klaidingas teorijas. O kad Faustas taptų menininku, pasi
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Kalbininkas Pranas Skardžius
60 METŲ AMŽIAUS IR 30 METŲ MOKSLINIO DARBO 

SUKAKTUVININKAS
Lietuvių kalbos tyrinėjimui 

ir puoselėjimui yra daug pa 
sitarnavęs tiesiogis garsiųjų 
lietuvių kalbininkų Pi oi. K. 
Būgos ir Prof. J. Jablonskio 
mokinys ir jų mokslinių tradi 
cijų įpėdinis Profesorius Pra 
nas Skardžius, kuris šiemet tu 
ri 60 metų amžiaus ir 30 metų 
mokslinio darbo sukaktuves.

Pranas Skardžius yra gimęs 
1899 m., kovo 26 d. Subačiuje, 
kur ėjo ir pradžios mokslą. Po 
to mokėsi Panevėžio vidurine 
je mokykloje, bet karas moks 
lą nutraukė ir tiktai 1922 m. 
jis galėjo baigti Panevėžio gim 
naziją. Turėdamas palinkimą i 
kalbų mokslines studijas, Lie 
tuvos universitete Įstojo į Hn 
manitarinių mokslų fakultetą, 
kur studijavo baltistiką, lygi 
namąją kalbotyrą ir lietuvių ii 
teratūrą. Be kitų, čia jis klaus? 
garsiųjų lietuvių kalbininkų 
prol. K. Būgos ir prof. J. Jab 
lonskio paskaitų. Šių dviejų 
profesorių paskaitos ypač su 
žadino ir paskatino jauno, bet 
gabaus kalbininko, Prano Skar 
džiaus susidomėjimą ir meile 
grąžiąjai lietuvių kalbai.

Pranas Skardžius dar studen 
tu būdamas Kauno umversite 
te, jau atkreipė j save dėmesį 
ir pradėjo garsėti kaip labai ga 
bus studentas mokslininkas— 
kalbininkas.

Plėsti kalbininko akiratį ir 
gilinti lietuvių kalbos studijas 
Pr. Skardžius išvyko i Leipci 
go universitetą, kur reiškėsi 
kaip labai žymus lietuvių kai 
bos specialistas Prof. J. Geru 
lis. Be to, ten dėstė žymus kai 
bininkas prof. R. Trautman. 
Leipcigo universitete, 1925— 
1929, Pr. Skardžius gavo kai 
bų daktaro laipsnį. Nuo tų me 
tų, Dr. Pr. Skardžius Lietu 
vos universitete Kaune buvo 
lietuvių kalbos katedros vedė 
ju ir dėstė kalbinius dalykus. 
1940 m. Humanitarinių mokslų 
fakultetui persikėlus į Vilnių,

i Vilnių persikėlė ir prof. P. 
Skardžius.

1944 metais pasitraukęs į Va 
karus, kuri laiką lietuvių bei 
baltų kalbotyros dalykus dės 
tė Tuebingcno universitete 
1949 m. atsikėlęs į JAV, Cle 
velando universitete įsigijo bib 
liotekininkystės specialybe, 
perėjo dirbti j Kongreso bib 
iioteką Washingtone, kur tebe 
dirba ir dabar.

Prof. Dr. Pr. Skardžius yra 
labai darbingas ir veiklus moks 
lininkas. Be to, modernus rno 
kslininkas. Bendrai, moksliniu 
kai gi, ž\ioma, stumia muksią 
pirmyn, bet daugelis jų yra lin 
kę į konservatizmą, dėl kurio 
mokslas ir nukenčia. Prof. P. 
Skardžius yra pažangos žmo 
gus. Ir kalbos reikaluose jis 
priešas yra sustingimui ir tūp 
čiojimui vietoje. Todėl jis yra 
ne tiktai parašęs mokslo veika 
lų, bet ir praktiškąją kasdien 
mūsų naudojamąją kalbą, ban 
do moderninti, praktiškai pasi 
sakydamas prieš kalbos taisyk 
lių dogmatizavimą, kam kiti 
mūsų kalbininkai yra linkę. To 
dėl Pr. Skardžius, kitų nedau 
gelio talkinamas, yra išleidęs 
Lietuvių Kalbos Vadovą, kuris 
naudinga ir prasminga krypti 
mi modernizuoja mūsų iašy 
bą.

Pr. Skardžius yra parašęs 
šiuos mokslinius veikalus: Sla 
vų skoliniai lietuvių kalboje, 
Daukšos akcentologija, Lietu 
vių kalbos žodžių daryba, Bend 
rinės lietuvių kalbos kirčiavi 
mas. Kaikurie šių jo darbų yra 
didžiuliai ir labai svarbūs bend 
rai pasaulio kalbininkams.

Kalbos srityje Pr. Skardžius 
reiškiasi labai plačiai. Jis suor 
ganizavo Lietuvių kalbos drau 
r iją, yra vienas „Gimtosios kai 
bos" organizatorių ir redaK 
torių, Valstybiniame teatre Lie 
tuvoje buvo artistų kalbos ko 
reguotojas, kalbos klausimais 
skaito paskaitas.

Pr. Skardžius yra ir veiklus

kulturwWkkovika
RAŠYTOJAS JONAS MEKAS — ŽYMUS FILMŲ 

EKSPERTAS
„Film Culture" žurnalo re 

daktorius ir „Semeniškių Idili 
jų" autorius Jonas Mekas ta 
po žymiu filmų žinovu, kurio 
patarimų ir nurodymų prašo 
daug kas. Jonas Mekas buvo 
pakviestas Vancouverio, Kana 
doj, Tarptautinio Filmo Festi 
valio komiteto padėti atrinkti 
kokius amerikiečių filmus ro 
dyti festivalyje, kuris įvyks 
rugpjūčio 3—15 dienomis. Ly 
giai panašioms pareigoms ii 
pakvietė ir Lenkijos Kultūros 
Ministerija, prašydama patar 
ti, kokius amerikietiškus iii 
mus importuoti Lenkijon.

APIE PETRO VAIČIŪNO
mirti okupuotos Lietuvos span 
da pranešė neoficialiai. Prane 
Šimas pasirašytas ..Grupė drau 
gų”. Oficialius pranešimus pa 
prastai pasirašo pavardėmis 
visas „elitas“. Toks prane' 
mas rodo, kad P. Vaičiūnas bu 
fo „trefnas“. Bet užtat j laido 
tuves susirinko minios žmonių, 
kurios brangų poetą-iašytoją 
nulydėjo i Rasų kapus, kur ant 
kapo^sudėtas kalnas gelių. To 
kio fakto akivaizdoje, „elitui“ 
negalima buvo ignoruoti poeto 
ir todėl prie kapo kalbėjo ir 
„partinio elito“ viršūnės. . .

LIETUVIŠKOS OPEROS 
LIETUVOJE 

NESĖKMINGOS
Lietuvos sovietinė spauda 

naujas lietuvių operas vertina 
maždaug taip, kaip Tiesa įver 
tino Griciaus Kalakutų filmą.

visuomenininkas, dalyvauja Be 
ndruomenės veikloje ir domisi 
politiniais klausimais.

Žymųjį kalbininką, veiklųjį 
visuomenininką ir NL bendra 
darbi sveikiname dvigubomis 
sukaktuvėmis ir linkime sveika 
tos, neišsenkamos energijos ir, 
geriausios sėkmės gyvenimo ir 
veiklos srityse. J. K.

Yra jau kelios operos, bet ku 
ri jų verta meno kūrinio lygio? 
Atrodo, kad nė viena. Kritikų 
nuomone, meistriškiausiai pa 
rašyta B. Dvariono „Dalia“. 
Bet ir ne be priekaištų. Žinant 
gi B. Dvariono, kaip kompozi 
toriaus, sugebėjimus, tenka 
konstatuoti, kad tokiu būdu ki 
tų operos yra žymiai silpnės 
nės, tat rezultatas yra tas, kau 
ligšiol parašytos Lietuvoje ope 
ros yra neaugšto lygio, o gal 
net ir labai silpnos.

Priežasčių tam yra daug, bet 
pagrindinė yra ta, kad sovieti 
joje menininkas suvaržytas, su 
kaustytas, neturįs valios lais 
vai kurti. Sovietinis meninin 
kas neturi teisės net kūrvbo• 
formos pasirinkti, — jis priva 
lo laikytis trafareto — „sočia 
listinio realizmo“, — kas fak 
tiškai yra nuogas natūraliz 
mas, pagal sovietinį reikalavi 
mą, pagal bolševikinį užsaky 
mą. Meno kūrybai tai yra mir 
tina sąlyga. Todėl ir operos iš 
eina menkos.

NAUJA OPERA 
„FRANK KRUK”,

kaip ją peifcvelgia komp. V. 
Baumilas, atidengia visą so 
vietinės „kūrybos” golgotą. 
Baumilas iš Cvirkos Frank Kru 
ko reikalauja to, ko Cvirkos ro 
mane nėra. Kas gi tas Frank 
Kruk? — Tai paprasčiausia 
graborius, dar ir negabus gra 
borius. Kaipgi iš jo padaryti 
herojų? Iš ko juoktis? lai tas 
pat juokas, koks ir Griciaus 
Kalakutuose. Ar gi gali būti 
juoko iš žmogaus nelaimių? 
Koks gi gali būti palyginimas 
su Don Bazilio, Chlestakovu, 
Bobčinskiu ir Dobčinskiu? Ko 
kių gi idėjų galima rasti pas pa 
prastą graborių? Tat ir Gobųls 
kiųi iš niekę ką nors pauąryti, 
nelengva. Todėl ir Frank Kruk 
— menka opera.

GERAI PASIRODĘ 
KONSERVATOR1STAI
L. ir M. rašo, kad Vilniaus 

Konservatorijos studentai ■ 
mingai pastatę D. Čimarozos 
operą „Slaptos vedybos". Nori 
si manyti, kad tai buvo įdomus 
spektaklis. Bet kai visi nuo 
pelnai atiduodami partiečiu A. 
Klenickio, kurio specialybė 
smuikas ir tai ne pirmaeilis 
smuikas, tai blanksta ir spėk 
taklio iškėlimas. Tuojau suabe 
joji: A. Klenickis, atseit par 
tietis, ne menininkas, garbina 
mas, tai kažin, kaip ir tas spėk 
taklis?

K. Šilgalio teigimu, operoje 
gerai pasireiskusi diplomantė 
A. Mikalauskaitė, mecosopra 
nas.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 
be anksčiau paskelbtųjų dar 
yra baigę šie lietuviai Toron 
to universitete: Z. A. Nalivai 
kaitė, E. R. Kuktaitė, J. V. 
Balsytė ir R. V. Dagilis. On 
tario College of Education bai 
gė E. J. Treičokienė.

ŽURNALISTU 
EKSKURSIJA

Lietuvos 'Žurnalistų S-gos 
skyrius birželio 19 d. buvo su 
rengęs ekskursiją Į didžiųjų 
vietos dienraščių — „Chicago 
Tribūne“ ir „Chicago Sun-Ti 
mes“ laidyklas. Ekskursijos da 
lyviai čia turėjo progą susipa 
žinti su modernia spaudos tech 
nika, kurią abu laikrašičai nau 
do ja Ypatingai įdomu buvo pa 
matyti modernišką „Sun-Ti 
mes" pastatą, galutinai ireng 
tą 1958 metais. Šiame pastate 
speciali laikraščio palydove eks 
kursantus painformavo apie 
įvairius dienraščio skyrius, ku 
rie buvo nuodugniai apžiūrėti. 
„Tribūne" parodė spalvotą fil 
mą apie šio laikraščio atsira 
dimą, pradedant dienraščio 
nuosavų miškų kirtimu Kana 
dos Šiaurėje, popieriaus garny 
ba, jo pervežimų Chicagon ir 
čia atliekamą tiesioginį laikraš 
čia darbą. Vėliau ekskursijos 
dalyviai buvo iš arti supažin 
dinti su šio laikraščio spausdi 
nimu.

• Plungės rajono Kulių iniea 
telyje mokytojai ir mokiniai 
įsteigė kraštotyros muzejų.
• Jonas Mekas parašė poemą 
„Gėlių kalbėjimas“, kun New 
Yorke išleista dviem kalbom 
— lietuviškai ir angliškai.
• Arch. Jonas Tumosas Aigen 
tinoje, Kordobos universitete, 
konkurso keliu laimėjo teisę 
dėstyti urbanistiką.
• Prano Naujokaičio romanas 
„Upeliai negrįžta j kalnus ‘ jau 
paleistas i rinką.
• Vilniuje gastroliavo Latvi 
jos baleto grupės. Gaiia, kad 
tose grupėse daugumas yra ru 
sų, ne latvių. Matyt, kad oku 
pantas vis grūda „savo žmo 
nes" į okupuotus kraštus ir 
okupuotoms tautoms neleidžia 
savarankiškai veikti.
• Vilniaus universiteto studen 
tai labai domisi lietuvių liaudies 
menu. Aprašinėti bei rinkti liau 
dies meno dirbinių dažnai jie 
išvyksta į kolūkius. Universi
teto kraštotyros būrelio kvijjį 
mu pas studentus atsilankė 2t> 
Daugų rajono kaimo audėjų, iš 
kurių atvežtų audinių buvo su 
rengta paroda. Apie savo dar 
bą pasakojo kaimo audėjos A. 
Mizarienė, Z. Buikienė n O. 
Česnuliavičiūtė.
• Adolfas Mekas, šiuo metu gy 
vena Meksikoj. Pavestas Mo 
dernaus Meno muzėjaus New 
Yorke, jis oiganižuoja retros 
pektinę Meksikos filmo paro 
dą—festivalį, kuris įvyKS New 
Yorke ateinantį sezoną.
• Albinas Elskus yra išstatęs 
savo darbus Irving Washing 
ton galerijoj, New Yoike.
• Illinois Valstybės Daihn^ 
kų sąjunga buvo suruošusi CV 
cagoje kviestinių menininkų 
darbų parodą, kurioje buvo at. 
vaizduota šio didmiesčio būdin 
gi gamtovaizdžiai. Iš arti pus 
šimčio tapytojų buvo pakvies 
ti ir trys lietuviai — A. Sku 
pas, J. Pautienius ir M. Šilei 
kis.
• H. D. Mošinskienė parašė 
dvi religinio turinio pjeses: 
„Baltosios lelijos riteris ’, apie 
Šv. Kazimierą ir „Šiluvos pa 
vėsy”, apie Šiluvą. Abu veika 
lai išeina iš spaudos.

tarnauja užkrečiantis mokytojų pavyzdys. Žingsnis pirmyn 
mene daromas pagal traukos įstatymą, pamėgdžiojant, sekant 
ir garbinant mylimus daiktus. Kas gi man kliudo tarnauti, 
gydyti ir rašyti? Aš manau, kad ne praradimas ir bąstymąsįs, 
ne nepastovumas, dažnas vietų keitimas, bet viešpataujanti 
mūsų laikais tarškančios frazės dvasia, gavusi didelį išsiplėti 
mą, — tai tas pat: ateities aušra, naujo gyvenimo statyba, 
žmonijos šviesuliai. Paklausius šita pradžioje atrodo — koko 
didelis fantazijos užmojis, kokia platybė! O tikrenybėje tai 
yra išpūsta dėl negabumo. Pasakiška tiktai paprasta, kai jį pa 
liečia genijaus ranka. Geriausia šiam pamoka — Puškinas. 
Kokia pamoka garbingam darbui, pareigai, kasdienybes pa 
pročiams. Iš visko rusiško aš dabar myliu labjausia Puškino 
ir Chechovo jaunystę, jų jaunatvišką drovumą ir nerūpestingu 
mą tokiais dalykais, kaip galutiniai žmonijos tikslai ir jų pačių 
savigalba. Gogolis, Tolstojus, Dostojevskis ruošėsi įnirti, ne 
rimastavo, jieškojo prasmės, sumavo, o šie visą laiką buvo ati 
traukti esamomis artistinio gyvenimo detalėmis ir už jų kar 
tojimosi pragyveno visą gyvenimą”.

8
Į Varykiną mes atvykome anksti pavasarį. Greit viskas 

sužaliavo, ypač Šutmoje, kuriuo vardu vadinamas ties Mikuli 
cynų namų griovys, užaugęs riešutynais, uogynais, alksny 
nais. Praėjus kelioms dienoms, ten pradėjo suokti lakštinga 
los. „v

Klausydamasis, lyg pirmą kartą, aš nustebau, koks šuo 
lis nuo paprasto paukštelio čiulbėjimo, ir be pereinamųjų pa 
laipsninių perėjimų, ir koks turtingumas dainos. Turgenevas 
aprašė jos grožį.

9
„Pavasaris. Ruošiamės žemės ūkio darbams. Tenka at 

sisakyti dienoraščio. Šiomis dienomis rogėmis į kiemą įva 
žiuoja ligonis. Atsisakau. Jis prašosi. Kas daryti? Širdis — 
ne akmuo. Tuojau ir kitas įvažiuoja. O čia ir brolis, kaip iš 
žemės išlindęs, jau čia. Pirmiausia jis patenka šeimos rate 
lin. Kai atsipalaidoju, prisijungiu į jų būrį ir aš. Parsideda 
klausinėjimai — kaip, iš kur? Jis atsikalbinėja, nė vieno tie 
saus atsakymo. Viešėjo jis apie dvi savaites. Dažnai išvyk 
davo, ir staiga dingo, kaip į žemę prasmego. Iš kur jia? Kas 
jis? Iš kur jo galybė. Jis pažadėjo mums visokių gėiybių, pa 
lengvinti gyvenimo sąlygas. Nuostabus dalykas! Tai mano 
„svodnyj“ brolis Jevgraf. Jis turi mano pavardę, bet apie jį 
aš nieko nežinau. Į mano gyvenimą jis įsiveržia antrą kartą, 
kaip gerasis genijus, šalinąs visus sunkumus. Kas jis?’’

Taip pasibaigė Jurijaus Andrejevičiaus užrašai. Daugiau 
jis jų nerašė.

10
Jurij Andrejevič pradėjo lankyti viešąją biblioteką Juria 

tine. Iš Varykino į Juriatiną jis atvykdavo raitas arkliu, kurį 
jam duodavo Mikulicynas. Arklį jis pastatydtvo Samdeviato 
vo kieme ir apie pusdienį pabuvęs bibliotekoje, grįždavo į Va 
rykiną.

11
Kartą, kai jis apsikrovęs knygomis ir žurnalais stengėsi 

skubiai peržiūrėti, bibliotekininkė, netikėtai atidarusi langių 
ką, pradėjo čiaudėti ir tuo atkreipė daktaro dėmesį, šis pama 
tė bibliotekoje Larrsą Fiodorovną Antipovą. Iš bibliotekos 

lankytojų santykių su ja, daktaras nustatė, kad Juriatino žmo 
nės ją myli ir gerbia.

12
Pirmasis įspūdis buvo, kad jis tuč tuojau turi prie jos 

prieiti ir pasveikinti, bet drovūs jo sų ja santykiai ir tūlas įtem 
pimas jį sulaikę. Vengtį žiūrėti į jos pusę, jis perstatė savo 
kėdę ir bandė skaityti knygas, tačiau mintys skrajojo kitur, 
Staiga jis suvokė, kad balsas, kurį jis girdėjo sapne, yra Anti 
povos balsas. Jis vėl kėdę pastatė į seną poziciją ir ją matė 
skaitančią. Daktarui prisiminė Meliuzejevo laikai. Ji, jam ai 
rodė, nenori būti graži ir kreipti į save dėmesį, ir tuo tartum 
save baudžia, kad ji tokia graži. Nusiraminęs ir susikaupęs 
daktaras peržiūrėjo gautąją literatūrą ir nutarė atiduoti ir po 
to pasveikinti Antipovą. Bet pakėlęs galvą pamatė, kad jos 
jau nėra. Kai jis atidavė knygas, ant stalo dar gulėjo jos 
grąžintos knygos apie marksizmą, kurį ji matyt studijavo nau 
jose mokytojavimo sąlygose.

Thčiay iš palikto knygų užsakymo jis sužinojo jos ad 
ieną. _

13
Buvo šalta ir vėjuota ankstyvojo pavasario, gegužės, die 

na. Jurij Andrejevič nėjo į biblioteką, bet pasiryžo susiras 
ti Antipovą. Kai daktaras įėjo į 'kiemą namo, kuriame Lansa 
Fiodorovna gyveno, buvo baisus vėjas. Daktaras Antipovą 
rado kieme prie šulinio prisisėmusią kibirus vandens ir pasivy 
žusią juos nešti į namus. Pamačiusi daktarą, Antipova išlai 
kė savo būdo santūrumą, tiktai jai ištrūko.

— Živago!
— Larisa Fiodorovna!
— Kokiu būdu? Kokiu likimu?
— Pastatykite naščius. Aš nunešiu.
— Niekad negrįžtu iš pusiaukelio, niekad nemetu pra 

dėto. Jeigu jūs pas mane, eikime. Geriau pasakykite, koks 
jus vėjas čia užnešė? Daugiau kaip metai čia ir vis neradote 
laiko ?

— Iš kur jūs žinote?
Kalbų pilna žemė. Be to pati jus mačiau bibliotekoje.

.— Kodėl gi jūs manęs nepašaukėte?
— Jūs nepriversite manęs patikėti, kad jūs pats manęs 

nematėte.
14

Pirmųjų įspūdžių Laros kambary paveiktas, daktaras pa 
pasakojo apie atvykimą į Uralą, apie susitikimą su Strėlių 
kovu.

— Jūs matėte Strelnikova?! — ji paklausė. — Aš jums 
kada nors papasakosiu daugiau, bet kažkokiu likiminiu būdu 
jūs jį susitikote. Jeigu teisingai supratau, jis jums padarė 
daugiau teigiamą, negu neigiamą įspūdį.

— Taip, greičiausia. Jis turėjo mane atstumti. Mes va 
žiavome per jo kovų vietą. Aš maniau susitiksiąs baudėją, ar 
ba revoliucinį maniaką smaugiką, ir jis nepasirodė nei vienu, 
nei kitu. Jeigu jis žmogus ne trafaretas, jis jau turi trupinėlį 
nemirtingumo.

— Kalbama, kad jis nepartinis.
— Ir man taip radosi. Aš manau, kad jis blogai baigs. 

Revoliucijos vykdytojai baisūs ne kaip piktadariai, bet kaip 
nevaldomi mechanizmai, kaip nuo bėgių nuėjusios mašinos. 
Strelnikovo santykiai su bolševikais pripuolami. Kol jis jiems 

reikalingas, jį pakęs. Bet praėjus reikalui, jį nublokš be jo 
kio pasigailėjimo, ir sutraiškys.

— Bet ar nėra kokio išsigelbėjimo? 1
— Prie carų tai buvo galima, bet ne dabar.

Gailą. Bet ir jūs pakitote. Anksčiau apie revoliuci 
ją jūs sprendėte kitaip.

-— Taip, Larisa Fiodorovna. Viskam yra saikas. Per 
tiek laiko reikėjo susiorientuoti. Išaiškėjo, kad revoliucijos 
įkvėpėjams permainų maišatis vienintelė gimtoji stichija. Pe 
į einamieji momentai jems yra tikslas. O jūs žinote, iš kur pas 
juos šis amžinas pasiruošimas? Iš to, kad jie neturi paruoštų 
gabumų, — iš negabumo. Žmogus gimsta gyventi, o ne ruoš 
tis gyvenimui. O jie dešimtmečius tęsia kalbas apie pasiruoši 
mą gyventi, bet gyventi neduoda.

15
— O dabar atvirumas už atvirumą. Strelnikov, apie ku 

rį jūs kalbėjote, tai yrą mano vyras Antipov, kurio aš jie«| 
jau fronte. Strelnikov — tai jo slapyvardė. Ir man ne| 
pramanias jo susilaikymas mūsų neatlankyti, bet jo globą 
mes netiesiogiai jaučiame. Dabar jis Sibire ir aš gaunu ži 
nių, kad jam daromi priekaištai.

' 16
Jurij Andrejevič nesuskaitomą skaičių kartų vyko keliu 

i Varykino. Tai jam buvo neįdomu. Praėjo jau daugiau kaip 
du mėnesiai, kai kartą jis negrįžo į namus ir pasiliko pas La 
rą, Daktaras apgaudinėjo Tonią ir nuo jos slėpė savo nusikal 
timą. Tonią jis mylėjo labai. Jos sielos ramybė, jos laime jam 
buvo brangiausia. Ir nusikaltimas jį pradėjo kankinti ir slėg 
ti. Pagaliau jis nutarė padaryti viskam galą. Jis sumanė pri 
sipažinti Toniai, prašyti jos atleidimo ir daugiau su Lai a ne 
susitikti. Kai jis pasakė apie savo sprendimą, Lara išklausė 
ramiai. Bet per jos veidą riedėjo nejaučiamos, neįsisąmonina 
mos ašaros, kaip kad lietaus vanduo per akmeninių statulų 
veidus. Pakeliui, galvodamas apie išsiskyrimą, jis narėjo grįš 
ti, aiškiau Larai viską pasakyti ir šilčiau su ja atsisveikini'. 
Bet save pergalėjo. V

Daktaras pergalvojo. Geriau dar palaukti su piisipa 
žinimu. Dar kartą pasimatyti su Lara ir gerai išsiaiškinti. Ir 
prisiminęs ją, jis svajojo. Ten jis vėl gaus iš Tvėrėjo rankų 
šitą Dievo sukurtą baltą nustabumą. Duris atidarys į tamsią 
susisupusi figūra. Ir artimumo pažadas, santūrus, šaltas, kaip 
šviesi šiaurės naktis, niekam nepriklausanti, prisiris, kaip pir 
moji jūros banga, kurią pasitinki bėgdamas per smėlį. Jurij 
Andrejevič paleido pavadžius, pasviro į priekį ir apsikabino 
arklio kaklą, galvą slėpdamas karčiuose. Kaž ką tartum iš ša 
lies girdėjo, bet arkliui šuoliuojant įsivaizdavo, kad tai yra vi 
dujai jo reiškiniai. Tiktai šūvis visai arti jo jį išbudino.

Daktaras nusitvėrė už pavadžių ir sulaikė arklį. Sker 
sai kelią stovėjo trys raiteliai.

— Nei iš vietos, drauge daktare, — ramiai pasakė jų vir 
šininkas. Jeigu paklusite, garantuojame visišką neliečiamybę. 
Priešingu atveju, nesupykite, nušausime. Mūsų felčeris už 
muštas. Jus prievarta mobilizuojame, kaip medicinos darbi 
ninką. Lipikte nuo arklio ir jo pavadžius perduokite jauniau 
šiam draugui. Primenu: jeigu pabandysite bėgti, nesicęremo 
nysime.

— Jūs sūnus Mikulicyno Liverijus, draugas Liesnych? į
— Ne, aš jo ryšių viršininkas Kamenr.odvorskij. D. U :
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LITUANICA CANADIANA A. A. MARIJA ŽMUIDZINAVIČIENĖ tai puikiai bėgioja. Dykumoje
SUDARĖ BIBLIOGRAFAS

A. RUŽANIEC-RUŽANCOVAS
1949—1959 vių Dienos Niagaroje Progra

I. KNYGOS — 
LIVRES-BOOKS

4.
7 Menas — Beaux-arts—Arts 
78 Muzika—Musique—Music

Ž i ž i ū n a s, K. Štai ir pa 
vasariss, mišriam chorui. Mont 
real, Que., išleido autorius, sp. 
1955. Aprašė: „Mizikos Ži 
nios” 55-4, 126 32

,, — „ Tėvynei ir Žagrė i 
Daina Žodžiai P. Vaičiūno 
Mišriam chorui Muziką para 
šė K. Žižiūnas. Made in Cana 
da, išleido autorius, Copyright 
U. S. A.. 1948, By K. Žižiū 
nas, sp. npž. (1949). 4

,, — .. Už Tėvynę! Mišriam 
chorui (Žodžiai) J. Stepo 
n a i t i s — (Muzika) K. Ži 
žiūnas. (Kanada), Copyright, 
.U. S. A., 1948, By K. Žižiū 
nas. 1 lap., sp. vienoje pusėje. 
195/268 mm. 34

791 Pasilinksminimai — 
Divertissements—Amusements

Joninės 1957 metai birželio 
2'2 d. St. Catharines, Ont., V 
(ilniaus) K(rašto) L(ietuvių) 
S(ąjunga), sp. npž. 1957. 4nn 
m. p., iliustr. 1 78X250 mm Pa 
staba: 4 p. viršelį piešė ir že 
mėlapį paruošė Vytautas M a 
č i k ū n a s 35

Joninės 1958 metų birželio 
mėn. 21 d. (St. Catharines, 
Ont.), V. K. L. S. St. Cathari 
nes skyrius, sp. npž. 1958. Pa 
staba: 1 p. — Lyg perlas ka 
rolių virtinėje, esi, Vilniau, m.i 
su tėvynei, ir tavo senoji pilis. 
3 p. Viršelį ir žemėlapį panto 
šė Vytautas M a č i k ū n a s

36
5-ji Konados lietuvių diena 

Niagaroje Informacinis laidinė 
lis (Rugpjūčio 31-mą dieną ir 
rugsėjo 1-mą ir 2-rą dieną). 
(Toronto, Ont.), 5-tosios Ka 
nados Lietuvių Dienos rengi 
mo valdyba, sp. npž. 1957. 4 
p., iliustr. 180236 mm Pasta 
ba: 3 p. Viršelį ir žemėlapį pa 
ruošė Vyt. Mačikūnas 37

Penktosios Kanados Lietu

ma. (Kanada), sp. npz. (19 
57). 4 nnm. p. 157X235 mm. 
Pastaba: 4 p. Niagara Falls, 
Ont. miesto planas. Planą pa 
gamino Vyt. Mačikūnas.

38
Wellando - St. Catharines 

dešimtmečio šventės šauklys. 
(St. Catharines, Ont.), sp. np 
ž. (1958). 4nnm. p., iliustr. 
178X246 mm 39

796. Sportas — Sports — 
Sports

IV-sios Šiaurės Amerikos 
Lietuvių sportinės žaidynės 
(1954 - IX-2—4). Torontas, 
(Toronto Lietuvių Sporto Klu 
bos Vytis), Photo - Dith Off 
set Printing Co. 1954. Virš., 
antrašp. p., apr. iš viršelio. 
28 nnm. p. 160X242 mm. Be 
Viršp. 4 p. — Leidinio projek 
tas Alp. P. B a n e 1 i o. Virše 
lis Vikt. Bričkaus 40

VII Šiaurės Amerikos Lie 
tuvių Sportinės Žaidynės 19 
57-IV-27—28 Toronto Progra 
ma. (Toronto), sp. npž. 1957. 
16 nnm. p. 159X242 mn 41

VII Šiaurės Amerikos Lie 
tuvių Sportinės Žaidynės 1957 
m. balandžio mėn. 27-28 d. To 
ronto. Redagavo Algimantas 
P. B a n e 1 i s. (Toronto), rin 
kn — Sp B-yė Žiburiai, Spau 
dė-Spaustuvė laikas. Virš., 20 
p., iliustr. 178-250 mm 42

796. 54 Stovyklavimas — 
Camps — Camping

Kanados Ateitininkų Stovyk 
los vadovas. (Kanada), raš. 
maš. ir sp. šapirogr. 1957. An 
rašė ,,Ateitis’’ 5 7-8, 188 43

Š. m. gegužės 12 d. Lietu 
voj, Kaune, staiga mire Marė 
Žmuidzinavičienė. Ji buvo 
prieš kelias dienas grįžusi su 
savo vyru, žinomu dailininku, 
iš Kaukazo, kur praleido atos 
togas, o jos vyras pieše pavei 
kslus. Velionė jautėsi gerai, no 
rs jau buvo peržengusi aslun 
tą dešimtį. Prieš mirtį nesirgo. 
Užgęso staiga. Ūma mirtis, ma 
tyti, įvyko nuo širdies smūgio. 
Ji paliko nusiminusius vyrą, 
dukrą, tris anūkus ir kitus ai 
timuosius.

A. a. Marija Žmuidzinavičic 
nė ėjo mokslus Varšuvoj ir 
Paryžiuj, Prancūzijoj, kur bai 
gė dantų gydytojos mokslą 
Solrbonos universitete. Bestu 
dijuodama Paryžiuj, ji pažino 
Antaną Žmuidzinavičių, kurs 
ten pat mokėsi tapybos, pami 
lo jį ir, baigus mokslą, sukūrė 
su juo šeimą. Pradžioj Žmui 
dzinavičiai apsigyveno Vii 
niuj, kur velionė vertėsi dantų 
gydytojos praktika. Po pirmo 
pasaulinio karo ŽmuidzinavI 
čiai persikėlė į Kauną, kui ve 
lionė gyveno su vyru ir šeima 
nepriklausomybės laikais ir vė 
liau iki mirties.

Kaip dantų gydytoja, M. 
Žmuidzinavičienė pasižymėjo 
nepaprastu kruopštumu ir rū 
pestingumu. Ji atlikdavo savo 
darbą taip tobulai, kad įgijo sa 
vo pacientų ypatingą pasitikt 
mą. Ji buvo tyli ir kukli, bet 
visad besišypsanti ir nuoširdi. 
Ji buvo neatskiriama savo vy 
ro Antano žmona ir draugė, 
jo paveikslų mėgėja ir meno

gerbėja. Savo dukrai ji buvo 
mylinti ir suprantanti motina. 
Ji buvo gerbiama ir mylima ne 
tik savo artimųjų, bet ir visų 
kas turėjo progos arčiau ją pa 
žinti.

Artimųjų palydėta a. a. Ma 
rija Žmuidzinavičienė atsigulė 
į amžino poilsio vietą Petrašiū 
nu kapinėse lieknų pušelių prie 
globstyj.

Te būna jai lengva Lietuvos 
žemė. P. E.
MIRĖ VISUOMENININKAS 

KOVOTOJAS
Birželio 25 d., 12 vai. naktį, 

savo bute, 689 Lonox Rd., 
Brooklyn, N. Y., eidamas 83 
metus amžiaus mirė Juozas 
Ambraziejus, populiariai vadi 
namas Dėde Ambraziejum. Vi 
są savo amžių buvo energin 
gas, jautrus ir veiklus visuose 
lietuviškuose reikaluose. Buvo 
knygnešys, slaptų organizacijų 
carinės okupacijos laikais Lie 
tuvoje ’organizatorius, kaimo 
švietėjas ir visoks prieš caro 
valdžią, lietuvių tautos ateičiai 
kovotojas, Didžiojo Vilniaus 
Seimo 1905 m. dalyvis, trejų 
metų į Olonecko guberniją 
tremtinys.

Amerikoje spaudos darbuo 
tojas, SLA, Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos ir ALT Sandaros akty 
vus narys. Paskutiniu metu 
buvo Sandaros 1 kuopos gar 
bės pirmininkas. Velionis pali 
ko žmoną ir tris lietuviškoje 
dvasioje išauklėtas dukras, ku 
rios visos trys ištekėjusios už 
lietuvių. Kor.

juos sunku pavyti net arkliu. 
Striučio kiaušinis sveria dau 
giau kaip kilogramą. XVII a. 
buvo barbariškai išnaikinti 
striučiai - gigantai, kurie bu 
vo dukart didesni už tebegyve 
nančius savo giminaičius. Yra 
žinių, kad jų kiaušiniai svėrė 
net iki 8 kg.

• Grupė rašytojų buvo nuvy 
kusi j Klaipėdos uostą, pas žve 
jus ir kitus darbininkus, bū 
tent rašytojai Matusevičius, 
Dovydaitis, Dautartas, Miški 
nis ir Pocius. Tai, matys, yra 
vykdymas tos programos, pa 
gal kurią i ašy tojai piivalo 
„bendrauti su liaudimi'”.

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys, 

(rašykite Į plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

(Home Recording Service) 
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

Mosklo - Technikos naujienos

NIAGAROS
ŠIEMET RUGPJŠČIO 1 D.

Pačiame vasaros jkarstyje 
bus smagu ir gera atitrūkti 
nuo ežerų ir upių, nuo mielo 
vandenėlio, ir praleisti šešta 
dienio vakarą metinėje parapi 
jos šventėje, kuri įvyks St. 
Stephen salėje, prie Wellando 
gražiame miškelyje. Piograma 
įvairi. Ją atliks Rochesterio, 
Hamiltono ir Toronto lietu 
viai.

Visi keliai veda į Niagaros 
pusiasalį!

Parapijos Komitetas.
ATVYKSTA TĖVAS 
JUVENALIS LIAUBA

Atvyksta i Parapijos šventę 
rugpjūčio 1 dieną, kur paša 
kys šventės pagrindinę kalbą. 
Taip pat tėvas Juvenalis žada 
praleisti šiame pusiasalyje »a 
vo atostogas.

PUSIASALIS
TAI BENT JONINĖS!
Merrittone, prie St. Catheri 

nes, sutraukė daugiau kaip 
1200 dalyvių. Didžiulėje salėje 
pritrūko vietų. Daugeliui teko 
stovėti. Čiurlionio ansamblis 
padainavo neužmirštamai.

Antros Joninės prie Wellan 
di turėjo žymiai mažesnį pasi 
sekimą.

LIETUVIŠKA MENO 
PARODA!

Rugpjūčio 1 dieną Wellan 
de, St. Stephens saleje atida 
romą lietuvių dajlininkų paro 
da. Bus išstatyti dail. Valiaus, 
Galdiko ir kitų lietuvių daili 
ninku darbai. Ši paroda organi 
zuojama Niagaros Pusiasalio 
parapijos metinės šventės pro 
ga. Tuo būdu didelei masei lie 
tuvių, atvykusių į šventę, bus 
proga pamatyti retą parodą.

Kav o Žemės ūkio anademi 
jos studentai mokosi esperan 
to kalbos. Vyr. dėstytojas D. 
Kūkenis ir E. Laiconas esperan 
to kalba susirašinėja su Čeko 
slovakijos ir Danijos žemės 
ūkio specialistais, keičiasi su 
jais naujaisiais mokslo pasie 
kimais. specialybės žiniomis. 
Su įvairiais pasualio žemynais 
bei šalimis susirašinėja 21 aka 
demijos studentas. Studentas 
Matulionis esperanto kalba 
palaiko ryšius daugiau kaip su 
20-čia šalių.
• Neringoje esą pasodinta šį 
pavasarį 2 mil. medeliu, prane 
šė Vilniaus radijas gcg. 17 d., 
talkininkaujant Klaipėdos, Ši 
lutės, Kretingos darbininkams.

LIETUVOJE ATRASTOS LABAI VERTINGOS 
SENIENOS

St. CATHARINES, Ont.
ATIDARYTA VARGONŲ FONDO SĄSKAITA

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS į

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME j 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ į ;f 

bei kitų dalykų persiuntimą t

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. ManfreedKory I

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV. |

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI !
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia i

dovanų siuntinių persiuntimo firma !t.

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

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

Tyrinėjant Juodonių pilia 
kalnį, esantį ties Tumo - Vaiž 
ganto tėviške, prie kelio Sve 
dasai '— Rokiškis, rasta labai 
senos sodybos vieta, apie tūks 
tantis metų prieš mūsų erą. 
Rasta kaulinių adatų, ylų, gnai 
bytos keramikos, žalvarinių ir 
kitokių dirbinių, kurie nežinia 
kam buvo taikomi, kokiam tiks 
lui naudojami; rasta daug pa 
puošalų. Tyrinėjimas tęsiamas.

SVARBŪS ČEKOSLOVAKŲ 
INŽINIERIŲ IŠRADIMAI

Patverti (pakrautą vagoną, 
automašiną arba išlydytą meta 
lą prieš pilant į formas — ne 
lengva. Tam tikslui naudoja 
mos nepaprastai didelės svars 
tyklės. Pavyzdžiui, transporte 
jos primena ištisus namuaus, 
be to, turi ir kitų minusų.

Tuo susidomėjo du čekų in 
žinieriai — O. Starka ir B. 
Dubskis.

Elektromagnetinės svarstyk 
lės — taip vadinasi pirmasis iš 
radėjų prietaisas. Jomiss gali 
ma nustatyti tilto konstrukci 
jos arba perdengimo sijų krū 
vį, vandens slėgimą užtvanko 
je, išimto grunto arba išlydyto 
metalo svorį ir kt. Pritaisius 
elektromagnetines svarstykles 
prie keliamojo krano, krani 
ninkas visą laiką žinos kelia 
mos medžiagos svorį.

Šio išradimo principu paga 
mintas dar vienas prietaisas.

įgalinantis iš karto nustatyti 
grunto slėgimą šachtose, maši 
nų ir pastatų vibraciją, saugyk 
loję esančios medžiagos kiekį, 
vagonuose arba automašinose 
esančio krovinio svorį.

Šios rūšies įrengimu galima 
išmatuoti slėgimą katiluose, 
metalurgijos fabrikų lydymo 
krosnyse ir t. t.

Jau nekalbant apie kitus di 
delius i-šių įrengimų privalu 
mus, visi jie, palyginti, yra ma 
žu matmenų, patogūs naudotis.

(MG)
VIRUSŲ „DVIKOVA’’
Neseniai daktaras Markse 

ras (Prancūzija) nustatė, kad 
tarp augalų ir gyvūnų virusų 
yra keisti, prieštaringi santy 
kiai. Gyvūno kūne augalų vi 
rusai gali būti ne tik visiškai 
nekenksmingi, bet kai kuriais 
atvejais atlikti ir teigiamą vaid 
menj. Pavyzdžiui, mozaikinės 
tabako ligos sukėlėjas, įšvirkš 
tas po karvės oda, padeda grei 
čiau išgydyti nuo snukio ir na 
gų ligos, o šį virusą įšvirkštus 
vištai, jis bus efektyvi priemo 
nė prieš pavojingą naminių 
paukščių ligą — pseudomarą 
(Niukaslo liga).

DIDŽIAUSI PAUKŠČIAI
Didžiausis paukštis žemėje 

— afrikinis strutis. Jo ūgis šie 
kia iki 3 m, o svoris — 9Ū kg. 
Šie paukščiai neskraido, bet už

Parapijos dešimtmečiui atžv 
mėti rudenį bus įsigyti vargo 
nai. Tam atidaryta vietos ban 
ke sąskaita. Pasižadėję auką 
išmokės trejų metų bėgyje. 
Pradžia jau padaryta graži ir 
tikimasi, jog retas kas neprisi 
dės prie šio tikrai gražaus, ver 
tingo ir reikšmingo sumany 
mo.

RUOŠIAMASI METINEI 
PARAPIJOS ŠVENTEI

Rugpjūčio 1-rna nebe uz jū 
rų, marių. Šventė ruošiama pla 
taus mąsto. 'lai juk vienintelė 
stipresnė parama parapijos iš 
laikymui. Ročesterio choras

koncertui ruošiasi labai inten 
šyviai ir žada vadovaujami mu 
ziko kompozitoriaus Strolios 
šiemet, pasirodyti su visa eile 
naujų dainų.

GERAI ATŽYMĖTOS 
JONINĖS

Privačios Joninės ir šiemet 
čia buvo gausios, nes Jonų čia, 
pasirodo, nemaža. Atvykęs į 
koncertą PLB pirmininkas p. 
Matulionis, irgi kaip Jonas, bu 
vo pagerbtas vietos lietuvių. 
Beje, p. Matulioniui, Joninių 
koncertui pasibaigus, visa salė 
sugiedojo ilgiausių metų.

Berželis.

WELLAND, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Lietu 
vių Bendruomenei ir Meškerio 
tojų klubui „Lituanica” už su 
teiktą finansinę paramą mūsų 
iš'eimos belaimėję. Nuoširdus 
ačiū tėvui B. Mikalauskui už 
iškilmingas šv. Mišias ir ge 
didingas pamaldas, atlaikytas 
už a. a. Natalijos Naiduškevi 
čienės vėlę. Ačiū už vainikus, 
gėles ir užprašytas šv. mišias

už velionės sielą. Ačiū L. B. 
Valdybos pirm. K. Stankev 
čiui už pasakytą atsisveikini 
mo žodį kapinėse. Didelis ačiū 
visiems dalyvavusiems lakiotu 
vėse ir už pareikštas užuojau 
tas, taip giliai atjaučiant mūsų 
šeimos nelaimę.

Pranas, Algirdas ir Nijolė 
Naiduškevičiai.

Vietoj rašymo - pasikalbėkite i 
su savo artinaisiais!

■j; Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus, g 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo. «
Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

■ : Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžtamą;! 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.

I
” Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų : ■ 

namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service)

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q. CA 6-7521. ;;

! Verdun PO 6-5641 J
HICKSON GROCERY 1

ŠALUS ir MAISTO PRODUKTAI į
$ Pristatymas nemokamai !
X 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jotas < >

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus, 
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 

Ižd. E. Griganavičiūtė RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas DO 5-0224

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS 
18 METŲ JŪSŲ YARNYBOJSI^, 

GARANTUOTAS DARBA g/į’*"** 
f 259—3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343 į

M. MAČIUKAS į
VYRIŠKŲ IR į

MOTERIŠKŲ RŪBŲ J
S

SIUVĖJAS |
AUGŠTOS KOKYBĖS

RANKŲ DARBAS J

ANGLIŠKOS MEDŽ1AGO $

79 ir 81 St. Zotique St. F 
el. CR 7-0051. MONTRExI 5

Į A. NORKELIŪNAS |
Commissioner of the Superior Court of Montreal ? 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RUSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) S
$ Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-412u $
9 12 metų patyrimą*. '
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A. A. BRONIUS ŠLEPETYS MUS VISUS SAISTO...

bininkais, jieškodamas Bro 
niaus, tačiau jį surado jau tik 
pakrantės apsaugos vyrai, at 
vykę su motoriniu laivelu. Sku 
biai reikėjo -vežti žmoną į ligo 
ninę, nes ji buvo prisigėrusi 
vandens.

Kodėl nesidėjote apsaugos 
ratų? — Užklausiau, Plaukė 
me tik keletai minučių, todėl 
pagalvojome, kad jie y-.a nėr ei 
kalingi. Visa ši nelaimė įvyko 
birželio 24 d. apie 1 vai. p. p.

A. A. Bronius Šlepetys buvo 
gimęs 1921 m. lapkričio 22 d. 
Baibių km. Degučių valsč. Za 
rasų apskr. Į Kanadą atvyko 
miško darbams 1947 m. ir 1948 
m. pradėjo dirbti The Steel Co 
of Canada Hamiltone. Buvo 
visų mėgiamas ir gerbiamas, 
pažįstamas ne tik naujųjų atei 
vių, bet ir senesniųjų, tad ir ne 
nuostabu, kad jo laidotuvės 
birželio 27 d. buvo didžiau 
sios: pamaldose bažnyčia bu 
vo perpildyta, kaip ir sekma 
dieniais, o į amžinąją poilsio 
vietą, palydėjo apie 70 mašinų 
hamiltoniečių. artimųjų apylin 
kių lietuvių. Į laidotuves atvv 
ko sesutė iš Čikagos E. Sepkie 
nė, V. Panavaitė-Stankienė, iš 
Detroito p. Dilienė iš taLakos 
ūkių ir kt. Velionis paliko di 
deliame nuliūdime žmoną Sta 
sę, 8 metų Romuką, kurio sek 
madienį ėjo pirmoss šv. Komu 
nijos, tačiau jo tėvelis, tose iš 
kilmėse jau dalyvauti negalė 
jo) 18 mėn. Aleksą, Ljetuvo 
je motiną Uršulę ir dvi sesutes 
— Bronę ir Birutę.

A. a. Bronius visuomet pa 
liks visų jo pažįstamų širdyse, 
kaip kilnus vyras ir. geras lie 
tuvis patriotas. K. Baronas.

Pereitą savaitę Hamiltono 
lietuvių koloniją ištiko skau 
dus smūgis: Simcoe ežere nu 
skendo a. a. Br. Šlepetys. Šj 
įvykį plačiai aprašė vietos ir 
Toronto spauda, tačiau Jūsų 
bendradarbis užklausė to įvy 
kio liudininką Domą Kochan 
ką, kuris apie šią nelaimę taip 
papasakojo : ,,Turėdami keletą 
laisvų dienų, su Šlepečių ir Gu 
rėčkų šeimomis išvykome prie 
Simcoe ežero, Crescent Beach 
vietovės. Kadangi a. a. Bronius 
turėjo motorinį laivą, nuspren 
dėme truputį paplaukioti juo. 
Įsėdome trise — aš. mano žmo 
na ir Bronius. Nuo kranto nu 
plaukėme gal apie 200 jardų. 
Bronius, stovėjo laive, laikė 
vairą rankose ir darė posūkį 
atgal j kranto pusę, kai staiga 
laivas, neišlaikęs lygsvaros, ap 
virto. Pajutau, kad esu vande 
nyje ir po kcletos sekundžių, 
pamačiau Bronių ir mano žmo 
ną. Ji nemokėjo plaukioti. No 
rėjome užsikabinti laivelio, ta 
čiau dugnas apvalus, nebuvo 
už ko laikytis. Tuomet metė 
mės plaukti prie kranto, laiky 
darni iš abiejų pusių žmoną už 
rankų. Kiek paplaukus, pri 
traukiau gerokai vandens. Pa 
leidau žmonos ranką, gaudyda 
mas orą. Situacija nepavydėti 
na, nes ir baimė apėmė ir ne 
t.ekau sąmonės. Atsipeikėjas 
nutariau, kad mes kranto liepa 
sieksime. Broniui pasakiau, 
kad laikytų žmoną, o aš pats 
norėjau pasiekti laivelį ir jį pri 
stumti prie jų. Plaukdamas 
prie laivelio atsigrįžau į žmo 
nos ir Broniaus pusę ir jie bu 
vo kartu. Pagavęs laivei}, stū 
miau Broniaus ir žmonos link 
bet jau mačiau tik vieną gal 
va. Palikau laivelį ir plaukiau 
ton pusėn, tačiau ir ta galva 
dingo, o toje vietoje iškilo bur 
bulai... Priplaukęs tą vietą nė 
riau j vandenį apie 4—o pėdas. 
Pamačiau plaukus, stvėriau 
juos ir ištraukiau į vandens pa 
viršių, pasirodo savo žmoną. 
Plaukiau prie laivelio, stvėriau 
vienu pirštu kilpą, antį a lanka 
laikiau žmoną, kuri buvo jau 
be sąmonės. Dar šone laivo, gi 
liai vandenyje, mačiau Bro 
niaus kojas. Krante užaliarmuo 
ti Gureckų šeimos ir a. a. Bro 
niaus šeimos, du kanadiečiai vy 
rai bėgo į pagalbą, tačiau prie 
kranto laivelis buvo užrakin 
tas ir be irklų. Su kastuvais 
nulaužė jie spyną, kastuvais ir 
klavosi prie mūsų. Įmetę žmo 
ną į tą laivelį, nardžiau su dar

CHICAGIEČIA1 PRIE ’ 
EŽERO I1 

Pirmąjį vasaros savaitgalį, , 
apdovanotą gražiu ir šiltu oru, 
šimtai Chicagos lietuvių buvo 
iškeliavę prie Michagano eže 
ro lietuviškoje Beverly She 
res, Ind. vietovėje. Nors šis 
miestelis yra apie 40 mylių a 
tume nuo Chicagos, tačiau jis 
sutraukia daugiau lietuvių lan 
kytojų negu bet kuri kita va 
sarojimo vietovė Chicagos apy 

Šioje vietovėje yra apie 10 
daugiau žinomų lietuviškų va 
sarviečių, iš kurių bene pla 
čiausiai yra išgarsėjusi „Ni 
da”. Čia užsuka vasarotojų ir 
iš Detroito, Cleveland© ir net 
iš Kanados, šeštadienių vaka 
rais čia vyksta šokiai.

Birželio 20—21 d. d. netoli 
mais nuo šių vasarvieičų esan 
Čiame Jonyno ūkyje įvyko Chi 
cagos LF Bičiulių išvyka, su 
traukusi per 100 žmonių, šios 
išvykos dalyviai taip pat pagy 
vino judėjimą prie Michigan© 
ežero, kuris nevieną labjau do 
mino negu paskaitos.

Galima tvirtinti, jog Chica 
gos lietuviškasis veikimas nuo 
praėjusio savaitgalio persikėlė 
visai vasarai į Beverly Shores, 
populiariai „Sandūnais" vadi 
namą vietovę, apie kurią, nuo 
monę vėliau turėsime piogą 
daugiau parašyti.

Lietuvos krepšinio pirmeny 
bėse daugiausia taškų — 459 
— pelnė B. Gentvainis iš Kau 

, no Audinių, o pas moteris, 
Sov. Sąj. rinktinės žaidėja G. 

> Tūlevičiūtė (Kauno PI) — 
■ 298.
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i BELLAZZI - LAMY, INC
Į DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.
I įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
F

nizacija, kuri paskelbė World 
Refugee Year, t. y. pasaulinius 
pabėgėlių metus?

— Tai yra sąjūdis. Jis kilo 
Anglijoje, kur įsikūrė minėtu 
vardu organizacija. Britanijos 
vyriausybė šiam sąjūdžiui pri 
tarė ir poskyrė per 5 |nilionus 
dolerių. Pasaulio Pabėgėlių Me 
tų projektą Britanijos atsto 
vas pasiūlė primti JTO. Pasiū 
lymas buvo 31 valstybės pri 
imtas. Tik astuonios komunis 
tų valdomos valstybės pasisa 
kė prieš pasiūlymą. Kadangi 
Amerika šį sumanymą parėmė, 
dėl to prezidentas Eisenhowe 
r’is gegužės 19 d. Amerikos • 
suomenei paskelbė Pasaulinius 
Pabėgėlių Metus nuo šių me 
tų liepos 1 d. iki 1960 metų lie 
pos 1 d. Kongresas paskyiė 4 
mil, dol.

Atkelta iš 3-čio psi.
ros organizacijų pagalbos bus 
reikalingi ne mažiau, kaip trys 
milionai pabėgėlių.

? Ar Pasaulinis Pabėgėlių 
Metų vajus padės išspręsti vi 
są pabėgėlių problemą?

— Tolimųjų Rytų ir Vidu 
rio Rytuose esančių pabėgėliu 
problema baisiai sunkiai išsp 
rendžiama. Lengviau spręstina 
Vakarų Europoj esančių pabė 
gėlių problema. Per paskelb 
tuosius metus kurie gales iš 
vykti į kitus kraštus pastoviai 
įsikurti, o negalinčius iš\ykti 
bus stengiamasi įkurdinti tuo 
se kraštuose, kuriuose jie da 
bar gyvena. O paliegėliai ir Ii 
gonys bus globojami ii šelpia 
mi. Vakarų Europoje esančių 
pabėgėlių aprūpinimui, jskai 
tant ir emigracijos išlaidas, 
reiktų apie 50 milionų dolerių.

? Ar numatomas naujas imi 
gracijos įstatymas?

— Amerikos vyriausybe siū 
lė Kongresui priimti įstatymą, 
kuris leistų kasmet primti 
virš kvotos 10,000 ateivių. Ta 
čiau žymus emigracinių reika 
lų žinovas kengresmanas Wal 
ter’is pasiūlymui nepritarė ir 
iš savo puses pasiūlė įstatymo 
sumanymą, kuris suteiktų tei 
sę prokurorui įsileisti tiek atei 
vių, kiek bus reikalinga, neribo 
jant jų skaičiaus. Tokia tvar 
ka atvykę žmonės, tik dvejus 
metus Amerikoje pagyvenę tu 
retų teisę prašyti nuolatos apsi 
gyventi. Panašų emigracijos 
įstatymo sumanymą įteikė ir 
senatorius Kennedy's.

? Ar daug yra norinčių į 
Ameriką atvykti lietu/ių?

—- Pagal Lietuvai nustatytą 
kvotą tik 368 lietuviai per me 
tus gali atvykti. Šia kvota nau 
dojasi lietuviai pabėgėliai. At 
sižvelgiant norinčiųjų atvykti 
skaičiaus, ji vis dar permaža. 
Dėl to konsulatuose nusirinko 
daug prašymų į Ameriką norin 
čių atvykti lietuvių. Dėl to ei 
lės tenka laukti po kelis me 
tus. Nors naujų lietsvių pabė 
gėlių ir nedaug prisideda, bet 
esančių Vakarų Europoje lie 
tjuviiu pabėgėlių jaunimas paau 
go ir nori atvykti į Ameriką. 
Jei Kongresas priimtų naują

? Atrodo, kad pabėgėlių šal 
pos ir globos reikalas statomas 
pasauliniu mastu. Tokia proga 
pravers patirti: kokio dydžio 
pabėgėlių masė yra, kokiu mas 
tu ji didėja ir kur daugiausia 
pabėgėlių susitelkė?

— Didžiausią pabėgėlių ma 
sę sudaro kinai iš komunistinio 
režimo valdomos Kinijos. 
Iš ten jie bėga į nedidel} Ilong 
Kongą, kur jų susitelkė jau 
apie milioną. Antra pabėgėlių 
grupė gausumo atžvilgiu yra 
iš Izraelio išvaryti arabai Vidu 
rio Rytų kraštuose. Jų yra per 
957,000. Trečia pabėgėlių ma 
sė yra po karo likę Vakarų Eu 
ropos kraštuose iš Rytų Euro 
pos pabėgėliai ir vėliau į ten 
atbėgę iš tų pat vietų gelbėda 
miesi nuo komunistinės grės 
mės. Jų yra 893,000, neskai 
tant iš rytinės Vokietijos atbė 
gūsių vokiečių. Daugumas pa 
bėgėlių įsikūrė Vakarų Euro 
pos kraštuose, bet gyvenančių 
stovyklose ir pašalpos reikalin 
gų yra per 235,000. Daugumas 
jų gyvena Vakarų Vokietijo 
je ir Italijoje. Be to, labai daug 
pabėgėlių ^ra Tolimuosiuose 
Rytuose, Vietname, Korėjoje, 
Pakistane, milionai.

? Kiek pabėgėlių bus būti 
nai pagalbos reikalinga?

— JTO ir Amerikos labda

Aktore Vita Linder CBC lai mėjusi klausytojų palankumą 
už skaitymą poezijos.

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas 

Aug. M Y L Ė 
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. 

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės Londone vadovybei malonu 
pranešti, kad ji yra susitarusi su vienu didžiųjų Anglijos 

audimo fabrikų pagaminti ‘

Lietuvių Prekybos Bendrovei 75.000 jardų 
EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama 
Lietuvoje, toms medžiagoms esame parinkę specialų raštą 
— dvigubus ypač švelnius ruoželius. Taip pat ir naujas 

spalvas esame parinkę ypač patrauklias: melsvą, 
tamsiai rudą ir tamsiai pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi įrašą „Made in England”, 
Nepaisydama tai, kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės 
rūšies ir daug brangesnės, Lietuvių Prekybos Bendrovė 
nusprendė siūlyti jas visiems lietuviams standartiniams 

siuntiniams sudarinėti nepakeltomis kainomis.
Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti 
mūsiškį „Specialų standartinį siuntinį“, kurį sudaro 23 jar 
dai medžiagos, Lietuvių Prekybos Bendrovė nusprendė 
skirti tam reikalui 23.000 jardų medžiagos, iŠ kurių bus 
galima sudaryti 1.000 „Sepcialių standartinių siuntinių“. 
Toki siuntinį sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTINĖS 
RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ 
ŽELIAIS 7 vyriškiems ar moterišk.

$ 7 9.o o
įskaitant į tą sumą visus

Užsakytojas gali pasirinkti tokias spalvas, 
kokios jam patinka.

Mūsiškį „Specialų standartinį siuntinį’’ gali užsisakyti kiek 
vienas, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar kitos fu mos. 
Pareikalavus mes nemokamai siunčiame tų naujųjų medžią 
gų pavyzdžius, standartinių siuntinių kainoraštj ir savo 

NAUJĄJĮ BENDRINĮ KATALOGĄ.
Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, 
kurie tuojau pat negali užsisakyti, gavę bent $1.00 užstato, 

galėsime 3 mėnesius laukti paties užsakymo, 
, Mes patikriname, kad:

SIUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDA 
MASIS PAVYZDŽIAIS BUS PASIRINKĘS 

UŽSAKYTOJAS.
Mes būsime dėkingi, jei nuolatiniai mūsų klijentai, prašy 
darni NAUJŲJŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžių, laiškuose pažy 

mės, kad jie jau yra nuolatiniai mūsų klijentai.
Mums taip pat malonu painformuoti visus siuvamųjų maši 
nų siuntimu besidominčius savo klijentus, kad mes siunčia 
me rankines ir kojom minamąsias „SINGER” siuvamas ma 

šinas, kurių muitas yra čia apmokamas.
Mums vis dar būtų pageidaujami atstovai J. A. V. ir Ka 

nadoje. Prašom rašyti:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street, London, W. 11 Great Britain

DVIGUBAIS BRUO 
kostiumams tiktai už

mokesčius.

imigracijos įstatymą, tai juo 
dar galėtų pasinaudoti apie 1, 
000 lietuvių.

? Ar daug dar yra lietuvių 
pabėgėlių?

— Daugiausia Vakarų Vo 
kietijoje. Ten jų dar yra apie 
8,000. Iš šio skaičiaus puspenk 
to tūkstančio bus iš Klaipėdos 
apylinkių, o pusketvirto tūks 
tančio iš kitų Lietuvos vietų. 
Daugelis klaipėdiškių jau įsikū 
rė.

? Gal skuista ir alksta lie 
tuviai pabėgėliai. Ar jie gauna 
kokią pašalpą iš Balfo?

— Ligonis, senelius ir jau 
nuolius Baltas globoja, šelpia 
juos drabužiais, pinigais ir iš 
Amerikos vyriausybės gauna 
mu maistu. Balto skyrius Miun 
chene prižiūri pašalpos teiki 
mą.

? Ar skelbiamieji Pasauli

niai Pabėgėlių Metai kokia no 
rs prasme nesaisto po karo 
Amerikoje apsigyvenusių lietu 
vių?

— Taip. Visi mūsų tautie 
čiai, kurie po karo atvyko Ame 
rikon, tokia proga turėtų pri 
siminti, kad ir jie buvo pabė 
geliai. Ir jei ne Amenkos ir 
jos lietuvių moralinė ir mate 
rialinė parama, ar gi jie būtų 
galėję taip gyventi, kaip dabar 
gyvena? Norėčiau, — sako Bal 
lo pirmininkas, — kad skelbiu 
mųjų metų proga po karo atvj| 
kę lietuviai prisimintų, jog tir 
se vietose, iš kurių jie atvyko, 
liko daug mūsų brolių ir sesių, 
kurie iš ten negalėjo išvykti. 
Ne vieną sunkia našta slegia 
ligos, vargas, įvairūs tiukumai 
ir eneaiškus rytojus. Morali 
nės ir matenaiinės pagalbos jie 
labai reikalingi.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

faOĮĮDE LUXE DRY CLEANERS)
117—6th AVENUE, LACH1NE

I ME 1- 6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

LIŪDESIO VALANDOJE
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt.
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B Al ne
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabi tai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U C I U L 1 S 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
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HAMILTON
SKAUTAMS REMTI

Dr-jos V-bos posėdyje, ikišiol 
buvęs v-bos p-ku Z. Laugalys 
iš pareigu pasitraukė. V-ba vi 
su balsais p-ku išrinko St 
Bakšį.

Skautams remti 7 būreliai 
pristatė vadovu surinktas au 
kas iš nuolatiniu rėmėjų, sekan 
čiomis sumomis: M. Juodis $ 
21.75, Ig. Varnas $9.-. Z. Or 
vidas $5.50, G. Breichinaniene 
$13.-, H. Rimkevičius $ū.25, 
V. Navickas $15.-, K. Kaušpė 
da $7.50. Viso $78.00.

Posėdžiui pirmininkavęs St. 
Bakšys prašė būrelių vadovų 
dėti pastangas ir surinkti kas 
tris mėnesius po $20.

Hamiltono skautiškas jauni 
'> tur būt pirmą kartą pajų 

■ cokią efektyvią savo veiki 
mui piniginę paramą. V-ba šia 
me posėdyje paskirstė lėšas šie 
ms reikalams:

1) „Nemuno" tuntui $200,
2) „Širvintos" tuntui $150.
3) Jamborės fondui $10.
4) Šv. Jurgio minėjimo nuo 

į! A L I O D 2 I U S, B. L., | 

$ Viešasis Notaras $ 
$ (Notary Public)
v Advokatas iš Lietuvos. $ 
v Namų, žemės ar bet kurio $ 
$ biznio pirkimo-pardavimo $ 
8 dokumentų sudarymas ir x 

dsi kiti notariniai reikalai, v* 
I Teisiniai patarnavimai. $ 
g Morgičiai. $
g {staiga: JA 7-5575; $
g Namų: FU 3-8928.
g 20 King Street East, *< 
g Hamilton. X

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 0 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

Įvairūs siuntiniai 
| LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ,

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 

ėPrieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

Iš EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

Siuvama kojinė masina firmos „Minerva-122” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

j Europą ....$175.00 j Aziją...........$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą, 
j Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
J Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 

svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. JA 8-3098, 
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 3-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.
DĖMESIO! Ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus 
uždaryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio m. 3 d. imtinai.

Sav. A. KALOZA

u ....... W!" MM 1 ""MW "...... M

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Seiicitora, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978 
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I
 A. E. McKAGUE]:

Barrister and Solicitor ' 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

stoliams padengti $10.62.
5) Liškauskui Alf. grąžintos 

važinėjimo išlaido* ir už jo pi 
nigais draugovei pirkią turtą 
$45.56.

6) Pradinis įmokėjimas už 
Liet. Namų akciją $25.

Viso išskirstyta $441.18.
Ateinančio rudens sezone 

nutarta suruošti šokių vakarą 
ir Advento metu pakartoti I.. 
Namuose J. Jokubynienės 
„Miško idiliją", prijungiant 
prie jos, jei L,N V-ba leistų, 
gražų spalvotą filmą.

St. Bakšys nuoširdžiai pade 
kojo buvusiam „Nemuno“ tun 
tininkui Juozui Trečiokui už 
jo ilgametį pasiaukojantį dar 
bą su mūsų jaunimu ir paliuke 
jo naujiesiems vadovams, p. 
Bagdonienei ir A. Pilypaičiui, 
su dar didesne energija dirbti 
mūsų tautos reikalams, auklė 
jant jaunimą lietuviškoje dva 
šioje.

Sekant paskutinio pusmečio 
Rėmėjų V-bos veikimą, galima
konstėtuott pasigėrėtiną jos 
energiją. Mes tad nuoširdžiai 
kviečiame visą Hamiltono vi 
suomenę visokeriopai V-bos 
darbą remti. Stokime nariais į 
būrelius, lankykime parengi 
mus, prisidėkime darbu. To vi 
so atpildu mums, vyresniems 
bus tai, kad ir ateinančios kar 
tos nepamirš tėvų šalies!

VISUOTINIS LN NARIŲ 
SUSIRIįNKIMAS

birželio 21d. po v-bos p-ke St. 
Bakšio pranešimo išklausė rei 
kalų vedėjo Alf. Patamsio trum 
pa L. Namų apžvalgą, kurioje 
jis nupasakojo metų bėgyje at

nepriklausoma Lietuva 7 r«L. .

Verta pasvarstytiliktus didesnius darbus. Ižd. 
Pr. Sakalas perskaitė visas LN 
apyskaitas. Nariai praneši 
mus ir apyskaitas priėmė be pa 
taisų.

Kontrolės K-jos pranešimą 
padarė V. Navickas, pažvmė 
damas, kad jokių trūkumų ne 
rasta. Už puikų L. Namų tvar 
kymą K-jos vardu jis LN V- 
bai išreiškė padėką.

Svarstant akcijos pakėlimą, 
nariai 203 balsais prieš 9 nuta 
rė kiekvienai $100 akcijai, m 
pirktai prieš 1958 m. gegužės 
1 d., prirašyti po $24, kaip L. 
Namų skolą nariams, kuri jie 
ms bus išmokėta tik visuoti 
niam narių susirinkimui nuta 
rus, arba NL likvidacijos atve 
ju. Bendra visiems nariams sko 
la susidarys apie $12.000 ir 
šiai sumai knygose padidinti 
L. Namų veitę. Akcijas ir to 
liau pardavinėti po $100.

1959-60 biudžetiniams meta 
ms nariai pasamdė LN atskai 
tomybei patikrinti valdžios pri 
pažintą kontiolierių Swarchuk 
už 225 dol. atlyginimą.

Renkant naują LN v-bą, na 
riai 214 balsų paliko senąją 
v-bą dar vieniems metams, ją 
padidindami iki 15 narių iš 
kandidatų. Tuo būdu ateinan 
čius metus L. Namus valdys 
šio sąstato v-ba: p-kas St. Bak 
šys; v-bos nariai: Alb. Jankū 
nas, Pr. Sakalas, L. Skripmutė, 
Alf. Patamsis, K. Mikšys, G. 
Palmer, J. Kažemėkas, H. Rim 
kevičius, Alf. Pilipavičius, M. 
Uikienė, J. Bajoriūnas, Ig. Vai
nas, F. Guja ir Kl. Jurgelys.

Į Kontrolės K-ją perrinkti 
J. Krištolaitis, V. Navickas ir 
P. Savickas.

Klausimuose ir sumanymuo 
se V. Sakas pranešė, kad jis tu 
rįs L. Namams pirkėją, kuris 
siūlo 200.000 dol. grynais. Jei 
susirinkimas nutartų parduoti, 
jis oficialų pasiūlymą pristaty 
siąs per 3 dienas. Nariai LN 
pardavimo klausimo nesvars 
tė.

Susirinkimą gražiai vedė G. 
Palmer, seki etoriaujant V. Na

■ viekui.

LN KINE
■ šią visą savaitę eina du puikūs 
: filmai „The Mating Game” ir

„The” Wole Truth". Birže 
lio paskutinę savaitę didelio
pasisekimo susilaukė „The 
Journey". Už biletus gauta 
per $1100, ir pelno liko apie 
400 dol. Filmų b-vei už ją rei 
kės mokėti 55 proc. nuo paja 
mų už biletus. Sk. St.

NAUJOS KLEBONIJOS
statybą numatoma pradėti dar 
šį rudenį.

PIRMĄJĄ ŠV. KOMUNIJĄ 
birželio 28 d. priėmė 2o vaiku 
čiai.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

K-.---- 7-XM ■ r-7-XK----------

Lietuvio Advokato Įstaiga
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

Vieni Vl-sios Lietuvių Die 
nos ruošėjai siūlo spaudoje ne 
trukdyti dirbti, kiti siūlo rašyti 
daug apie ateinančią lietuvių 
dieną ir tuo tą dieną populia 
rinti. Atrodo, kad pastarieji tu 
ri daugiau racijos. Kiekvieną 
didesnį lietuvybės darbą turi 
tumėm nebijoti aptarti iš visų 
pusių. Aišku, tame aptarime 
pasitaikyti gali ir nevisos labai 
jau kūrybinės mintys, nevisi 
patarimai labai jau geri, tačiau 
gali pasitaikyti ir labai naudin 
gų minčių. Viso rezultate, žiu 
rėk, bus ats'iradę kuone visų 
suinteresuotų pageidavimai, 
bus viskas pasverta ii paseikė 
ta kaip reikalas, ir kai jau bus 
kas daroma, lai ir bus padaryta 
pasvarsčius visiems, o ne kelie 
ms komiteto nariams, kurie, 
nėra abejonės, yra ir gabūs 
žmonės, ir patyrimo turi, ir ži 
no, kas reikia daryti be jokių 
pamokymų iš šalies

Apie panaudojimą Lietuvių 
Namų Hamiltone per VI-ją L. 
Dieną jau buvo pasisakyta iš 
abiejų pusių ir sprendimą pa 
daryti dabar gali kaip tik nori 
pats komitetas. Čia norim iškel 
ti kitą dalyką — Metraščio rei 
kalą. Lietuvių Dienų ruošime 
tas Metraštis yra, kaip koks sli 
binas, surijąs kuo ne visą Die 
nos pelną. Jei tas Metraštis pa 
sisektų mums išliesti labai jau 
geras, labai jau būtinam rcika 
lui — tai ir tos išlaidos jam 
padaromos gal kaip nors būtų 
pateisinamos, tačiau iki šiol vi 
si puikiai žinome, tas padaryti 
nepasisekė. Vieną metraštį vos 
gali atskirti savo turiniu nuo 
kito. Kalbos tos pačios, net 
nuotraukos mažai kuo skiriasi. 
Tų metraščių lieka neišplatin 
ti kalnai. Vos beįperšame pus 
velčiui seniai Dienai praėjus.

Ir šitas pastarasis metraštis, 
kurio liko apie 800 egzemplio 
rių neišparduota, kaštavo arti 
2,5 tūkstančių dolerių. Suma, 
kurią mes lietuviai galėtumėm 
panaudoti daug labjau gyvybi 
niams reikalams pav., kad ir 16 
vasario gimnazijai, paramai nu 
sipelniusių lietuvių del senat 
vės papuolusių į vargą ir tt.

Šiuo visu nesakoma, kad met 
raštis yra nereikalingas. Bet 
eina apie jo išlaidingumą, to 
metraščio negyvumą. Juk pri 
krauti metraštį nelabai jau rei 
kšmingomis fotografijomis, jo 
turinys nelabai jau praturtėja. 
Informacijai, žinioms sudėti, 
užtektų kuklaus leidinio, kurio 
kaina galėtų būti daug labjau 
suprantama. Rašydamas šias 
mintis rankose laikau Amen 
kos senato ir Kanados Parla 
mento sesijų leidinius. Papras 
čiausi leidinėliai, o turinys pa 
saulinės reikšmės. Nei vienos 
nuotraukos, o kalbėtojai pašau 
linio masto žmonės, už kurių 
nugaros stovi turtingiausių pa 
šaulio kraštų iždas.

Metraštį pirmas sugalvojo 
Hamiltonas per I-ją Lietuvių 
Dieną. To metraščio tikslas 
pirmoje eilėje buvo atstoti įėji 
mo biletą į koncertą, nes sek 
madienį biletų pardavinėti ne 
buvo galima, bet leidinukus 
parduoti niekas tokiais atve 
jais kliūčių nestato. Kiekvie 
nas įeidamas turėjo gauti met 
raštį. Taigi buvo gausių šeimų, 
kurių kiekvienas narys parsine 
šė namo po metraštį. Galima 
sau įsivaizduoti bereikalingą 
išlaidingumą, bereikalingą tų 
metraščių balastą. Ir taip per 
visas sekančias 5-kias Dienas. 
Ar ir 6-joj bus tas pats’ Ro 
dps, kad bus. B-nių vaidybos 
jau gavo raštus siųsti savo b- 
nių žinias. Kadangi tų žinių, 
kaip ir nėra, tai v-bos kuopijuo 
ja žinias iš 5-tos Dienos Met 
raščio, kaip kad 5-sios Dienos, 
kad kopijavo 4-tos Dienos met 
rašti.

rtmnnnninmnniniiiittuiiiumnm 
DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832
PRANO BARAUSKO 

DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9, Ont.

Pagaliau, jei jau būtinai be 
metraščio tokio į kokį esame 
•įpratę, nebegalime apsieiti, tai 
bent įrašykime į jį ką nois to 
kio, kas tam metraščiui teiktų 
arba literatūrinės ar meninės 
ar bent mokslinės - pedagogi 
nės reikšmės. Tada tas metras 
tis galėtų nebūti užmirštas kny 
gų spintoje ar neatsidurtų po 
pieriaus lauže.

Pav., kodėl neįdėti kokią nau 
jai parašytą apysaką ir tuo pa 
remti tremties literatus? Ko 
dėl neįdėti, sakysime, tremties 
metų poezijos atstovus? Paga 
liau ką nors tokio, kas duotų 
jaunimui progos laikas nuo lai 
ko tame metraštyje surasti 
naudingų žinių.

žodžiu — duokime metraš 
čiui daugiau gyvybės ir ma 
žiau blizgančių sagų. Taupyki 
me pinigą tam, kad jį panaudo 
tumėm, kur jo reikia labjau 
šiai. Tegu mus įamžina pašto 
vūs mūsų tėvynei darbai, o ne 
pačių rankos patogia pergale, 
kas ištikrųjų niekad jokio jam 
žinimo neatliks, nes mums, 
ačiū Dievui, dar netrūksta svei 
kos nuovokos ir storiausių pelų 
sluogsniuose atskirti, kad ir ma 
žiausius grūdelius. Jie mums ir 
tėra tai, ko mes jieškome ir 
niekas kitas.

Šiam visam reikalui paryš 
kinti paimkime paskutinę 5-ją 
Lietuvių Dieną. Tos dienos 
apyvarta siekė apie 10.000 dol. 
Tai impozantiška suma. Deja, 
viską suvedus, atliko pelno vos 
apie 400 dol. Visur įžiūri išlai 
dingumą, neracionalumą, ne 
patyrimą, neorganizuotumą. 
Pav., 5-sios L. Dienos įvairūs 
plakatai kaštavo apie 100 do 
lerių. Kur tie plakatai yra šian 
dieną? Visus reikės iš naujo 
užsakyti Vl-jai L. Dienai ir 
taip panašiai daug kui.

Taigi tenepyksta ne vienas 
paliestas šiam žodžiui, nes indi 
vidualiai vargu ar gaiima ką 
nors kaltinti. Visur juk vei 
kia komisijos ar komitetai, o 
ant jų stovi dar juk ir vyriau 
sias komitetas, kuris irgi nevi 
sados turi jėgų bei lemiamą žo 
dį.

Bet bendri faktai nėra žavin 
gi. Apie juos pakalbėti verta 
ypač ruošiantis vėl visus veiks 
mus ir darbus pakartoti.

Gal kitą sykį šių minčių ir 
panašių pasidalinimas padary 
tų ateities darbą moksliškesnį, 
siekiant to pricipo, kurio šie 
kia visas pasaulis; kuo mažiau 
siomis pastangomis — kuo 
didesnių rezultatų.

S. Šetkus.
NL red. S. Šetkaus Liet. Die 

nų ruošimą kritiškai peržvel 
giantį straipsnį. S. Š. daug dė 
mesio skiria LD pelningumui. 
Turint tokį tikslą, išlaidingu 
mas persvarstytinas. Bet daug 
ką sutaupyti yra labai sunku 
LD paruošimas yra išlaidin 
gas, ir su tuo reikia sutikti. 
Kai dėl Metraščio, tai tradicija 
yra gera. Metraštis turėtų ap 
imti Kanados B-nės laikotar 
pi nuo vienos iki kitos LD. Jei 
nieko stebuklinka nepadaro 
me, tai ir neįrašome. Bet dar 
bu apžvagas verta įdėti. Per 
eilę metų iš jų susidarys visa 
eilė faktų. S. Š. nežino, kad at 
vaizdai* spausdinant ofsetu, 

kaip yra Metraščiai spausdina 
mi, nieko nekainuoja. Ačiū p. 
S. Gal kas daugiau ką pasiū 
lys?
• Lietuvių Bendruomenės Chi 
cagos apygarda birželio 28 d. 
buvo suruošus! pikniką Bučo 
darže. Tame pačiame darže bir 
želio 21 d. įvyko Balfo pikni 
kas, kuris sutraukė apie 600 
žmonių. Čia žodį tarė konsu 
las dr. P. Daužvardis, o visą 
programą ,Vedė B. Rackaus 
kas ir VI. Butėnas.

Donald M. Flaming, 

Kanados Finansų Mimsteris.

Greičiausiai ir pigiausiai
persiunčiami siuntiniai į 

tėvynę

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

5 QUffN ST.W.-TORONTO 3-IM4-402

JKAMIENStil
JANIQUE TRADING CO

KĄ RAŠO KITI...
Atkelta iš 2-ro psl.

gauti. Senoji karta išmrišta, 
naujoji lietuviškai beveik nepa 
skaito, o naujai atvykusieji 
taip pat siaurina savo išlaidas, 
nors po dešimties metų aaugu 
ma jau neblogai išsiverčia. Pru 
džioje skaitę net po du ir tris 
laikraščius, dabar pasitenkina 
tik vienu arba apsieina ir l.e 
jokio. Lietuviai apskritai ne) t 
sižymi uolesniu savos spaudąs 
skaitymu ir rėmimu už savo 
kaimynus, kad ir latvius b.;>. 
estus“.

Turėdamas sunkumų, „E. 
bninkas”, pusantro mėnesio iš 
eis tik vieną kartą per savai 
tę“.

Kaip žinia, „Darbininką" Iri 
džia pranciškonai vienuoliai.

Tas nieko, kad vieną kart , 
nes du kartu per savaitę, ne ką 
daugiau duoda. Čia svari, u, 
kad laikraštis konstatuo a ue 
gerą reiškinį, — lietuviai nu 
stoja skaitę lietuviškus laikraš 
Čius. . .

I
t

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve į
„P A R A M A” jį

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— 
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.

Darbo valandos: K

Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5J^—9 v vak. v 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. va k aro v 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta. §

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Ą Toronto, Ont. Tel. LE 2 3723.
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AVO.VT^RE.Al,
AUŠROS VARTŲ PARAP1 LIET. DARBININKŲ 

JOS CHORAS DRAUGIJA MONTREALY

GEN. KON. MIN. V. GYLIO ATMINČIAI

šį sekmadienį, liepos 12 dien 
po 8 vai. mišių, išvyksta gegu 
žinėn, kurioje kviečia dalyvau 
ti parapijiečius ir visus lietu 
vius. Gegužine, kuri žada būti 
labai linksma, įvyks Palangos 
vasarvietėje — puikiame miš 
ke, prie ežero. Vykti reikia 11 
keliu ligi St. Jerome, Kurio vi 
dury pasukti į kairę ir vykti 
tuo pat keliu, kaip į Dainavą, 
bet privažiavus St. Coiomban 
sukti vėl į kairę ir už 3—4 my 
lių bus Palanga. Išvykstama au 
tobusu. Kas norėtų vykti drau 
ge, prašomi skambinti p. Rusi 
nui tel.: DO 6-7231.
PONŲ JURKŲ JUBILĖJUS

Barbora ir Domas Jurkūs su 
silaukė sidabrinių vedyoinių 
sukaktuvių. Ta proga pas Po 
nios brolį, Dr. J. Šemogą su 
Ponia, įvyko gražios sukaktu 
vininkų pagerbtuvės, kuriose 
konstatuotas jubiliatų gražus 
šeimos kelias ir atsiekimai ir 
pareikšti ilgiausių metų linkė 
jimai. Pp. Jurkūsta proga Auš 
ros .Vartų bažnyčios fondui 
paukojo 50 dol. Ir mes sukak 
tuvininkams linkime gražiau 
sios sėkmės.

NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA

neišeis liepos 19—25 savaitė 
je, nes ta savaitė bus atostogų 
savaitė. Interesuoti skelbimais 
ar kitais reikalais, prašomi tai 
žinoti ir skelbimus atsiųsti an 
kstyvesnei savaitei.
• Pakrikštyta A. V. parap. 
pirmgimis Dr .Jono ir Danos 
Mališkų sūnus Povilo - Jono 
vardais, kūmais buvo Joana 
Blauzdžiūnienė ir Paulius Po 
vilaitis; pirmgimė dukra prof. 
Ch. Jūratės Tanner Kristinos 
vardu, kūmais buvo Birutė Cip 
lijauskaitė ir Petras Lukoševi 
čius; pirmgimė dukra G. Mil 
loy Laurie Ann vardais, kū 
mais buvo W. Milloy ir Sonia 
Harnaga; sūnus kapitono Jus 
tino Kisieliaus Manfredo Jono 
vardais, kūmais buvo Milda ir 
Vytautas Murauskai.
• A. V. parapijos liepos ir rug 
pjūčio mėnesiais raštinė veiks, 
rytais 9—12 vai., vakaraL 7— 
9 valandomis. .
• Lankėsi Kan. F. Kapočius 
ir Tėv. J. Kidykas, SJ. iš Čika 
gos.

| DR. J. S E M O G A 5 ;

< > Office 5441 Bannantyne i
j ; (kamp. Woodland) 1 i

I
 Verdun. Tel. PO 7-3175. i I

Priėmimo valandos:
pirmadienį ir ketvirtadienį * ;7 — 9 p. m.

antradienį ir penktadienį ! > 
2 —4 p. m.

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. X 
šeštadienį 11—1 p. m. & 
arba pagal susitarimą. & 
Namų tel. PO 6-9964 SI

 DANTŲ GYDYTOJAS | 
D r. J. MA LĮSK A | 

Pacientai priimami iŠ 8

anksto susitarus X

9 a. m. — 10 p. m. X 
išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.8

5441 Bannantyne, X 
(kampas Woodland) £

Teks PO 8-4547 8
Namų: PO 8-0496 |

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS
Dr. R. CHAJtLJJTD

j 78 St. Joseph Blvd. W.
Ii Tel. PL 9958

{Dr.E.Andrukaiti88
' ’ 956 SHERBROOKE E. X

Tel.: LA 2-7236 |

UOOC COO 0

šį sekmadienj, liepos 12 d., pas 
pp. Vizbarus, šalia K. Luko, 
Karrinj^on vietovėje, rengia 
savo pikniką. Veiks turtinga 
loterija ir kitos įdomybes. Ma 
loniai kviečiame montrealie 
čius atsilankyti. Vykti teikia 
per Mercier tiltą, toliau 9 ke 
liu. Privažiavus kelių sankry 
žą, kur yra hotelis, sukti į de 
šinę į 52 kelią ir už 5 mylių bus 
pp. Vizbarų ūkis. Valdyba.
• I. ir A. Kilčių pora sugrįžo 
iš povestuvinės kelionės per J 
AV ir Bermudus, iškur atsive 
žė įdomių Įspūdžių. Sugrįžimo 
proga abiejų tėvai pp. Kličių 
namuose suruošė gražias su 
kaktuves, kuriose jaunave 
džiai pasipasakojo įspūdžių, 
ypač iš Bermudų.
• Inž. A. Aneliūnui, kuris rug 
pjūčio 15 d. tuokiasi su p. Di 
kaityte, ponų Gražių namuose 
buvo suruoštas šaunus prieš 
vestuvinis subuvimas.
REIŠKIAME SPORTIŠKĄ 

PADĖKĄ
Pereitų metų pavasarį, prieš 

persiorganizuojant Montrcalio 
Lietuvių Sporto Klubui „Tau 
ras”, gerieji sportininkų rėmė 
jai: J. Gražys, St. Baltauskas, 
Povilas Jocas, Adomas Jocas, 
Juozas Jocas, Br. Abramonis, 
K. Toliušis ir M. Šukys suau 
kojo apie 50 dol. naujoms krep 
šininkų unifoimoms įsigyti. Su 
aukoti pinigai su aukų lapais 
kartu su k’ubo kasa perduoti 
naujam Klubo Pirmininkui ir 
Globėjui Gerb. Aušros Vartų 
Parapijos Klebonui 1 evui J- 
Borevičiui SJ, kuris jau ii nu 
pirko 15 gražių uniformų mū 
su vyrams. Kadangi tas Įvyko 
pačiu persiorganizavimu me 
tu, tai mes per neapsižiūrėji 
mą ir praleidome spaudoje ne 
paminėję mūsų mielųjų sporto 
bičiulių. Už šią klaidą labai 
atsiprašome ir reiškiame gilią 
padėką, prašydami ir toliau ne 
pamiršti mūsų sportuojančio 
jaunimo.
Buvusioji „Tauras“ Valdyba.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St.,
(Bank of Toronto Blng.)

I augštas, 11 kamb.
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

STASYS DAUKŠA, LL. D. 
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E. 
UN 1-8933

ADVOKATAS 8

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, :

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

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

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

NOTARAS 
JUOZAS BERNOTAS

B. A„ B. C. L.
i 215 St. James West,
i 7 augštas.

Tel.: A V 8-3115.
Namie 2654 Hogan

Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

NOTARAS
S MILTON W. WINSTON, 

B. A, B. C L 
Suite 504 ir 505

4 Notre Dame St. E. 
; Montreal. UN 6-6556 |

| TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve į 

„LITAS”
Santaupos pilnai apdraustos. Augitos palūkanos. 

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
: Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 ;
{ Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.;

Liepos 2 d. Lietuivių Na 
muose buvo sukviestas iš vi 
suomeninių sluogsnių sudary 
to mirusio gen. konsulo V. Gy 
lio atminčiai Įamžinti Komite 
to posėdis, kuriame aptarta ve 
lionies V. Gylio, kaip neprik
lausomos Lietuvos ministerio 
ir konsulo tolimesnio pagerbi 
mo reikalas. Jo garbei nutarta 
rudeni suruošti akademiją ii 
ant jo kapo, kur palautai iš 
Park Lawn kapinių, bus per 
kelti į naujai įgytas lietuviškas 
kapines, visuomenės lėšomis 
pastatyti paminklą. Šiam uždą 
viniui atlikti, tame pat posėdy 
je buvo sudarytas 9 asmenų ko 
mitetas, kurian Įėjo Kr. V-bos 
pirm. V. Meilus pirmininku, 
kleb. kun. P. Ažubalis viepir 
mininku, A. Kiršonis iždin., E. 
Jurkevičienė sekr., Aug. Kuo 
Jas lėšų vajaus pirmininku, ir 
nariais: prof. dr. A. Zubrys, J. 
R. Simonavičius, P. Buntinas 
ir St. Banelis.

Bus paruošti tam tikri atsi 
šaikimai ir su aukų lapais iš 
siuntinėti Krašto B-nės ap.y 
linkėms, organizacijoms ir pa

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 
STOVYKLOS,

liepos 12—19 dienomis įvyks 
ta toje pačioje vietoje, kaip 
pernai, Rowdone. Važiuoti rei 
kia 18 keliu ik Rowdono, tada 
važiuojant Queen gatve pasuk 
ti 9 Avė į kaišę ir važiuoti 4 my 
lias paliai Combrien ežerą iki 
stovyklos.

Stovyklaujantieji išvažiuoja 
sekmadienį, liepos 12 d. po 8 
vai. mišių nuo AV ir Šv. Ka 
zimiero bažnyčių lengvomis 
mašinomis. Stovyklos mokes 
tis 15 dol. i savaitę vienam ir 
stovykio|s lankymb valandos 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 10 iki 12 ir vakare nuo 3 
iki 5 vai.
Pasiimtinų į stovyklą daiktų 

sąrašas
I — Drabužiai: pilna tvar 

kinga uniforma, ilgos kelnės, 
megztiniai 2, sportiniai marš 
kiniai 2, švarkas, lietpaltis, 
maudymosi kostiumas, pamai 
na apatinių, pižama, batai, 
sportbačiai, kojinės 3 p., nosi 
nės 3 p.

II — guolis: miegmaišis ar 
ba 4 šilti dękiai, guminis mat
rasas arba čiužinys, pagalvė.

III — valgymo reikmenys: 
dubenėlis-bliudelis, puodukas, 
nedūžtami, peilis, šaukštas, ša 
kūtė, šluostukas.

IV — tualeto reikmenys: 
muilas, rankšluostis, dantims 
šemetukas, dantims pasta.

V — kiti reikmenys: stip 
rus peilis ar finka, prožekto 
rius, virvė, žvakės

VI — kiekviena skiltis, vai 
tis ar būrelis atsiveža; kirvi, 
kastuvą, pjūklą, laikrodžius 2, 
kompasą, virvę, vinių.
• Dail. J. Žmuidzinienė išvy 
ko atostogų į Dainavą, kurią 
pasinaudos ir savo vaizduoja 
mam menui.
• Pas K. Sagaitj, Verdune, vie 
ši jo kolega iš Sudburio Klemen 
sas Sereika.
• J. Parojus, jau pastoviai ap 
sistojęs New Yorke, savaitgali 
vieši Montrealy, pas pp. Jone 
liūs, atvykęs iš New Yorko su 
D. Užu.
• Jonas Šuimistras atostogau 
ja antrą savaitę.
• Atostogų liepos 11 d. išvyks 
ta pp. M. Šulmistrų ir pp. Lei 
pų šeimos į Rawdona.
• D. Norkeliūnas su Ponia i 
vyko atostogų Į Rochesterį pas 
brolį Petrą.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą, 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
odą, ir kita. Siuntiniai garan 

tuotai apdrausti.
Teirautis: WE 2-3709

vieniams asmenims, kvečiant 
prsidėti aukomis šiam uždavi 
niui Įvykdyti.

Tuo tikslu Lietuvių bankely 
„Parama“ 1129 Dundas Str. 
W. Toronto, Ont. (Lietuvių 
Namai) yra atidaryta ein. sąs
kaita šiuo vardu „V. Gylys Me 
morial Fund Nr. 1458”. Čia 
pat posėdžio dalpviai minėtam 
fondui padarė gražią pradžią, 
sudedami 185 dol., jų taipe per 
kleboną kun. P. Ažubali 50 dol 
gauta iš Šv. Jono Kr. parapi 
jos. Tuo būdu su anksčiau kū 
rėjų - savanorių s-gos Toronto 
bendrą pradinę sumą sudaro 
skyriaus paskirtais 50 dol., 
235 dol.

Kadangi a. a. konsulo V. 
Gylio laidotuvių dieną ant grei 
tųjų sudarant komitetą nebu 
vo galimybės sudaryti plates 
nio, apimant visus visuomeni 
nius sluogsnius, komiteto, nu 
tarta bendro komiteto sudėtį 
praplėsti, pakviečiant visų sro 
vių ir organizacijų atstovus. 
Pagal reikalą bus šaukiami 
bendri visų atstovu posėdžiai.

Bs.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
PP. SKRUIBIŲ ŪKYJE 

praėjo su puikiu pasisekimu. 
Gražus oras ir gera piograma 
sutraukė per 70 mašinų su dau 
giau kaip du šimtus tautiečių.

Pažymėtinas didelis susido 
mėjimas priziniais šaudymais, 
kuriuose dalyvavo 31 varžo 
vas. Pirmąją vietą laimėjo ge 
riausiai šaudęs Alb. Uibonas, 
laimėjęs vertingą laikrodį. Ant 
rają vietą laimėjo V. Kačergis, 
Lietuvos vaizdų albumą, Tre 
čiąją — A. Žukas krištolinę pe 
leninę.

Žvejų varžybose iš kelių 
runktyniautojų laimėtojais iš 
ėjo p. Makauskas, sugavęs di 
džiausią žuvį ir K. Kiaušas su 
gavęs daugiausia.

Praeitų metų virvės trauki 
mo čempionai vilasaliečiai ap 
gynė savo vardą, komandos su 
dėtyje pp. Kirstukas, K. Kiau 
šas, Miaknis, J. Matulis, Za 
biela ir Lapinskas.

Bėgime maišuose gerausiai 
pasirodė t ponia Vitkauskienė 
ir atžalyno atstovas R. Kisie 
laitis.

Kiaušinių nešimuose laimė 
tojais -išėjo Alg. Urbonavičius 
ir p. Montvidaitė,

Gegužinė praėjo pažymėti 
nai gražioje ir jaukioje nuotai 
koje, pavyzdinkai savo parei 
gas atliekant šauliams paieigū 
nams. J. š.

• Pauliutė Jonė, atostogauja 
Cape Cod, USA.
• Alberto Norkeliūno šeima su 
silaukė dukros.
• O. Tumienė Victoria ligoni 
nėję turėjo operaciją ir dabar 
sveiksta.
• V. Juozapaitis turėjo šaunias 
gimtadienio sukaktuves.
• Jonas Kelėčius, pasižymėjęs 
aktorius ir meninių iškabų dirb 
tuvės savininkas, dvi savaites 
praleido ligoninėje, kur turėjo 
operacijų.
• Vilniuje įvyko Pabaltijo ar 
chitektūrinių paminklų apsau 
gos ir restauravimo metodinė 
konferencija. Perskaityta apie 
18 mokslinių pranešimų.

Mes atstovaujame Royal — Li 
vcrpool draudimo kompanijų 
grupę, kurią sudaro:

1. Royal Insurance Co.
2. The Hudson Bay Insu 
rance Co. 3. The Globe 
Indemnity Co. of Cana 
da. 4. The Liverpool Ma 
nitoba Assurance Co. 5. 
The Liverpool & London 
& Globe Ins. Co. Ltd.

Ji yra venia iš pačių pajėgiau 
šių draudimo organizacijų Ka 
nadoje. P. Adamonis Insuran 

ce VI 2-8501.
District Estate Brokers 
P. Adamonis VI 2-8501

SKELBIAMI TREMTINIŲ 
METAI

Toronto LB valdyba nutarė 
atitinkamai paminėti tremti 
nių - pabėgėlių metus. Tuo rei 
kalu jau Įvyko pasitarimai su 
KLB ir PLB valdybų atsto 
vais. Kadangi šiemet sueina 20 
metų nuo Il-ro pasaulinio ka 
ro pradžios, tai su tuo Įvykiu 
ir atsirado milionai benamių, 
nekalti! žmonių, išbarstytų po 
visą pasaulį. Daliai jų pavyko 
susirasti pastovesnes ir pato 
gesnes gyvenvietes, tačiau 
daug dar tebėra skurde ir var 
ge, bei ligoje, kuriems turėtų 
būti ištiesta pagalbos ranka, 
kad jie nemirtų visų apleisti 
beprasmingai.

Tat manoma visais galimais 
būdais kreiptis į imigracijos įs 
taigas, kad ir Kanada paimtų 
dalį TB sergančių ir esančių 
Vokietijoje sanatorijose. Prieš 
kurį laiką Norvegija yra pa 
ėmusi 200 TB sergančių savo 
globon iš Vokietijos.

Tam reikalui Toronto apylin 
kė mano sueiti į kontaktą ir su 
kitų tautybių atstovais, kad vi 
soj Kanadoj būtų gerai pami 
nėti Tremties metai.

Būtų gražu, kad ir kitos LJS 
apylinkės susidomėtu šiuo rei 
kalu. ‘ TLBSI.
• Dėl solidarumo mokesčio įsi 
sąmoninimo, užsakyti plakatai 
su užrašu „Sąmoningas lietu 
vis moka solidarumo mokestį", 
kurie bus iškabinti lietuvių sa 
lėse.
• Šiemet sukanka 20 metų nuo 
Ribentropo ir Molotovo pakto, 
kurio pasėkoje dabar pasaulis 
atsidūrė bėdose. Šis Įvykis ma 
noma atitinkamai paminėti.

TORONTAS TVARKOSI
Pagal arch. P. Petrulio pro 

jektą, Tėvai Pranciškonai jau 
gerokai parapijiečių talkos bū 
du savo vasaivietėje Wasagoje 
jaunimo 'stovyklautojams pa 
talpų statybą. Nenori užsileis 
ti pranciškonams ir šv. Jono 
parap. klebonas kun. P. Ažuba 
lis vasarvietėje Springhurste, 
kur šalę esamos koplyčios - sa 
lės yra nupirktas gražus prie 
būsimo parko sklypas ir ten 
bus statomas pastatas mergai 
tems, o esamame pue sales 
sklype numatomas pastats ber 
niukams. Pastatų projektus 
ruošti pavesta arch. Kulpavi 
čiui.

ATŠVENTĖ PETRINES
Springhursto lietuviškoje va 

sarvietėje jau iš anksto atšvęs 
ta Petrų diena. Buvo pagerb 
tas šv. Jono par. klebonas Pel 
ras Ažubalis, kaip ir geras skai 
čius vasarojančių Petrų.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOJE

J. E. Vyskupas Vincentas Briz 
gys Sutvirtinimo sakramentą 
suteikė 87 mergaitėms ir 91 
berniukiu. Po to buvo iškilmin 
gas subuvimas Vyskupo gar 
bei.

DISTRICT ESTATE
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-850 1

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis............... LA 2-7879
A. Markevičius . .. RA 7-4097
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis ........ RA 2-2472
P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas HU 1-2957
Sekite mūsų skelbimus apie 

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

PARDUODAMAS
gerame stovyje 1953 metų 

Chevroletas. Skambinti 
DO 6-9846.

I. G. ELECTRIC Rd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

GEN. KONSULUI MIN1STE 
RIUI VYTAUTUI GYLIUI 

mirus, jo palaidojimui ir toli 
mesnei atminčiai pagerbti, L. 
B-nės Kr. V-bos Pirm. Vyt. 
Meilaus iniciatyva, iš plačių vi 
suomenės sluogsnių buvo suda 
rytas Komitetas, kuris, jvertin 
dabas velionies nuopelnus lie 
tuvių tautai, nutarė jo laidoji 
mo išlaidas padengti visuome 
nės lėšomis. Tuo tikslu bus 
kreiptasi į visuomenę prašant 
prisidėti prie šio nutarimo įvyk 
dymo. Lėšos bus reikalingos 
ne tik laidojimo išlaidoms pa 
dengti, bet ir numatomam ant 
jo kapo paminklui pastatyti.

Į šį Komiteto nutarimą pilį 
mieji atsiliepe L. Kar. Kūrėjai 
Savan. S-gos Toronto skyriuj 
iš savo kasos paskirdamas 50 
dol. Bs.

ESAMA PRIE TORONTO 
SALA,

kurioje vasaros metu ) puikų 
ežero paplūdimį maudytis su 
sirenka tūkstančiai „pėsčiųjų” 
miestiečių, prieš porą metų bu 
vo beveik natūraliame uarbo 
rankos nepaliestame gamtos 
stovyje. Dabar jau antri metai 
tą salą miestas pagrindinai 
tvarko, pakeliant tereną, įren 
giant žaidimo aikštes, vaikams 
plaukiojimo baseinus, vandens 
fontanus, gėlių klombas bei ka 
nalų krantinių sutvarkymą. /■ 
rodo, kad salos sutvarkymo u" 
simojimas didelis ir pareika 
lauš eilės metų bei milioninių 
sumų. Visi buvę pastatai ir pri 
vačios vilos baigiamos griauti. 
Ateity Toronto visuomenei, ku 
ri neturi galimybės savaitga 
liaus toliau išvykti iš miesto, 
ras čia gamtos prieglobstyje po 
ilsi. Bs.

PAGERINUS L. NAMŲ 
tvarką, patalpų išnuomavimas 
Įvairiems pobūviams visų no 
riai pageidaujamas. Kai kurios 
patalpos jau iki galui metų iš 
nuomotos. Buvę trūkumai su 
šiltu vandeniu prašalinti, jren 
giant naują gražų apšildomą 
vandens baką. Palengvinti Šei 
mininkėms stalų aptarnavimą 
salėse, įgyti specialiai indams 
vežioti ratukai.

Didelio V-bai rūpesčio bu 
vo sukėlęs nenumatytas namų 
naujo stogo perdengimo veika 
las, nes keliose vietose pasiro 
dė vandens sunkimosi žymės. 
Nuodugniai patikrinus, ’ naujai 
perdengta tik dalis stogo ir su 
tvarkyti naujo priestato stogo 
šlaitai, kurie nesąžiningų kont 
raktorių nebaigtai buvo palikti. 
Sutvarkius stogą, bus atnauiap 
ta viršutinio augšto vakar# 
salė, kuriai nuo stogo prarl. 
džiančios drėgmės buvo bepra 
dedąs kristi lubų tinkas. Iki ru 
dens manoma perdažyti ir at 
naujinti visas patalpas.
• Ateitininkų stovykla bus tė 
vų pranciškonų stovyklaviete 
je New Wasaga nuo iepos 18 
iki 26 dienos. Į stovyklą priima 
mi tik lietuviai, mergaitės ir 
berniukai, ne jaunesni 12 me 
tų amžiaus, tiek priklausantie 
ji organizacijoms, tiek neprik 
lausą niekur. Stovyklavimo mo 
kestis už visas 8 dienas — 15 
dol. O 2 tos pačios šeimos vai 
kai galės stovyklauti už 25 
dol. Neturtingieji stovyklai \ 
jai nuo mokesčio bus dan_ ,i 
ar visiškai atleisti. Netrukus 
bus paskelbtas stovyklos per 
sonalas - vadovybė. Registrą 
cijos ar informacijos reikalais 
prašom skambinti T. Rafaeliui, 
LE 3-0621 arba LE 3-0977. ‘ 
Gyvenantieji ne Toronte prašo 
me rašyti šiuo adresu: Box 10 
90, Toronto 3, Ont. (PPŽ).

| Raštinė: LE 4-4451 ?

į Dr. P. MORRIS ::

I
Į 'DANTŲ GYDYTOJAS

; Vakarais ir šeštadieniais , 
pagal susitarimą. X

; 1082 Bloor W., Toronto 4. 1

! (į rytus nuo Dufferin St.) «
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