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Politinių įvykių savaitė
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS ^PASKELBIMAS IR AMERI 
KOS PARODOS ATIDARYMAS MASKVOJE RUSIJOS 

DIKTATŪRĄ IŠVEDĖ Iš PUSIAUSVYROS
De Castro komedija Kuboje. — Irake kovos su koinunis 

tais. — Argentinoje nauja politinė krizė.
* Amerikai pakako kartą aiš 
kiai ir tiesiai pasisakyti ir pa 
sielgti. kaip Rusijos diktatūra 
pajuto visišką savo silpnybę.Pa 
Vergtųjų Savaitės paskelbi 
mas Chruščiovą užklupo pla 
nuojant su Gomulka knrninali 
nius sumanymus.

Chruščiovui nervus sugadi 
no ir Herterio kelionė į Berly 
na, kur atidarant Dulleso var 
do gatvę, jis pareiškė, kad JA 
V Berlyno n berlyniečių neap 
leis. Ir tas

JAV ŽYGIS VIENU YPU 
SUGRIOVĖ SOVIETINĖS 

DIKTATŪROS „UŽMOJUS”
Dėl to Chruščiovas taip su 

sTeržino, kad tuojau sugrjžo 
Maskvon iš Lenkijos ir visom 
dūdom pradėjo pūsti ir gar 
sinti Amerikos žygi — palaiky 
ti pavergtas tautas ir joms pa 
dėti išsilaisvinti. . .

Kadangi šis faktas sutapo 
su JAV parodos atidarymu 
Masvoje, tai Chruščiovas savo 
nervų šoką atsinešė ir i paro 
dos aitdarymą. Bet
N IKONAS SUGEBĖJO RU 

SIJOS DIKTATORIUI 
TINKAMAI ATKIRSTI.
Ypač Chruščiovą suerzino 

Amerikos paroda. ]is neišlaikė 
nervų ir prfedėjo Ameriką pul 
ti. Bet Niksonas pasakė, kad 
Amerikos parodos tikslas ne 
propaganda, kokia yra Rusijos 
paroda New Yorke, bet noras 
Rusijos žmonėms parodyti, 
kaip Amerika rūpinasi eiliniu 
žmogum ir ko Amerika yra at 
siekusi savo gyvenimui tobu 
linti ir žmoinų gerbūviui kelti.

Deja, Sovietų diktatūrai 
AMERIKOS PARODA,

P. L. B. Kanados Krašto Tarybos nariui ir 
Montrealio Lietuvių Seimelio atstovui

JUOZUI NAVIKĖNUI
mirus,

P. E. NAVIKĖN1ENEI, VAIKAMS IR ARTIMIESIEMS
nuoširdžią užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Seimelio Prezidiumas.

A. A. JUOZUI NAVIKĖNUI, 
mirus, mielą

P. NAVIKĖNiENę, RIMUTĮ IR VISĄ PP. KUDŽMŲ 
ŠEIMĄ

nuoširdžiai užjaučia ir drauge su jais liūdi --
T. Gailevičienė,
E. Gailevičiūtc,

'**• B. Krūminienė.

A. f A. JUOZUI NAVIKĖNUI 
mirus, p. E. Navikėnienę, sūnų Rimuti, duketri p. G. 

Kudžmienę su šeima, nuoširdžiai užjaučia.
S. R. J. Laimikiai.

A. f A. JUOZUI NAVIKĖNUI 
mirus,

p, Navikėnienei ir sūnui Rimučiui, 
skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą.

L. J. Kriaučiūnai 
ir

S. S. Rakščiai.
Fruitland, Ont.

KAIP RAKŠTIS PATEKUSI 
l AKf.

Nors Nikita paprašė palauk 
ti 7 metus, kad Rusija pasivy 
tų Ameriką, bet Rusijos žmo 
nės pamatė, kad Rusijai ir per 
100 metų negalima bus pasi 
vyti Amerikos. Už tai Chruš 
čiovas apribojo parodos lanky 
mą, leidęs tik tam tikrą skai 
čių žmonių parodą aplanky 
Tuo tikslu Chruščiovas išdali 
no maskviečiams ribotą skai 
čių biletų ir Į parodą žmonių 
kiek jų norėtų patekti, nelei 
džia. ChruŠčovui ypač širdin 
dūrė eilinio amerikiečio butas 
ir prie jo Chruščiovas Nikso 
nui pradėjo priekaištauti ir gra 
sinti atominėmis balistinėmis 
raketomis. . .

Bet pasirodė dar viena Ru 
sijos silpnybė. Pasirodė, kad
RUSIJOS IR TELEVIZIJA 
LABAI ATSILIKUSI NUO 

AMERIKOS.
Kai norėjo perduoti iš paro 

dos atidarymo vaizdus, pasiro 
dė, kad Maskva primityviausiu 
būdu teevizuoja ir tas trukdo 
vaizdų perdavimo skubumą.

Vienas dalykas, kuris paro 
dos metu įdomiai vyko ir ku 
ris Rusijos žmonėms neliks be 
pėdsakų, tai
VIEŠAS CHRUŠČIOVO IR 
NIXONO DIALOGAS PER 
RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ.

Tai Rusijos žmonėms buvo 
reto atvirumo ir aiškumo pa 
sikalbėjimas, kuriame JAV vi 
ceprezidentas taipgi atvirai, 
kaip tą iššaukė Chruščiovas, pa 
sakė tiesos žodj. Į Nikitos prie 
kaištus, kad Amerika norinti 
nustebinti rusus, Nixonas at
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Nuo kapitoliaus padangės
ISTORINIS AMERIKOS ŽINGSNIS

Pavergtųjų Valstybių savaitė Washingtone
Ryšium su JAV Kongreso 

priimta rezoliucija ir Preziden 
to Eisenhowerio liepos 17 d. 
proklamacija, skelbiančia Pa 
vergtųjų Valstybių Savaitę, ei 
nąs JAV Valstybės Sekreto 
nau pareigas Douglas Dillon 
liepos 21 d. 3.30 popiet piiėn 
PET Seimo Delegaciją, kurią 
sudarė: St. Korbonski (Lenki 
ja), J. Kovago (Vengrija), V. 
Sidzikauskas (Lietuva) u PE 
T Gen. Sekr. B. Coste (Kurnu 
nija). Vyriausybės vaidu pa 
sveikinęs delegaciją, p. Dilon 
pareiškė, kad ir Amerikos tau 
ta ir Amerikos vyriausybė, ku 
rios vardu jisįkalba, rėmė ir re 
ms pavergtųjų tautų pastan 
gas atstatyti savo valstybių ne 
prikausomybę ir laisvę ir, kad 
Amerikos vyriausybė nepripa 
žins dabartinio status quo Eu 
ropoję. Ponas Dillons įteikė 
delegacijai Prezidento Eisenho 
werio proklamacijos fotokopi 
ją, ant kurios yra ir jo, kaipo 
einančio Valstybės Sekreto 
riaus pareigas, parašas. PET 
Seįmo delegacija padėkojo JA 
V vyriausybei už jos prielankų 
nusistatymą pavergtųjų valsty 
bių atžvilgiu ir prašė p. Dilio 
ną perduoti Prezidentui Eisen 

sakė:
— Mes turime pasitixeti žmo 

nėmis ir leisti jiems pasirinkti, 
kas jiems patinka. Ar ne griau 
kalbėti apie skalbiamas maši 
nas, negu apie raketas?

— Jūsų generolai sako, kad 
jūs toki stiprūs, kad galite 
mus sunaikinti. Mes irgi gali 
me parodyti savo stiprybę, — 
sakė Nikita.

— Jūs esate stiprūs ir mes 
esame stiprūs, bet ne vien mo 
derniškais ginklais, bet ir savo 
dvasia, todėl be reikalo graso 
ma ginklais ir skelbiami uiti 
matumai. Ir tt.
KUBOJE ĮVYKO DE CAST 
RO SURUOŠTA DIKTATO 

ROS KOMEDIJA:
Castro atsistatydino, nes prezi 
dentas kalbėjo per radiją, kad 
Kuba yra pavojingame kely. 
Žinoma, tuojau buvo suruošta 
„tautos valia“ ir Castro grą 
žintas į valdžią, o preziden 
tas... išvarytas iš Kubos. Jo 
vieton Castro pasirinko xitą, 
palankesni.
IRAKE ĮVYKO KOVOS SU 

KOMUNISTAIS,
kurie bandė nuversti Kasse 
mą, stipriau apvaliusį kabinę 
tą nuo komunistų. Įdomu, kad 
Irake veikė iš Rusijos impor 
tuoti kurdai. Susidūrimai įvy 
ko Kirkuke ir Mosule, kurie 
yra naftos centrai. Neramumai 
dar nebaigti. Komunistai, ži 
noma, nenurims ir bandys pa 
sigrobti valdžią.

ARGENTINOS NERAMU 
MAI TĘSIASI,

nes komunistų ir peronistų bal 
sų ,presvara išrinktasis prezi 
dentas esąs nepajėgus tvarky 
ti valstybę taip, kaip reikėtų 
tvarkyti, nes jis esąs surištas 
suminėtiems pažadais. Krizė 
tęsiasi, nes į reikalus painioja 
si kariuomenė. Bėda Pietų 
Amerikos valstybėms tie gene 
rolai. Jie neturi tiesiogių kari 
nių uždavinių, tai politikuoja 
ir daro perversmus.

„ŽENEVOJE NIEKO 
NAUJA”,

nes Rusija atmeta visus Vaka 
rų pasiūlymus, o siūlo savo ir 
tai stato kaip sąlygą, kurios Va 
karai negali priimti. 

howeriui didžiausią PET pa 
dėką už jo prokamaciją, skel 
biančią trečiąją liepos mėnesio 
savaitę Pavergtųjų Valstybių 
savaite. Delegacija taip pat pa 
teikė savo samprotavimus dėl 
politinės akcijos, kuri turėtų 
vesti į proklamacijoj pareikštų 
principų Įgyvendinimą. Po vi 
zito pas p. Dillon PET delega 
cija turėjo ten pat pasikalbę 
jimą su spauda.

Liepos 22 d. 1. vai. ryto Ar 
lingtono kapinėse visų devy 
nių sovietų pavergtųjų valsty 
bių atstovai padėjo vainiką ant 
a. a. Valstybės Sekr. John Fos 
ter Dulles kapo. Vainiką deda 
nt, grojo kai iškas trimitas ir 
pagarbiai nusilenkė devynių 
valstybių, jų tarpe ir Lietuvos, 
vėliavos.

Lietuvą čia atstovavo V. Si 
dzikauskas, Dr. Krivickas, B. 
Tautvilienė ir p. Černienė.

Tą pačią liepos 22 d. 3.30 po 
piet senatoriaus Paul Douglas 
patalpose vyko iškilmingas ak 
tas, dalyvaujant (senatoriams 
P. Douglas ir J. Javita. PET 
Generalinio Komiteto nariai, 
drauge su Pavergtųjų Valsty 
bių Bičiulių Amerikiečių ir Ce 
ntro ir Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių Sambūrio atsto 
vais, padėkojo sanatonams už 
rezoliuciją, skelbiančią Paverg 
tųjų Europos Valstybių Savai 
tę, ir Įteikė jiems iškilmingus 
adresus (scroll’us). Kalbas pa 
sakė senatoriai Douglas ir Ja 
vits, PET pirm. Korbonski, 
Centro ir Rytų Europos Kil 
mės Amerikiečių Sambūrio 
vardu — p. Haličin ir Paverg 
tųjų Europos Valstybių Bičių 
lių Amerikiečių Dr-jos pirm, 
p. Christofer Emmet. Ta pro 
ga senatorius Douglas atsakė 
į sovietų priekaištus dėl Kong 
reso žygio iššūkiu Kremliui 
leisti pavergtose valstybėse 
laisvus rfinkimus tarptautinėje 
priežiūroje. Šio akto proga pa 
sakytos kalbos bus įrašydintos 
į Congressional Records. Toks 
pat iškilmingas adresas (sc 
roll) buvo Įteiktas ir Atstovų 
Rūmų daugumos lyderiui, Jo 
hn McCormack. Abiejuose ak 
tuose dalyvavo ir ALT Infor 
macijos Centro Direktorė M. 
Kižytė.

Liepos 23 d. ryto PET Sei 
mo Delegaciją priėmė AFL-C 
IO (American Federation of 
Labor ir Congress of Indus 
trial Organization) preizden 
tas George Meany ir Įteikė 
Amerikos darbininkų organiza 
cijų Proklamaciją ryšium su 
Pavergtųjų Valstybių Savaite.

Liepos 23 d., sąryšyje su 
Chruščiovo ir Sovietų spaudos 
siautėjimu prieš pavergtąsias 
tautas, per NBC televiziją bu 
vo parodytos Lietuvos ir Latvi 
jos pasiuntinybių būstinės Va 
šingtone, komentatorius ta 
proga pažymėjo, kad Jungti 
nės Valstybės nepripaŽĮsta tų 
kraštų įjungimo į Sovietų Są 
jungą ir gale pastebėjo, kad 
Amerikos tauta linki šioms pa 
vergtoms tautoms ir jų atstovą 
ms laisvame pasaulyje viso ge 
ro.

Jeigu Pavergtųjų Tautų Sa 
vaitės proklamavimas būtų ir 
palikęs skelbtinas tik Amen 
kos informacijos priemonėmis 
(spauda, radio ir tt.), tai žinia 
apie jį mažai ir tebūtų paplitu 
si, nes Amerikoje panašūs pr 
klamavimai neretas dalykas ir 
spauda tam paprastai maža te 
skiria dėmesio. Tačiau čia pa 
galbon atėjo pats Chruščiovas.

SUNAUDOKIME PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAI i £
Pasiremdamas JAV kongreso nutarimu, JAV prezidentas 
Dwight D. Eisenhower paskelbė trečią liepos savaitę, lie 

pos 19—26 dienomis,
„Captive Nations Week — Pavergtų Tautų Savaite“.

Kanados lietuviai yra kviečiami paminėti šią savaitę tinka 
momis apeigomis ir pažadinti remti išsilaisvinimo pastangas. 
Šaukime viešus susirinkimus, komitetų ir valdybų pose 
džius. Rašykim rezoliucijas; siųskime laiškus ir telegra 
mas prez. Eisenhoweriui (White House, Washington, D. 
C.) ir valstybės sekretoriui Christian Herter (State Depart 

ment, Washington, D. C.).
Veikim tuojau, negaišdami laiko. Pakelkime protesto bai 
są visoje Kanadoje prieš Rusijos despotus ir reikalaukime 

laisvės grąžinimo Lietuvai ir kitoms pavergtoms 
valstybėms ir tautoms.

Bendruomenės ir kitų organziaejų valdybos, mitingai, su 
sirinkimai patariami surašyti padėkos rezoliucijas Paverg 
tųjų Savaitės skelbėjams, o taip gi rezoliucijas, kuriomis 
mes patys prašykime Kanados Federalinę Vyriausybę ir 
Provincijų Vyriausybes prisiderinti prie JAV Pavergtųjų 

Savaitės ir ją paskelbti ir Kanadoje.

Naujienos iš pasaulio sostinės 
RAŠO NEPR1KLASOMOS LIETUVOS BENDRADARBIS 

JAV REMS PAVERGTŲJŲ LAISVĖS SIEKIMĄ 
PEV Seimas atžymėjo Paverg tųjų Valstybių Savaitę.

Liepos 20 d. 10 vai. prie Pa 
vergtųjų Europos Valstybių 
Seimo patalpų priešais Jungti 
nių Tautų rūmus New Yorke 
susirinko PEV Seimo, Centro 
ir Rytų Europos kilmės ameri 
kiečių sambūrio ir Pavergtųjų 
Valstybių Bičiulių amerikiečių 
dr-jos atstovai, JAV senato 
rius J. K. Javits, New York© 
gub. atst. W. Rand, jr., new 
Yorko burmistro atstovas J. 
O’Brien, New Yorko kardino 
lo Spelmano atstovas msgi. V. 
R. Raith ir kitų svečių. Gro 
jant PEV Seimo narių-valsty 
bių himnus, jų vėliavos pakilo 
iki pusės stiebų. Po to nuo 
PEV Seimo patalpų frontinės 
sienos buvo nuimta uždanga ir 
toje sienoje pasirodė didžiulis 
plakatas. Jo viršuje žodžiai: 
CAPTIVE NATIONS WE 
EK, July 19-----26, 1959. Že
miau — Europos žemėlapis, ku 
riame pavaizduoti Sovietų ag 
resijos tarptautiniai nusikalti 
mai ir grėsmė laisviesiems Va 
karams. Apačioje įrašas; EU 
ROPE CANNOT LIVE HA 
LF RFEE AND HALF SLA 
VE (Europa negali gy venti pu 
siau laisva, pusiau vergijoje).

PEV Seimo pirm. S. Kor 
bonski pasveikino apeigų daly 
vius ir padėkojo JAV Preziden 
tui ir kongresui už jų pastarąjį 
įnašą sovietų pavergtųjų vals 
tybių reikalu. Savaitės paskel 
bimas, pasakė Korbonski, yra 
vėl vienas apčiuopiamas įrody 
mas, kad JAV nesavanaudiš 
kai stengiasi siekti pasaulio tai 
kos.

Senatorius Javits be kita ko 
pažymėjo, kad tol, kol puse Eu 
ropos kontinento yra Maskvos 
oajungta, taikos Europoje ne 
bus. Ir nors Vakarų valstybių 
politikos tiksluose nesą numa 
tyta esamą Rytų Europoje pa 
dėtį keisti jėga, bet Vakarai 
turi remti visomis taikiomis 
priemonėmis apsisprendimo 
teisės praktišką taikymą Rytų 
Europos tautoms. Prisiminęs 
dabartinius Ženevos pasitari 
mus, sen. Javits pabrėžė, kad 
sutikimas su Rusijos viešpata 
vimu Centro ir Rytų Europo 
je sudarytų didžiausią grėsmę 
laisvajai Europai. Ženevoje šio 
ks pavojus dažnai pakimba vir 
šum derybininkų stalo, nes ru 
sai nuolat visokiais būdais ir

Žinia apie tą paskelbimą pasie 
. ė Chruščiovą, būnant jam Len 
kijoje ir paveikė taip, lyg kas 
būtų verdančio vandens ant uo 
degos užpplęs. Jis ėmė tuojau 
šaukti visa gerkle, tą riksmą 
tęsė sugrįžęs į Maskvą ii susi 
tikęs su viceprezidentu Nixon’ 
u. Jo nurodymu didžiausį triu 
kšmą ėmė kelti Sovietų spau 
da. Tai buvo geriausia rėkia 
ma, kokios tik galėjo susilauk 
ti pavergtosios tautos. Ameri 
kos visuomene iŠ pradžios bu 
vo lyg nustebusi tokiu Sovie 
tų niršimu dėl to paskelbimo, 
o paskui aiškiai pastebėjo; 
aha, vadinasi, pataikyta į pačią 
skaudžiausią Sovietų vietą! 
Kad šitai išaiškėjo daugeliui 
amerikiečių, tai gali turėti di 
dėlės reikšmės tolimesnėse kai 
bose dėl Vakarų-Rytu santy 
kiu. J« Pj> 

visokiomis priemonėmis spau 
džią JAV, Britaniją, Prancu 
ziją, V. Vokietją, kad atsisa 
kytų savo užmtos pozicijos gy 
vybinių elementų.

Paskaityti New Yorko gub. 
N. A. Rockfclerio ir New Yor 
ko burmistro R. F. Wagnerio 
sveikinimai. Po jų tarė žodį 
Centro ir Rytų Europos Kil 
mės Amerikiečių sambūrio pir 
mininkas msgr. J. Balkūnas, o 
Bičiulių dr-jos pirm. Ch. Em 
met paskelbė manifestą, Pa 
vergtųjų Valstybių Savaitės 
proga išleistą Pavergtųjų Vals 
tybių Bičiulių Amerikiečių, 
Centro ir Rytų Europos Kil 
mės Amerikiečių ir PEV Sei 
mo.

Manifestas sveikina Paverg 
tųjų Valstybių Savaitės paskel 
bimą kaip istorinės reikšmės 
žingsnį ir dėkoja JAV Prezi 
dentui ir JAV Kongresui už 
šio žingsnio iniciatyvą. Apgai 
lestaudamas Vakarų neryžtu 
mą pavergtųjų valstybių klau 
simą nuolat kelti tarptautinėse 
diskusijose ir perveikų sutiki 
mą su Kremliaus arogantišku 
atsisakymu pavergtųjų bylą 
svarstyti, manifestas daro to 
kius konkrečius siūlymus:

1) kad 1958. I. 13 preziden 
to Eisenhowerio laiške Sov. S 
gos min. pirm. Bulganinui pu 
reikštas nusistatymas būtų pri 
imtas pagrindu Vakarų planui 
europinėms problemoms spręs 
ti, įimant į tą planą laisvus rin 
kimus pavergtosiose valstybė 
se, Vokietijos apjungimą, nu 
siginklavimo ir nepuolimo su 
tartis;

2) kad toks planas Vakaru 
diplomatiniams ateities žygiu 
ms taptų kertine atrama ir kad 
Vakarai jų laikytųsi visuose' 
diplomatiniuose pasitariamo <■ 
su sovietais;

3) kad pavergtųjų valsty 
bių klausimas būtų keliamas 
kiekvienoje Jungiklių T-uitų 
pilnaties sesijoje.

Liepos 19 d. šv. Patruko Ka 
tedroje kard. Spellmana^ celeb 
ravo iškilmingas mišias Paverg 
tųjų Valstybių Savaitės pioga 
ir vysk. Griffith pasakė pritai 
kytą pamokslą. Atitinkamos 
pamaldos yra įvykusios ir visų 
tikybų maldos namuose po visą 
Ameriką.

Labai jautrų sveikinimą at 
siuntė JAV Sen. K. B. K<a 
ting. Laiške PEV Seimui i 
be kita ko, rašo: „žmogus yra 
gimęs būti laisvas it vaikščioti 
stačiomis veidu į laisvės sau'.e. 
Kol narsiosios tautos ir drąsiau 
sioa valstybės tebėra po k u 
nistinės tiranijos batu, tol jo 
ks tikras laisvės ir demokrati 
jos šauklys negalės nurimti*’

Liepos 23 d. per galingąją 
NBC radijo stotį kalbėjo min 
V. Sidzikauskas, pasakė, ko 
dėl Chruščiovas taip pyksiu 
dėl minėtosios savaitės. Esą So 
vietų valdžia rugpjūčio pi acte m 
jc šaukianti Europos salėti'i 
nių vyriausybių galvų konferen 
ciją, kurioje numatyta paskelb 
ti Sovietiškąjį Commonwealth 
Pavergtųjų Tautų, t. y. tų pa 
čių tautų, kurias Sovietai en 
gia, savaitės paskelbimas, so 
vietams perdaug sumaišę* kol
tas. ,

1 LbVtoWV*;
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JVEPKIKLAUS^MA HETOVA
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 IR 
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Dėl bendrojo veikimo
vo reikalavimus. Ji tu;: veikti bai natūralu, kad tiek PLB vai

A. f A. KAPITONUI JUOZUI NAVIKĖNUI 
mirus, mielą

PONIĄ E. NAVIKĖNIENĘ,
SŪNŲ RIMUTJ, p. G. KUDŽM1ENĘ IK JOS SEIMĄ, 

gilioje skausmo valandoje širdingai užjaučia ir kartu liūdi

Naginioniai.

A. f A. JUOZUI NAVIKĖNUI
mirus, žmonai Elenai Navikėnienei, sūnui Rimantui, 

dukrai Genei Kudžmienei su šeima ir giminėms
reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje.

Kiekvienas darbas, dirba 
mas bendromis jėgomis, geru 
sutarimu, gera valia, ypač — 
patriotiniu įsipareigojimo jaus 
mu ir iš jo kylančiu entuziaz 
mu, žinoma, tegali būti našiau 
sis ir efektingiausis.

Atrodo, jog Ši tiesa tokia aiš 
ki, kad jos nei nereikia įrodinė 
ti, nes ji turi aksiominę pras 
mę, atseit — tiesa, kuri nerei 
kalinga Įrodymų. Šią aksiomą 
labai vaizdžiai eilėraščiu »šdės 
tė kunigas poetas ir drauge n 
tematikas Jakštas - Dainbiaus 
kas: „Kai du stos visados dau 
giau padarys. .

Deja, mūsų emigracijoje ši 
aksioma yra pasidariusi tar 
turn kokia problema, kurią stin 
ku išspręsti.

Neatrodo, kad tie žmonės 
kurie traukiasi iš bendro dar 
bo, kad jie nesuprastų bendro 
jo darbo reikalingumo, naudin 
gurno ir būtinumo. Lietuviškai 
galvojant, o ypač turint prieš 
akis faktą, kad mūsų veikla ne 
apima kurių nors sričių, kurios 
mums nebūtų bendros ir visie 
ms tos pačios. Tai išimtiniai lie 
tuviškieji reikalai: lietuvy bes 
palaikymas, lietuviškos kultu 
ros puoselėjimas ir kova prieš 
Lietuvos okupaciją.

Ką gi mums šiuose baruose 
gali kliudyti mūsų politiniai, ar 
ba sroviniai, arba partiniai, ar 
ba religiniai įsitikinimai; — 
Absoliutiškai nieko. Todėl ir 
nėra rimtų kliuvinių, kurie rnu 
ms pastotų kelią į vieningą vei 
kimą.

Taip ir yra. Bendruomenės 
veikloje juk mes visi sutaria 
me ir visi drauge veikiame. 
Jeigu kurios srovės žmonės no 
ri prasiveržti ir įrodyti savo 
veiklumą, — padėk jiems. Die 
ve! Ir mes visi padėsime, nes 
svarbu darbas, kuris teikia nu 
drbti. O jeigu kas iš to nori su 
sikrauti sau ir politinį kapita

lą, tai yra labai gerai, nes tai 
yra gyvybingumo pasireiški 
mas. Konkurencija šioje srity 
je yra naudinga.

Čia ir glūdi didysis svarbu 
mas: kas daugiau, greičiau ir 
geriau ką padarys. Ir svarbu, 
kad būtų veikiama, kad nebū 
tų merdimą ir stovima vietoje.

Čia pat duodamasis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes Valdy 
bos pirmininko pareiškimas la 
bai aiškiai apibūdina PLB tiks 
lūs, kelius ir uždavinius.

Ypač reikia pabrėžti, kad no 
rs Pasaulio Bendruomenė yra 
nauja organizacija, bet kitų or 
ganizacijų neardo, joms neken 
kia ir su jomis nekonkuruoja. 
PLB organizacija tiktai v i 
sus jungia j vieną paša 
linę organizaciją, kad ši orga 
nizacija gal dar tiksliau būtų 
pavadinti organizacijų 
organizacija, apimtų vi 
sus lietuvius visame Žemės r u 
tūlyje, gyvenančius visuose 
kontitentuose, visose valstybė 
se. Kad viso pasaulio lietuviai 
visa savo mase, visu savo svo 
riu ir visu pajėgumu galėtų pa 
sireikšti žmonijoje.

Tat jeigu Šiandien dar yra 
nepritariančių Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenei, tai tas yra 
dar užsilikęs nesusipratimas, 
nepakankamo išsiaiškinimo 1 
kutis, kuris neabejotinai per 
kiek laiko išnyks.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės organizacija visoms esą 
moms ir būsimoms organizaci 
joms nekenkia, jų veikimą tik 
tai gali palaikyti, todėl ir jų 
veiklą augštai vertina. Bet, 
iš kitos pusės, visas organizaci 
ja kviečia į bendrą darbą visu 
pasauliniu mastu, visu našu 
mu, visa energija ir visu pat 
riotiniu entuziazmu. Ir visa tai 
— lietuvybės ir Lietuvos la 
bui.

Didysis uždavinys
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS 
PIRMININKO JONO MATULIONIO ŽODIS APIE PA

SAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ

ne tik su organizuota visuome 
ne, bet kartu ir pavieniais mū 
su tautos nariais, kuriuos rei 
kia apjungti.

Vieniems PLB dar yra nesu 
prantama dėl savo pagrindinių 
tiksų.

Kitiems PLB nesuprantama 
ir peiktina dėl pasiimtos orga 
nizacijos formos.

Tretiems PLB nesupranta 
ma ir peiktina dėl pasiimto 
dirbti darbo, kurio ligi šiol be 
veik niekas nedirbo, arba dirbo 
tik padrikai, kiekviena vietovė 
pagal savo metodus.

Tačiau dėl to nereikia nei 
jaudintis nei smerkti tų visų 
kritikų, PLB organizacijų. 
Priešingai — reikia džiaugtis, 
kad ir šiandien yra kas rūpina 
si bendrais reikalais, kad yra 
kas dar deda širdin lietuviškus 
reikalus.

Mūsų PLB kaipo organizaci 
ja yra ir nauja ir savotiška. Ji 
yra visuotinė ir apima visus lie 
tuvius, nedarant jokio skirtu 
mo: nei politinio, nei pasaulė 
žiūrinio, nei kokio kitokio, 
pvz. tarp atvykusių prieš ar po 
II Pasaulinio karo.

Laikau visai natūraliu, kad 
ši organizacija —- visai kito po 
būdžio ir dėl to savotiška — 
susilaukia nesupratimo ir stner 
kimo. Norint iš grūdų gauti 
miltus reikia juos perleisti pro 
malūno akmenis, labai aštrius 
ir sunkius. Taip ir čia: pereis 
pro kritikos malūnus ir įeika 
lai išaiškės.

Išaiškės, kad PLB nenori 
nieko nušalinti, nieko nenori 
sugriauti, nieko nenori suspen 
duot, niekam kojos pakišti, ar 
ba kieno nors darbus paveržti. 
O svarbiausia — nieko nenori 
ardyti.

PLB ateina visus apjungti. 
Ji yra natūrali lietuvių — ai 
keliavusių ir čia gimusių, — \ 
su luomų ir pažiūrų bendrinė 
vyriausia organizacija. Net ir
asmens, kurie stovi ar stovės 
josios prieky, neateis iš kaž 
kur, bet iš tų pačių, kurie ir 
šiandien dirba ar pasiryžę dirb 
ti kokį nors darbą. Ši organiza 
cija bus pati didžiausioji, nes

JAV Lietuvių Krašto tary 
bos suvažiavimo proga PL,B 
Valdybos pirmininkas J. Ma 
tulionis principinai pasisakė 
apie PLB tikslus ir uždavi 
nius. Čia patiekiamos pagrindi 
nės pasisakymo mintys.

Kada Lietuvos valstybė ta 
po panaikinta ir tauta okupuo 
ta, Amerikos lietuviai ir vėl 
savo veikla ir organizuotumu 
pasireiškė labai efektyviai ir

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite j; patys, 

įrašykite i 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,

pasiekė realių rezultatų. Jeigu 
šiandien Lietuvos byla yra ne 
numarinta, ko taip aistringai 
siekia mūsų krašto okupantas, 
tai šalia visų kitų veiksnių vei 
kimo gal pats didžiausias ten 
ka Amerikos lietuviams.

Taigi ir L. Bendruomenė at 
eidama i gyvenimą rado ne tuš 
čią vietą ir erdvę, bet tvirtą 
lietuvišką masę su savo orga 
nizacijomis, spauda, mokyklo 
mis, bažnyčiomis ir parapijo 
mis, bankais ir kitomis ūkiško 
mis organizacijomis. Randa lie 
tuvišką darbą dirbant ne tik 
‘Lietuvoje gimusius ir auųju 
sius: ir čia gimę lietuviai eina 
petys į petį už Lietuvos reika 
lūs. Randa ne tik paskiras or 
ganizacijos, bet ir tvirtus jun 
ginius — centrus tam tikriems 
specifiniems reikalams — už 
davinius vykdyti, kaip pvz. 
Altas, Balfas ir kt.

Sunkumai yra ir bus tie, kad 
PLB neateina į tuščią vietą ir 
negali elgtis, kaip ji norėtų, 
kurdama viską iš naujo. Be vi 
sų kitų darbų čia reikia it ko 
ordinuoti, veikti tarp organi 
zuotos visuomenės, kuri turi 
savo įpročius, savo formas, sa

apims visus lietuvius, gyvenan 
čius visuose laisvuose Kraštuo 
se — valtsybėse. šiandien jau 
mes turime užregistravę lietu 
vius iš 19 valstybių.

Didžiausia ir skaitlingiausia 
ietuvių grlupė gyvena JAV-se. 
Todėl JAV tenka ypatingos pa 
reigos ir atsakomybė. Todėl la

dybai, tiek iš viso kiliems lie 
tuviams nebus vistiek, kaip gy 
vuos ir tvarkysis LB Amen 
koj. Čia yra viešas reikalas, lie 
čiąs visus lietuvius. Todėl ne 
tik gal.ma, bet ir privalu šiais 
klausimais susidomėti, o susi 
domėjus ir savo nuomonę pa 
reikšti. Kaikas gali manyti, 
kad JAV B baigė savo organi 
zacinį periodą ir todėl apie tai 
kalbėti jau būtų pervėlu. Bet 
gera organizacija niekad nega 
Ii pasakyti, kad ji jau pasiekė 
tokio tobulumo laipsnio, jog jai 
nėra kur daugiau žengti. Kad 
ji jau suėmė visus galimus na 
rius savon oi ganizacijon, kad 
daugiau jau jų ir nebus ir ne 
reikia. Padėtis yra kitokia, fak 
tini skaičiai rodo ką kitą.

Jau šiandien aiškėja visu 
mastu imant, kad PLB uždą 
viniai ir pareigos nėra lygios 
pagal atskirus kraštus. Ameri 
koj ji yra užsiėmusi daugiausia 
grynai kultūrine ir švietimo 
sritimi. Bet PLB turi būti pa 
sirengusi užimti kiekvieną su 
sidariusią spragą visuose lietu 
viškuose reikaluose, nedarant 
jokių išimčių nė vienai sričiai. 
Todėl PLB vaidmuo dar tik 
prasideda; n kur jis baigsis, 
šiandien gal dar ir peranksti 
apie tai kalbėti. Bet yia ta or 
ganizacija, kuri yr agyva, ku 
ri yra skaitlinga, kun yia vi 
suotina, kuri pasiliks net ir Lie 
tuvai vėl tapus laisvari, ir kuri 
natūraliai yra įgaliota kalbėti 
ir veikti visų lietuvių išeivių— 
emigrantų ir jų vaikų vardu. 
Kartais tai bus teisė, kartais 
tai bus pareiga

Sprendžiamas kausimas, 
kaip geriau ir tiksliau susitvar 
kyti, kad būtų atsiekta kuo 
daugiau naudos ir Lietuvos rei 
kalui, ir visos mūsų išeivijos 
naudai, josios lietuviško stip 
rūmo atžvilgiu.

Čia nėra paliesti mūsų prin 
cipai. Visi pripažįsta tuos pa 
čius principus : mums teikia vie 
nybės, mums reikia išsilaikyti 
lietuviais, mums reikia ir dirb 
ti ir aukotis už lietuvių tautos 
reikalus, jai esant pavergtai. 
Esu giliai įstikinęs kad tik vi 
siems Amerikos lietuviams su 
glaudus eiles, dirbant dabar 
jau dirbamus ir dar naujus dar 
bus bus galima dirbti dai sėk 
mingiau. Reika susikalbėti, rei 
kia rasti bendra kalba mums vi 
siems rūpimame darbe — bend 
ram mūsų išeivijos ir tautos la 
bui.

A. j A. JUOZUI NAVIKĖNUI 
įnirus, žmonai Elenai Navikėnienei, sūnui Rimantui, 

dukrai Genei Kudžmienei su šeima ir giminėms 

reiškiame gilią užuojautą.

Augštesnieji Lituanistikos Kursai Montrealyje.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariui

JUOZUI NAVIKĖNUI 
netikėtai mirus, likusiems liūdesy 

P. ELENAI NAVIKĖNIENEI, 
VAIKAMS IR GIMINĖMS 

nuoširdžią užuojautą reiškia 

SLA 123 kuopos Montrealyje Valdyba.

Mielam prieteliui

A. A. JUOZUI NAVIKĖNUI 
mirus, jo 

ŽMONAI, DUKRAI, SŪNUI IR GIMINĖMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia

J. ir Stp. Kęsgaiios.

Mirus visuomenininkui
JUOZUI NAVIKĖNUI,

E. NAVIKĖNIENEI, SŪNUI IR DUKRAI, 
PP KUDŽMŲ ŠEIMAI IR GIMINĖMS, 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
liūdesio valandoje ir kartu liūdi

Domininko ir Alberto Norkeliūnų šeimos.

A. f A. JUOZUI NAVIKĖNUI
mirus, mielą ponią E. Navikėnienę, sūnelį Rimutį, dukė 
relę Kudžmienę ir jos šeimą šioje didžiojo skausmo ir 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jūratė ir Charles Tanner 
ir

Birutė Ciplijauskaitė.

A. A. JUOZUI NAVIKĖNUI
mirus, vėl skaudaus smūgio ištiktus, žmoną

p. e. navikėniene, sūnų rimutį, dukterį
p. G. KUDŽMIENĘ SU ŠEIMA IR GIMINES,

jų nelaimėje užjaučia

J. Gražio šeima.

Paskutiniuose rinkimuose 
atlaikęs Ontarijos provinci 
joje konservatorių poziciją 

premjeras Frost.

Quebeco prov. premjeras 
Duplessis tvirtai sėdįs pro

PONIAI ELENAI NAVIKĖNIENEI 
IR V. KUDŽMŲ ŠEIMAI, 

mylimam vyrui, tėvui ir uošviui

A. A* JUOZUI NAVIKĖNUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

V. V. Ivanauskai.

A. A. JUOZUI NAVIKĖNUI,
mirus,

p. E. NAVIKĖNIENEI, SŪNUI ir G. KUDŽMIENEI 
SU ŠEIMA, 

reiškiame gilią užuojoutą.

S. M. J. Pakuliai.

vincijos premjero kedėje.

A. f A. JUOZUI NAVIKĖNUI 
mirus, jo

ŽMONAI, DUKRAI, SŪNUI IR GIMINĖMS 
nuoširdžią užuojautą reiškia

J. ir G. Rukšėnai.
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Ar bus riebūs septyneri metai?
(Kelios pastabos prie Sovietų Sąjungos septynmečio 

1959 — 1965 metų plano)
J. AUDĖNAS

Komunistų Partijos dvasia 
ir administracijos technokrati 
ja yra Sovietų Sąjungos gyve 
nimo griaunamosios ir statomo 
sios jėgos. Griaunama kas in 
dividualu, kas šeimyniška, kas 
humaniška. Propaguojama ko 
va kuriai vesti visur ir visomis 
priemonėmis jieškoma priešų, 
kapitalistų, buržuazinių nacio 
nalistų, religininkų, agresorių, 
šnipų, sabotažninkų, revizionis 
tų ir daugybės kitų „nusikaltę 
lių“. Garbinami bolševikiniai 
vadai, komunistų partija ir ki 
ti jų kolektyvai.

Sovietų Sąjunga tebera kie 
tai užsidariusi, ir Į ją nedaug 
laisvojo pasaulio žmonių tepa 
#enka. Jokios laisvojo pašau 
lio literatūros ar kito meno 
vietų Sąjungos žmonių masės 
nemato ir nepažįsta. Senosios 
kartos atstovų nedaug beliko. 
Bet nežiūrint to, Sovietų vadai 
labai gerai žino ir junta, kad 
jų šalyje bolševizmas blizga tik 
paviršiuje. Tas paviršius visaip 
šlifuojamas ir gražinamas. Jis 
daug kur kitaip atrodo, negu 
komunizmo evangelijos skelbė 
jai, nepaprastai gerai apmoka 
mi, skelbia.

DIDŽIAUSIS SOVIETŲ D1K 
TATŪROS RŪPESTIS — iŠ 
LAIKYTI JAUNIMĄ PAŽA 

BOTĄ IR TAMSOJE
Premjeras Nikita Chruščio 

vas XXI-me neeiliniame komu 
nistų partijos suvažiavime Ma 
skvoje, įvykusiame š. m. sau 
šio 27 — vasario 5 d., skelbda 
mas naujo septynmečio planą, 
pasakė „Kaikurie darbuotojai 
nepakankamai vertina buržua 
zinės įtakos žalą tarybiniam 
jaunimui, manydami, kad bur 
žuazija nuo mūsų toli n jai ne 
prieinamas mūsų jaunimas. 
Bet tai klaida. Mes negalime 
ignoruoti buržuazinės Įtakos 
galimybės ir privalome kovoti 
nrieš ją, prieš svetimų pažiū 
ir papročų skveribimąsi į tary 
binių žmonių, ypač jaunimo, 
tarpą“. Gaila bolševikų paverg 
to jaunimo, kuriam aklų akliau 
šiai užkirstas kelias pažinti 
laisvojo žmogaus kūrybą ir lais 
vojo žmogaus individuates ver 
tybes. Gaila, kad jaunimui ne 

leidžiama išbujoti į pilną visa 
pusiškai apsišvietusį, savaran 
kiškai apsisprendusį žmogų.
- Ne tik Chruščiovas, bet ir 

visas XXI suvažiavimas priim 
toje rezoliucijoje pasakė: „Ko 
munistinis darbo žmonių auk 
Įėjimas, kapitalizmo atgyvenų 
žmonių sąmonėje Įveikimas tu 
ri būti partinių, tarybinių, prof 
sąjungų, komjaunimo ir kitų 
visuomeninių organizacijų dė 
mesio ir veikimo centras. Rei 
kia toliau nesutaikinamai ko 
voti su priešiška buržuazine 
ideologija“.

Jei partija šaukiasi visų sa 
vo Įtakoje turimų organizacijų 
paga.bos į kovą prieš liberalinę 
dvasią, reikia spėti, kad ten 
laisvės trokštanti dvasia yra la 
bai gyva. Sovietų Sąjungai ir 
bendrai komunistiniam pašau 
iui liberalinė, tautinė ir revizio 
nistinė dvasia ir jos reiškiniai 
atrodo sudaro nemažesnį pavo 
jų negu kolkas neaktyvios 
Jungtinių Valstybių karinės 
bazės, plačiame pasaulyje išdės 
tytos.

PAGRINDINĖS SEPTYN 
MEČIO PLANO IDĖJOS:

1) pakelti gamybą, kad bū 
tų ne tik pavytas, bet ir pra 
lenktas kapitalistinis pasaulis 
(Amerika).

2) materialiai, politiškai ir 
ideologiškai nugalėti laisvąjį pa 
šaulį.

Stalinui mirus (1953 m.), ku 
rį> laiką komunistai nesusigau 
dė, koks naujas „dievas“ rei 
kia pradėti garbinti. Buvo su 
rastas ir pusėtinai pagarbintas 
kolektyvus valdymas. Tačiau, 
kai XX komunistų paitijos su 
važiavime (1956 m.) Chruščio 
vas nuvainikavo Stalino erą, 
kurioje buvę pridaryta daugy 
bė klaidų, gi eitai jis pats iški 
lo, ir kolektyvus valdymas jau 
seniai pamirštas. Chruščiovas 
pradėjo užsiiminėti propagan 
da „nugalėti supuvusį kapita 
listinį pasaulį“. Tuo keliu eida 
mas, jis daro nemažos įtakos 
ne tik savo krašto gyventoja 
ms, bet ir kai kam užsienyje. 
Daug kas, komunistinės propa 
gandos paveikiamas, pradeda

nebesiorientuoti, kur besąs. So 
vietiškasis komunizmas kai 
kam darosi kažkokia didelė ide 
ologinė vertybė ar net jėga, 
prieš kurią laisvasis pasaulis ne 
turįs kuo atsakyti.

Koks neteisingas ir nepagrįs 
tai perdėtas komunistinės per 
galės įsivaizdavimas ir savųjų 
moralinių ir ideologinių vcrty 
bių laisvajame pasaulyje nuver 
tinimas. Laisvė, lygybė ir bro 
lybė — ar gali būti kornuniz 
mo ideologijos atsvertos? Ką 
komunistai gali pastatyti prieš 
Abraham Lincoln dėsnį, kad 
„ . .. and the government of 
the people, by the people, for 
the people shall not perish 
from the earth“? Ar gali ko 
munistai su savo diktatūra ly 
gintis Franklin D. Rosevelto 
keturioms visam pasauliui tai 
komoms laisvėms:

1) Žodžio ir nuomonės pa 
reiškimo laisvė,

2) kiekvienam pagal savo iš 
manymą Dievui tarnauti (sąži 
nes) ialsvė,

3) laisvė nuo vargo,
4) laisvė nuo baimės.
Tik labai gaila, kad šitų lais 

vojo pasaulio didžiųjų moralės 
vertybių nei politikos, nei spau 
dos ar informacijos žmones ne 
panaudoja. Vakarai turėtų iš 
naujo atbusti ir ko plačiau ir 
efektingiau savo ideologines 
vertybes propaguoti ir sava 
jam ir Sovietų pavergtajam pa 
sauiui.

NESIBAIGIANČIOS NESĖK 
MINGUMO LENKTYNĖS

Chruščiovas, aiškiai matyda 
mas komunistinės sistemos 
prieš kapitalistinę atsilikimą, 
taria: „Dabar reikia pasiekti 
socialistinės sistemos persva 
ros prieš kapitalistinę sistemą 
pasaulinėje gamyboje, pralenk 
ti labjausia išsivysčiusias kapi 
talistines šalis pagal visuome 
ninio darbo našumą, pagal pro 
dukcijos gamybą, vidutiniškai 
vienam gyventojui ir užtikrin 
ti augščiausią pasaulyje gyve 
nimo lygį.“

Tai nieko nauja. Jau nebe 
pirmas kartas, kai sovietai su 
darinėja generalinius planus 
pralenkti kapitalistinį pasaulį. 
1956 m. „Planovoje choziaist 
vo“ Nr. 1, 33 psl. randame kad 
jau prieš 19 metų buvo ruošia 
mi kapitalistinį pasaulį pralenk 
ti planai. Ten rašoma: „1941 
metų pradžioje, partijos CK

pavedus, buvo pradėtas ruošti 
generalinis ūkio planas 10—
15-ai metų. Vyriausias piano 
uždavinys buvo — pavyti ir 
pralenkti prasikišančius kapi 
talistinius kraštus pagal pramo 
ninės gamybos dydį, tenkantį 
vienam gyventojui”.

Pavyti ir pralenkti kapita 
listinį pasaulį Sovietai, kaip 
matome, sovietai jau seniai 
praktikuoja, bet vis jiems ne 
siseka. Jiems reikia, kad žmo 

tikėtų, kad* nor
geriau gyventi. Šiuo priversti 
niu tikėjimu, plius teroras lai 
kosi visa sovietinė sistema.

PRALENKTI KAPITALIS 
TINI PASAULI

Chruščiovas numato toKiais 
faktoriais: iš vienos pusės, ko 
munistinės gamybos ugdymo 
ir, iš antros pusės, — kapita 
listinės gamybos bankrotu. 
Tai senas marksistiškai - ko 
munistinis galvojimas. Laukia 
ma, kad kapitalistinis pasaulis 
nuo per didelio savo peraugi 
mo savaime sužlugs. Šis pas 
kutinis faktorius yra didžioji 
komunizmo viltis, būti nugalė 
toju. Ir todėl Chruščiovas, tikė 
damas ar netikėdamas pergale, 
sako: „Nei ginklavimosi var 
žybos, nei kitos priemonės ne 
galės išgelbėti Jungtinių Ame 
rikos Valstybių ir kitų kapita 
listinių valstybių ekonomikos 
nuo perprodukcijos krizių”.

Praėjo daug jau laiko, kai 
marksistinis Ųromunizmas lau 
kia kapitalistinio pasaulio žiu 
gimo nuo perprodukcijos. Kai 
kapitaistinio pasaulio gamybos 
perteklius, kad ir su pergyve 
narnomis krizėmis, ne tik lais 
vąjį, bte ir komunistinį pašau 
IĮ turtina savo pagamintųjų gė 
rybių ištekliais, komunistų pa 
vergtasis pasaulis nepaprastai 
kenčia nuo perdidelio plataus 
vartojamųjų prekių nepritek 
liaus. Chruščiovas gali būti ra 
mus — kapitalistinis pasaulis 
nuo savo gėrybėmis persikro 
vimo nežlugs. Daugiau yra pag 
rindo tikėti, kad materialinių 
gėrybių nepriteklius, liberalinė 
dvasia ir revizionizmas grei 
čiau paklupdys sovietišką impe 
Iriaizmą, nors ir „septynmečio 
planas pradeda naują socializ 
mo ekonominio lenktyniavimo 
su kapitalizmu erą“, kaip sa 
koma suvažiavimo rezoliucijo
je.

NKVD valdininkas
DALYVAVUS LIETUVOS 

JE IR SOVIETINĖS
2.

VAKARINĖJE
Rugsėjo 17 dieną, su ištinu 

siomis nuo instruktažo galvo 
mis, mes nusileidome į Bielo 
rusijos komunistų partijos 
centro komiteto ’(KP CK) rū 
sinį augštą. Ten mums teko at 
sisveikinti su NKVD (sovieti 
nes žvalgybos) uniforma ir per 
sirengti į paprastą karinę uni 
formą, tiktai su tuo skirtumu, 
kad mums davė „budionov 
kas”, o kariuomenės daliniai, 
kurie ėjo į Lenkiją, turėjo „pi 
lotkas“ ir kepures. Mūsų gi, 
NKVD, uniforma buvo perduo 
ta Minsko NKVD apygardos 
apsaugai.

Mus apginklavo, kaip sako 
ma, ligi dantų. Prie mūsų turi 
mų pistoletų, mums pridėjo po 
dvi rankines granatas ir mano 
grupė, dešimt' asmenų, kurių 
viršininku buvau paskatas aš, 
dar gavo du rankinius kulkos 
vaidžius.

Kai viską mes buvome jau 
gavę, mums įsakė; Vienas į ki 
tą turi kreiptis tiktai pavardė 
mis ir apie rangus užmiršti!

9 vai. vakaro mes susėdome 
į du sunkvežimius ir išvykome. 
Kryptis — Radaškevičių sto 
tis. Važiuodami, ginklus ture 
jome parengtyje, ypač kulkos
vaidžius.

PRIE BUVUSIOS 
LENKIJOS SIENOS

mus sulaikė pasienio apsaugos 
kontrolė, kuri mus įspėjo, kad 
naktį vykti yra pavojinga, nes 
aplinkiniuose kaimuose ir miš 
kuose slepiasi Lenkijos karei 
viai ir karininkai. Pasieniečiai 
mus įtaigojo, kad lenkai mus 
gali užpulti.

Pirmieji kaimai, į kuriuos 
mes įvažiavome, mus tiesiog 
nustebino savo švara ir tvarka. 
Namai ir tvoros buvo nudažy 
ta. Keliai — labai gerame sto 
vyje. Žinoma, jeigu mes būtu 
me vykę dieną, įspūdis būtų bu 
vęs dar didesnis. Tamsa mums 
daug trukdė.

Iki aušios mes privažiavo 
me ligi stoties Maladiečina ir 
sustojome maždaug nedavažia 
vę apie 3 kilometrus. Mieste 
buvo girdimas šaudymas, ir

D. b. mes nutarėme ligi šviesos pasi

IR LENKIJOS OKUPACIJO 
VALDŽIOS ĮVEDIME

BIELORUSIJOJE
likti kažkokiame kaimelyje.

Anksti rytą per šį kaimą pra 
ėjo vienas Raudonosios armi 
jos dalinys. Dieve, kaip skur 
džiai jis atrodė! Senis, kurio 
kieme sustojo mūsų mašinos, 
mus paklausė:

— Kodėl taip blogai apreng 
ta Raudonoji armija? Argi ji 
taip ilgai jau kariauja?

Mes nieko negalėjome se 
niui atsakyti, ir sėdę į mašinas 
išvykome į miestą.

MALADIEČINA
Maladiečinoje (rusiškai Mo 

lodečno) mūsų grupė buvo pp 
skirta ypatingojo Bielorusi 
jos karo apygardos operacijų 
skyriaus viršininko Lenčenko 
žinion. Telkinio punktas buvo 
vienoje miesto mokykloje. Ten 
mus išskirstė į operatyvini 
grupes. Mano grupės sudėtis 
buvo ši: dešimt NKVD bendra 
darbių, kurie atvyko su ma 
nim, dešimt pasienio apsaugos 
NKVD kareivių ir du sunkve 
žirniai.

MŪSŲ GRUPĖS 
UŽDAVINIAI

a) Miestų ir kaimų apylin 
kėse iškirtimas miško, ypač 
prie plentų. Ypatingojo sky 
riaus ir Raudonosios armijos 
žvalgybos žiniomis, miesto apy 
linkėse slapstosi daug lenkų ka 
rinių tarnautojų.

b) Nuginklavimas lenkų ka 
rininkų ir kareivių ir pasiun 
timas jų į namus. Ginklai iš jų 
turi būti atimti.

c) Sulaikymas ir siuntimas 
su karine palyda visų Raudono 
sios armijos dalyvių, kurie bus 
rasti, kaip „atsilikę“ nuo savo 
dalių. Jie siunčiami į Malade 
činoje esantį Ypatingą skyrių.

Ši operacija truko dvi dienas 
ir naktis. Mano grupė per tą 
laiką atėmė 52 šautuvus, 2 ran 
kinius kulkosvaidžius, apie 
100 rankinių granatų ir daug 
visokios karinės mantos.

Verta pažymėti įdomus fak 
tas. Vienas lenkų valstietis 
mums perdavė rankinį kulkos 
vaidį soivetiŠko tipo, be patro 
nų. Valstietis teigė, kad jis tą

Nukelta į 6-tą pusi.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

DVYLIKTOJI DALIS — ŠERMUKŠNIAI CUKRUJE
25.

( 1

Partizanų šeimos seniai jau sekė dalinius vežimuose su 
vaikais ir manta. Jų užpakalyje buvo varomos didžiules ban 
dos galvijų, daugiausia karvių, keli tūkstančiai galvų.

Šiuo metu partizanai buvo naujoje vietoje. Tai buvo tan 
kus, neperžengiamas miškas. Buvo manoma, kad tai bus lai 
kine stovykla, o žiemai bus surasta tinkamesnė, bet įvyko 
kitaip ir teko žiemą praleisti čia.

Kol partizanai užėmė naują vietą ir joje įsitaisė, Jurij 
Andrejevič turėjo laiko. Jis keliomis kryptimis įsigilino į miš 
ką ir įsitikino, kaip lengva jame paklysti. Išeinant iš slovyk 
los ir iš miško, kuris dabar buvo rudeniškai nuogas, augo 
vienišas, gražus, vienintelis iš visų medžių išlaikęs lapus, ru 
dalapis šermukšnis. Jis kėlė į padanges išraudusias uogų ke 
kės. Jį mėgo sniegenos ir zylės, kurios pasirinkdamos giažes 
nes uogas lesė ir ištempusios į viršų galvas ir kaklus sunkiai 
jas rijo. Kažkoks gyvas artimumas užsimezgė paukščių su 
medžiu. Tartum medis visa tai matė, ilgai priešinosi, bet pas 
kui nusileido ir, pasigailėjęs paukštelių, atsisagstė ir davė 
jiems krūtį, kaip motina kūdikiui. „Ką gi, sako, su jumis pa 
darysi. Na, valgykite, valgykite mane. Maitinkitės“. Ir šyp 
sojosi.

Kita miško vieta buvo įdomesnė. Ji buvo augštuinoje. Ši 
augštuma iš vienos pusės staigiai lūžo. Rodėsi, kad po tuo 
skardžiu turi būti kas nors kita, — upė ar griovys, ar gal ne 
pjauta pieva. Tačiau ir ten buvo pakartojimas to, kas buvo 
viršuje, tiktai didelėje gilumoje, medžių viršūnėmis po kojo 
mis nuėjusiame lygyje. Tartum šis žiaurus, padangių miškas 
kažkaip suklupęs, visas, kaip stovi, nukrito apačion ir turėjo 
prasmegti į tartarus, kiaurai žemę, bet sprendžiamuoju mo 
mentu stebuklingai išsilaikė ant žemės ir štai, visas nekliudy 
tas matomas ir šlama apačioje.

Vieną darganuotą rytą čia buvo sušaudyta vienuolika 
apkaltintųjų sąmokslu ir du sanitarai degtindariai. Kaikurie 
jų maldavo pasigailėjimo ir žadėjo įrodyti ištikimybę, ypač 
gimnazistas Galuzin, bet niekas jų nepasigailėjo. Dvidešim 
ties ištikimųjų būrys apsupo juos pusračiu ir dviem salvėm 
paklojo. Kai tūli maldavo pasigailėjimo, Vdovičenko ir ant 
kapų duobės briaunos pastatytas liko sau ištikimas. Augštai 
iškėlęs galvą su žilais vėjo draikomais plaukais, visiems aiš 
kiai girdimai jis kreipėsi į pasigailėjimo prašiusį Ržanickj:

------ Nesižemink, Bonifacai! Tavo protestas jų ausų ne 
pasieks. Tavęs nesupras šitie nauji opričnikai, šitie nauji už 

nugarių kankynių meistrai. Nenusimink. Istorija atrinks tiesą. 
Palikuonys prikals juos prie gėdos stulpo, šiuos komisarbdei 
žavijos ir juodų darbų vykdytojus. Mes mirštame pasaulinės 
revoliucijos išvakarėse. Tegyvuoja dvasios revoliucija* Te 
gyvuoja pasaulinė anarchija!

Salvė šūvių juos nutildė. Ilgiau kankinosi berniukas gim 
nazistas Galuzin, bet ir jis galų gale apmirė ir nustojo judėti.

2
Minties, įsirengti stovyklą žiemai patogesnėje vietoje te 

ko atsisakyti, nes baltieji buvo susirūpinę raudonuosius ap 
supti ir sumušti. Bet per gilų sniegą negalėjo to padaryti, o 
pašliūžių, kurios suteiktų galimybę eiti ir per gilų sniegą, jie 
ms trūko.

Pas partizanus stigo apsirengimo, ypač batų. Stigo mil 
tų duonai. Užteko tiktai galvijų mėsai. Ruošdamiesi žiemai, 
partizanai pradėjo siūti kailinius iš šunų odų plaukais viršun. 
Sušaudę samogono varytojus, greit pasigedo degtinės ir krei 
pėsi į nenubaustus degtindarius, kad išvarytų samogono. Šie 
taip buvo įsispecializavę, kad išvarydavo nepaprastai stiprų, 
kuriuo pasinaudojo daktaras Živago gaminti vaistams. O dak 
tarui jau stigo vaistų, nes beliko tiktai chinos žievė, jodo ir 
Glaubero druskos. Daktaras chinos žievę mirkė degtinėje ir 
darė vaistus. Žiemą atsinaujino dėmėtoji šiltinė.

3
Tuo tarpu baltieji įvykdė savo programą ir partizanus 

opsupo. Baltiesiems vadovavo generolai Vicyn, Kvadri ir Ba 
salygo. Jie buvo griežti. Partizanai, atsidūrę tokioje padėty, 
nutarė atsilankyti. Jie sutelkė savo jėgas ir baltųjų žiedą pra 
laužė. Ne tiktai pralaužė, bet prasiveržė ir į jų užnugarį ir 
juos supo iš užpakalio, o ten jų laukė nauji sukilėliai ūkinin 
kai, kurie buvo nepatenkinti baltųjų griežtumu ir natūraliai 
traukė prie miško brolių. Tačiau ir baltieji susigribo ir pra 
pieštą žiedą užsklendė, atkirtę į jų užnugarį prasiveržusius 
raudonuosius.

4
Liverij nerimo. Jo planai buvo ardomi. Jo patarėjas Svi 

rid buvo nepatenkintas, kad sušaudė nieku nekaltą Vdovičen 
ko. Jis tiktai tuo vadovybei buvo nepatinkamas, kad kritika 
vo stovyklos vadą, Liverijų ir tuo skaldė stovyklą. Del to 
Svirid norėjo pasitraukti, bet buvo pavojinga, nes tai galėjo 
pasibaigti Vdovičenkos likimu. Buvo nesklandumų ir su par 
tizanų šeimomis, kurios sekė paskui partizanus. Sviiid bandė 
vadui patarti, bet šis atkirto:

— Dievas duos ir be tavęs dasigalvosiu.

5
Vakarinėse taigos srityse vyko mūšiai. Bet ji buvo tokia 

didelė, kad atrodė, jog tie mūšiai vyksta kažkur kitų valstybių 
pakraščiuose. O joje prasmegusioji stovykla visada buvo per 

pildyta, ir nors į mūšius išeidavo daug žmonių, jų visada sto 
vykioje buvo daugybė.

Miške pasigirdo šūvis. Žmonės pradėjo ginkluotis ir ten 
rinktis. Pasirodė, kad baltieji vienam partizanui nukirto de 
šinę ranką ir kairę koją ir prikabinę prie jo lentelę su paiašu, 
kad už piktadarybes visi raudonieji taip bus nubausti, buvo 
įsakoma visiems pasiduoti. Nukankintasis greit mirė. Bet jį 
matęs Palych, kuris buvo persekiojaihas manijos, kad d :l 
jo nukentės visa jo šeima, visiškai išsikraustė iš proto ir pada 
rė dar baisesnę piktadarybę: išprotėjimo priepuolyje, jis kir 
viu nužudė žmoną ir vaikus ir pats pablūdęs slampinėjo po 
stovyklą. Tarėsi, kas su juo daryai? Bet paryčiui jis iš sto 
vykios išnyko nežinia kur.

6
Seniai jau buvo žiema. Laikėsi dideli šalčiai. Žiauriai 

girgždėjo sniegas. Žmonės vaikščiojo apsiavę veltiniais. Jie 
buvo suledėjusiomis barzdomis ir ūsais. Buvo išraudę, kaip 
pirtyje. Iš jų burnų kamuoliais virto garai.

Take netikėtai daktaras susitiko Liverijų.
— A, tai jūs? Seniai matėmės. Vakare užeikite pas nu 

ne į bunkerį. Pas mane pernakvosite. Prisiminsime kai ką.
— Kokios žinios iš Varykino?
— Pakalbėsime kai pas mane ateisite.
Vakare daktaras Liverijui pakartojo tą patį klausimą.
— Jūs vėl tą patį. Nenorite pažiūrėti toliau už savo no 

sies. Bet ne tame reikalas. Žinios labai puikios. Norite me 
sos?

— Ne, ačiū.
— Gaila. O aš pakramtysiu. Stovykloje cinga. Žmonės 

užmiršo, kas tai yra duona, daržovės. Reikėjo rudenį, kai miš 
kas buvo pilnas uogų, riešutų, prisirinkti ir Žiemai padaryti 
atsargų. Aš sakau, mūsų reikalai puikiausiame stovy. Kolča 
kas traukiasi visais frontais. Sumuštas visiškai. Matote? Ką 
aš sakiau? O jūs vis abejojote.

— Kada tai buvo?
— Visą laiką. Ypač, kai mus spaudė Vicynas. Daktarai 

prisiminė baisiuosius rudeninius įvykius — sąmokslininkų su 
šaudymą, Palych šeimos egzekuciją ir nuolatinę žmonių žudy 
nę, kuriai nebuvo matyti galo. Baltųjų ir raudonųjų skerdy 
nės lenktyniavo ir didėjo. Tai buvo kas kita, negu abejonės, 
bet kaip tą paaiškinti Liverijui?

Bunkeryje kvepėjo kvapniom smalkėm. Jos kibo prie go 
mūrio, kutino nosies gleivinę ir gerklę. Smalkės kilo iš bala 
nų, kuriomis bunkeris buvo apšviečiamas.

— Sakykite gi, kokios žinios apie mūsų artimuosius?
— Jokių tikrų žinių nėra. Bet jie saugūs. Pilietinis ka 

ras raigtas, nes Kolčakas sumuštas. Jis bėga, Rusijos pietūs 
išvalyti. Ko gi jūs nesidžiaugiate? Jums šito dar maža?

—Aš džiaugiuosi. Bet kur mūsų šeimos?
— Varykine jų nėra, ir tai yra didelė laimė. Nors legen
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KAS JIE BUVO IR

ką iš ją padarė 
totalistinis okupantas?

JOVARAS SUABEJOJO
„Tarybinių Lietuvos Rašyto 

jų" knygoje pasisako ir seniau 
sis, tur būt, Lietuvos rašytojų 
Jonas Krikščiūnas-Jovaras, gi 
męs 1880 metais ir dabar turis 
79 metus amžiaus.

Jovaras pasipasakoja atvi 
rai ir nuoširdžiai, nieko neper 
dėdamas ir negražindamas. Jis 
kaimo žmogus, Kalniškių kai 
mo, Šiaulių valsčiaus. Tamsia 
me, anais laikais, kaime skur 
džiai gyvendamas, negalėjo pa 
siekti didesnio mokslo, nors 
^Žiburėlis* v, šviesesnių lietu 
vių vadovaujamas. Jovarui tre 
jus metus davė pašalpą, kad 
jis, kaip turintis plunksnos ga 
bumų, galėtų daugiau prasila 
vinti ir geriau sugebėtų rašyti 
eiles, kurioms jis yra atsidėjęs 
visą gyvenimą.

Vyresnės kartos lietuviai ge 
rai atsimena jo eilėraščių leidi 
nius, kurie produktinguoju jau 
nystės, laikotarpiu pasirodyda 
vo kasmet. Vargingas kaimo 
vaikas, žinoma, jis tą vargą kė 
lė viešumon, drauge keldamas 
ir protestą prieš tą vargą ir 
jo sukėlėjus. Toks Jovaras liko 
visą gyvenimą, ir kaip atrodo, 
jis ir dabar toks. Nesusižavėjęs 
komunizmu, nes savo pasisa 
kyme abejoja: „. . . Komuniz 
mas — jis tikrai būtų tinka 
miausioji visai darbo žmonija’ 
santvarka, — bet kaip jį įvyk 
dyti?“ Taigi, kad „tamsybių 
smakai praryja"... Ir iš tikrų 
jų, apie kokį komunizmą Jova 
ras gali svajoti, kad jo priedan 
ga vykdoma žiauri Lietuvos 
okupacija, kai Jovaras mato, 
kad Lietuva ne tiktai apkarpy 
ta „broliškųjų kaimynų“ nau 
dai, bet ir eksploatuojama, nie 
kinama ir naikinama — trėmi 
mais, išvežimais j Sibirą, eks 
ploatacija ir tt. Ir senis Jova 
ras ne be pagrindo turėjo drą 
sos suabejoti komunizmu, ku 
rio juk faktinai ir nėra.

STASYS KAPNYS, JAU 
— MIRĘS

Tarybinių rašytojų galerijo 
je yra ir Stasio Kapmo pasisa 
kymas, nors Kapnys jau yra 
miręs.

Kapnys ir Plačenis buvo du

KOMUNIZMU VIEŠAI
„literatūriniai dvynukai“ ir tuo 
vardu jie daugiausia ir buvo 
žinomi, nors abu jie diauge tė 
ra išleidę tiktai viena knyga 
„Du”.

Kapnio literatūrinė karjera 
nebuvo lengva. Bet jis, nežiū 
rint sunkumų, kasėsi pirmyn, 
ir, nors ir be triumfų, tam tik 
rą poziciją sau išsikovojo, ypač 
nukreipęs savo darbą j sceni 
nių veikalų kūrimą.

Rašė jis gyvendamas Kaune 
ir valdininkaudamas. Kapnys, 
be to, turėjo stenografo specia 
lybę. Nors jis ir nemini, kad 
dirbo Lietuvos seime, bet iš 
tikrųjų jis buvo laikomas ge 
riaušių stenografu visoje Lie 
tuvoje. Bet ir geriausius steno 
grafus vėliau nugalėjo automa 
tinės kalbos įrašymo priemo 
nės — magnetofonai.

Kapnys, kaip ir Jovaras, ne 
rodo susižavėjimo sovietine 
Lietuvos okupacija. Ir jo ne 
krologą pasirašė „Grupė drau 
gų”, ne visas sovietinės okupa 
cijos aeropagas. Iš Kapnio pje 
šių, ilgiausiai Lietuvos sceno 
je išsilaikė „Kai širdis trau 
kia“.

Politinėmis pažiūromis Kap 
nys save laikė pirmeivišku, bet 
nebuvo koks kraštutinis, ypač 
okupacijos garbintojas.

KAZANAVIČIENĖ PASIPA 
SAKOJA, KAS IR BE TO 

BUVO ŽINOMA
Sovietinių rašytojų galerijo 

je Kazanavičienė gavo gana 
daug vietos, bet ne tiek, kaip 
rašytoja, bet kaip politinė vei 
kėja.

Kazanavičiai Lietuvon sugrį 
žo įsiverždami. Nors ji dabar 
atvirai rašo, kad Kazanavičiai 
buvo sovietiniai „Trojos ark 
liai“, bet ir be pasakojimo bu 
vo gerai žinoma, kad jie tokie 
buvo. Ir vi dėlto, kad Kazana 
vičienė prisipažįsta, jiems Lie 
tuvos valstybe, prieš kurią jie 
dirbo išdavikišką darbą, davė 
darbą ir juos toleravo.

Kazanavičius bandė nesėk 
mingus dailininko darbus, o 
Ktzanavičienė lygiai nesėkmin 
gus literatui irfjus bandymus. 
Skundėsi, kad nepripažįstami. 

Ir tai buvo natūralu. Bet labai 
įdomu, kad Kazanavičienė ir 
dabar skundžiasi. . . „Deja, 
buitinės sąlygos gana sunkios 
ir trukdo normaliai dirbti“... O 
juk Kazanavičienė komunistė 
atkakli ir gauna „personalinę“ 
pensiją „iki gyvos galvos“... 
Kas gi verčia Kazanavičienę 
skųstis sąlygomis, kurių talki 
ninke ji buvo?

• Dr. V. Stekutis, gyvenąs 
Lqxingtone, Mass., USA, pa 
kviestas į Anglijos garsųjj Ox 
fordo universitetą paskaitų, 
kaip fizikos specialistas.
• V. Giedrienė, baigusi New 
Hamshire universitetą, nuo ru 
dens pradeda mokytojauti Kit 
terio akademijoje.

Latviur generolas Bengers 
kis rašo atsiminimus, kuriuos 
leidžia „Imanta“ leidykla Ko 
penhagoje. „Mana mūza atmi 
nas“ išėjo antra dalis. Baigia 
ma ruošti ir trečia dalis.
• Dr. J. Kuncaitis su šeime iš 
Argentinos persikėlė į JAV ir 
apsigyveno Clevelande.
• Prancūzijos Akademijos Ii 
teratūros premijos už 1958 me 
tus šiemet piipažintos. didžio 
ji premija, pusė miliono fran 
kų, paskirta žurnalistui - rašy 
tojui Thierry Maulnier už ras 
tus. Lauretas yra ne tiktai žur 
nalistas, bet ir sociologas, poli 
tikas ir kritikas. Akademines 
premijas po 300,000 frankų ga 
vo Henry Gouhier ir Henry 
Petit. 300,000 frankų už romą 
na „La Foi de notre cnfance"
— Mūsų vaikystės tikėjimas
— gavo taip pat žurnalistas ra 
šytojas G. d’Aubarede. Visi 
šie asmenys dirba prancūzų 
spaudoje, redakcijose. Mažės 
nes premijas laimėjo eilė kitų 
rašytojų.
• Liet. Enciklopedijos tomas, 
skirtas specialiai žodžiui Lietu 
va, kuris žada būti išleistas 
ir anglų kalba, dar teberunšia 
mas literatūros istoriko di. V. 
Maciūno. Darbas užtrunka, 
nes reikia sulinkti daug rimtos 
medžiagos, o tas skubiai ne 
vyksta.
• „Miss Lithuania” Čikagoje 
išrinkta Irena Vitauskaitė, ku 
ri atstovauja Lietuvą tarptauti 
nėję Čikagos parodoje. Ji prie 
įėjimo į parodą iškėlė Lietuvos 
vėliavą ,kitų vėliavų tarpe.
• Regina Kulytė New Yorke 
„Metropolitam” operoje išrink 
ta „Miss Freedom4 . Ji New 
Yorko majorui Wagnenui Įtei 
kė žalią taikos žvakę.

KULTURWE^OWIKA
BALTARAGIO MALŪNO PLOKŠTELES GALIMA 

UŽSISAKYTI
Šių metų liepos mėn. 4 die 

ną Montrealio Dramos Teat 
ras Įrašė L. P. plokŠtelėn Ka 
šio Borutos dramatinę legendą 
„Baltaragio Malūną“.

Visas veikalas trunka pus 
antros valandos: dvi 12 inčų 
plokštelės (4 pusės). Tinka vi 
siems fonografams, turintiems 
33 ir trečdalis greitį. Įrašyta 
Montrealyje, R. C. A. Victor 
studijoje. Plokštelės bus išleis 
tos puošniame voke — 100 pir 
mųjų egzempliorių vardiniai 
ir numeruoti.

Tai pirmas ištiso dramos vei 
kalo įrašymas į plokšteles ne 
tik išeivijoje, bet ir visoje lie 
tuviško teatro istorijoje. „Bal 
taragio Malūnas“ buvo pasta 
tytas 1957 metais ir su pasise 
kimu vaidintas beveik visose 
didesnėse lietuvių kolonijose. 
Spektaklio išvykas aplankė 
4000 žiūrovų. Tačiau „B. M.“ 
plokštelės gales pasiekti lietu 
vius ir pačiuose tolimiausiuose 
pasaulio kraštuose.

Visas komplektas kaštuoja 
$10. Užsisakant rašyti: Stp. 
Kęsgailą, 1577 Rue de Seve, 
Montreal 20, P. Q. Canada.

METINIS „SANTAROS“ 
SUVAŽIAVIMAS

šemet. įvyks rugsėjo 11—13 d. 
d. Tabor Farmoje, Sodus, Mi 
ch. Santariečių kursai jvyks to 
je pat vietoje rugsėjo 8-11 d. 
d. Pagrindiniais paskaitinin 
kais šiemet yra pakviesti dr. 
Marija Gimbutienė, Karolis 
Drunga ir dr. H. Nagys. Šalia 
gausaus studentų ir (atskiro 
je sekcijoje) filisterių būrio, 
laukiama suvažiuojant ir San 
taros Garbės Filisterius bei 
nuolatinius santariečių suvažia 
vimo menininkus. Norintieji 
suvažiavime, o ypač kursuose 
dalyvauti prašomi iš anksto re 
gistruotis centro arba skyrių 
valdybose.

ŽMONĖS — NABAGAI
Vilnius „Tiesa“ Nr. 146f49 

73) antrame puslapyje įdėjo 
per 4 skiltis atvaizdą su para 
šu: „TSKP CK Plenumą sau 
niais darbo rezultatais sutiko 
statybininkai, įvykdę prieš lai 
ką pusmečio statybos darbų 
planą“.

Bet tie „apdailos darbų“ dar 
bininkai ir tarnautojai taip na 
bagiškai atrodo, taip išvargę 
ir nusiminę, taip jaučiamas 
sunkus jų velkamasis okupaci 
jos jungas, kad skaudu i žmo 
nes žiūrėti. Gerai, kad „Tie 
sa” įdeda tokių nuotraukų. 
Prie jų nereikia jokių komen 
tarų.
• Prelatas Tulaba iš Romos 
lankosi JAV.
• Žurnalistė Salomėja Norke 
liūnaitė lankosi Vokietijoje, pa 
sukusi iš Berlyno, kurį ji prieš 
tai aplankė.
• Dr. B. Matulionio, gyvenan 
čio ir dirbančio Wallum Lake, 
R. L Memorial Hospital, sūnus 
Algirdas Matulionis šiemet Ha 
lifaxo universitete, Kanadoje, 
pabaigė medicinos fakultetą ir 
gavo Daktaro laipsni. Jis da 
bar specializuojasi smegenų 
chirurgijos srityje.
• Dr. M,. Gimbutienė į rudenį 
išvyksta į Europą, kur turės 
visą eilę paskaitų.
• Rita Kavolienė turėjo grafi 
kos darbų parodą Youngstow 
no universitete.
• Dailininką P. Puziną labai 
gerai įvertino Amerkios meno 
žurnalas „American Artist“, 
rašymą ir daugelį jo kūrinių 
nuotraukų.
• Komp. VI. Jakubėnas iš Či 
kagos išvyko atostogų į Mek 
siką.
<4 Sol. St. Citvaras įdainavo 
plokštelių, akomponuojant VI. 
Jakubėnui. Plokšteles leidžia 
J. Karvelio firma Čikagoje.
• Prudencija Bičkienė geru 
pasisekimu dainavo vasarinėje 
Cincinnati operoje Toskos par 
tiją Puccini operoje „Tosca“. 
Teatras talpina 4,000 asmenų.
• Dr. V. Maciūnas Pensilvani 
jos universiteto bibliotekoje su 
darė lituanistikos kartoteką. 
Surašyta jau 3,000 kortelių.
• K. Požėraitės komedija „Pa 
slaptingoji svočia4’ pastatyta 
Braziijos Sao Paulo miesto 
Villa Zelina lietuvių kolonijos
• A. Kraujelytė - Kay yra lai 
mėjusi „I960 metų Miss Illi 
sois" ir dalyvaus Long Beach 
Californijoj pasaulio gražuolių 
konkurse, kur bus „Miss Uni 
verse” rinkimai liepos 26 d.

KAIP „VISIEMS 
PRIEINAMAS MOKSLAS” 

LIETUVOJE
Sovietinė propaganda tebe 

tvirtina, kad sovietijoje „moks 
las visiems prienamas“. Bet 
tai yra žiaurus ir kvailas ble 
fas. štai tiktai pažiūrėkime, ko 
kius reikalavimus stato augš 
tosios mokyklos įstojamiems.

„Tiesa" skelbia Kauno vals 
tybinio medicinds instituto pri 
ėmimo sąlygas. Įstojant reiko 
laujama: Charakteristika - re 
komendacija, išduota iš pasku 
tinės darbovietės, įmonių, par 
tinių, profsąjunginių, komjau 
nimo ir kt. visuomeninių orga 
nizacijų ar kolūkio valdybos; 
vidurinės mokyklos baigimo 
atestatas, autobiografija, 4 fo 
to, medicinos pažymėjimas. 
Dirbusieji išrašą iš daibo kny 
gutės, patvirtintą įmones vado 
vo. Pasą, Karinį biletą. GyveijJ 
vietės pažymėjimą. Stojantieji! 
tur išlaikyti dar papildomus 
egzaminus iš liet, kalbos ir Ii 
teratūros.

Čia tiek reikalavimų, kad ne 
už vieno, tai už kito stojantis 
užklius. Taip ir padaiyta, kad 
per šį sietą einant, galima bū 
tų nepageidaujamuosius atrink 
ti. . . Tat kur gi tas „visiems 
prieinamas mokslas“?
• Prof. K. Pakštas nuo rudens 
Steubenvilles kolegijoje dės 
tys geografiją, sociologiją ir 
rusų kalbą.
• New Yorko universitete Jur 
gis Savaitis gavo magistro lai 
psnį, kaip verslo admmistrac^ 
jos specialistas.
• Lietuvos paviljonas visasą 
junginėje parodoje Maskvoje, 
šiemet esąs praplėstas. Žino 
ma, visa pateikta propagandi 
niu požiūriu, pabrėžiant „lai 
mėjimus“.
• Pagerbė reabilituotą genero 
lą Putną, bet nuslėpė jo nužu 
dymo aplinkybes. Vilniaus 
„Tiesa“ 140 numeryje įsidėjo 
generolo Putnos atvaizdą ir 
straipsnį „Susitikimas »u Vy 
tauto Putnos žmona ir sūnų 
mi“. Jįe buvo apsilankę Vilnių 
je ir papasakoję apie generolo 
Putnos ir jo šeimos karjerą bei 
išgyvenimus. Putna yra kilęs 
iš Molėtų valsčiaus. Putnienė 
į Lietuvą yra atvykusi su sūnų 
mi iš — Novosibirsko, iš trem 
ties vietovės. Putnos biolis 
Konstantinas gyvenąs Molėtų, 
rajone, o dvi seserys, Marija 
ir Janina, Pabradės rajone. E.

da apie kažkokios tautos užpuolimą nepasitvirtino, bet visdel 
to kažkas ten buvo, kad jie pasitraukė.

— O Juriatin? Kieno jis?
— Juriatinas negali būti baltųjų, nes iš visų pusių ji su 

pa mūsų daliniai.
Daktaras, pasijutęs nuo smalkių apsvaigęs, apsivilko ii 

išėjo pakvėpuoti tyru oru. Išėjęs atsisėdo ant sienojo n prade 
jo golvoti ąpie savuosius. Aštuoniolika jau mėnesių, kai jis 
nelaisvėje. Kur jo šeima? Daktaras nutarė negrįžti į bunke 
rį. Jis bėgti jau buvo pasiruošęss. Už stovyklos ribos į sniegą 
buvo pakasęs maišą su sausainiais ir pašliūžes. Tuojau ryžosi. 
Kai jis ėjo pro šermukšnį, dvi sniegu baltos jo sako* jo vai.: 
duotėje jam atrodė kaip rgažios Laros rankos. Daktaras at 
kasė iš sniego paslėptus daiktus ir iš stovyklos pabėgo.

TRYLIKTOJI DALIS — 
PRIEŠAIS NAMĄ SU FIGŪROMIS

1
Juriatine į Bolšaja Kupečesskaja gatvę žiūrėjo is augštu 

mų namai ir cerkvės. Kampe stovėjo tamsiai pilkas namas su 
figūromis. Jo sienose buvo išlipinti dekretai, atsišaukimai, pla 
katai, potvarkiai. Ankstyvą pavasarį dar šalo. Dar neseniai 
pasitraukė žiema. Neseniai iš miesto pasitraukė baltieji, ir 
miestą užėmė raudonieji. Pasibaigė apšaudymai, kariniai aliar 
mai ir žudynės. Pranešimuose buvo nauji reikalavimai.

Viename pranešime buvo rašoma, kad mieste yra pakan 
karnai maisto produktų, tiktai juos slepia buržuazija, su tiks 
lu iššaukti mitybos srityje chaosą. Pranešimas baigiasi te 
kiais žodžiais: „Pagauti slepią ir laiką atsargas bus vietoje su 
šaudomi”. Kituose pranešimuose buvo skelbiama, kad nepri 
klausą eksploatatorių elementams žmonės jungiasi į mitybos 
komunas. Dėl smulkmenų reikia kreiptis į Prodotdiel Jurso 
vieto (Juriatino sovieto mitybos skyrių), Oktiabrskaja, buvu 
si Generalgubernatorskaja, 5, kambarys 137.

2
Prie tuos atsišaukimus skaitančiųjų prisiartino sulysęs ir 

išvargęs, seniai besiprausęs žmogus, sulaukinejusios išvaiz 
dos su kuprine ant pečių ir lazda rankoje. Plaukuose nebuvo 
pražilimo, bet barzda, kuria buvo apaugęs, kalosi žili plaukai. 
Tai buvo daktaras Jurij Andrejevič Živago. Skrandą jam pa 
keliui kas nuvilko, arba jis pats iškeitė į maistą. Jis buvo skur 
džiai apsirengęs kažkokiu trumparankoviu apvalkalu, kuris jo 
nešildė. Jo maiše tebuvo žiauberėlė duonos, gauta paskutinia 
me kaime ir gabalėlis lašinių.

Prieš valandą laiko jis įėjo į miestą. Vos judėjo, nes bu 
vo baisiai išvargęs ir visai silpnas. Jis vos laikėsi ant. kojų, 
kad nenukristų ant žemės ir ją bučiuotų, nes nesitikėjo dau 
giau jos pamatyti.

Didžiąją kelionės dalį jis ėjo paliai geležinkelį. Geležin 
kelis visas buvo paiktas savo likimui ir neveikė, ir visas buvo 

apneštas sniegu. Jis ėjo paliai baltagvardiečių paliktus trauki 
nių sąstatus, keleivinių ir prekinių traukinių, užkluptų sniego 
audrų, sustojusių ir nepajudėjusių toliau dėl kuro stokos ir 
kitų priežasčių. Šitie, sniego užnešti, įklimpę traukiniai išti 
sais sąstatų kaspinais nusitiesė dešimtimis varstų. Jie tarna 
vo plėšikų gaujomis kaip tvirtovės, slėptuvėmis besisfapstan 
tiems kriminalistams ir politiniams, meto bastūnams, brolis 
kais kapais mirusiems nuo šalčio ir dėmėtosios šiltines, kuri 
siautėjo ir masiškai klojo žmones. Tifas išklojo ištisus kaimus 
prie to geležinkelio. Tie laikai pateisino senąją patarlę: žmo 
gus žmogui yra vilkas. Keleivis, pamatęs kitą keleivį, sukda 
vo į šalį, sutiktasis užmušdavo sutiktąjį, kad pats nebūtų jo 
užmuštas. Pasirodė ir žmogėdrystės faktų. Žmonės pradėjo vai 
gyti žmones. Žmoniškieji civilizacijos įstatymai nustojo vei 
kę. Galiojo žvėriškieji. Žmogui vaidinosi urvinių taikų baisu 
mai.

Pakeliui daktaras slėpėsi nuo visų, ką tiktai galėjo pama 
tyti. Jam atrodė, kad jie kažkur matyti, gal iš jo stovyklos. 
Dažniausia tai buvo apsirikimas. Bet kartą akys jo neapgavo. 
Iš sniego kalvos išlindęs ir paskubom grįžęs atgal jaunuolis 
buvo tikrai miško brolis. Tai buvo sušaudytasis Terentij Ga 
luzin. Jam šūvis, pasirodo, nebuvo mirtinas. Pagulėjęs ir atsi 
gavęs jis nušliaužė iš šaudymo vietos, slapstėsi miškuose, at 
sigavo ir dabar kita pavarde prisidengęs stengėsi pasiekti 
Krasnovošdviženską, slapstydamasis pakeliui užpustytuose 
traukiniuose. Šie reginiai sudarė vaizdus, kažką transcenden 
tiška, nežemiška. Tartum visa tai buvo iš kitu planetų, per 
klaidą patekę žemėn. Ir tiktai gamta tebeliko ištikima iston 
jai ir atrodė taip, kaip ją vaizduoja dabartinių laikų dailinin 
kai.

Pasitaikydavo tylūs žiemos vakarai, šviesiai pilki, tamsiai 
rožiniai, šviesiame saulėlydyje ryškėjo tamsios berželių vir 
šūnės, plonos, kaip rašmenys. Bėgo juodi upeliai po pilku le 
du, o krantai buvo augšti, snieguoti. Ir štai toks vakaras, ša 
Istantis, permatomai pilkas, širdingai skausmingas, kaip vei 
bų kačiukai, per valandą, kitą turėjo ateiti priešais namus su 
figūromis Juriatine. Daktaras priėjo prie valdinio skelbimo, 
bet jo akys krypo į priešingoje pusėje esamus namus, kur ant 
rame augšte buvo du langai. Jie anksčiau buvo užtepti krei 
da, bet dabar jie buvo permatomi, nuvalyti. Ką reiškė ši per 
maina? Gal sugrįžo savininkai. O gal Lara išvyko ir kiti gj. 
ventojai kitaip persitvarkė?

Daktaras pasisuko, perėjo gatvę ir pradėjo kilti jam pažįs 
tarnais laiptais į viršų. Čia viskas buvo kaip anksčiau. Paki 
lęs, jis norėjo pasibelsti, bet pastebėjo, kad durys užrakintos 
kabančia spyna, kuri buvo perverta per grubius žiedus, įsuk 
tus į gražias ąžuolines duris. Anksčiau taip daryti nebuvo lei 
džiama. Ši smulkmena bylojo apie didelį gyvenimo smukimą. 
Daktaras buvo tikras, kad Laros ir Katenkos nėra namie, o 
gal ir Juriatine, bet gal ir pasaulyje. Dėl sąžinės nusiramini 
rao jis visdelto nutarė pažiūrėti j anksčiau jų sutartą raktui 

vietą. Ir nustebo, — rado raktą ir raštelį. Raštelis jam! Jis 
gi eit paskaitė:

„Dieve, kokia laimė! Kalbama, kad tu gyvas ir atsriandi. 
lave matė netoli miesto, atbėgo ir man pasakė Manydama, 
kad pirmiausia tu skubėsi į Varykiną, ten vykstu su Katenka. 
Dėl viso ko raktas toje pačioje vietoje. Lauk mano sugrįžt 
mo, niekur neik. Tiesa, tu nežinai, kad aš gyvenu pryšakin* 
je buto dalyje. Bet tu susiprasi ir pats. Namuose platybės,® 
tuštėjimas, teko parduoti dalį šeimininkų baldų Palieku tru 
pūtį maisto, svarbiausia bulvių. Puodą pridengęs pasiek ly 
gintuvu, arba kuo nors sunkiu, kaip mano parodyta, apsau 
gai nuo žiurkių. Be proto esu iš džiaugsmo“.

Nepastebėjęs, kad it kita popieriaus pusė prirašyta, jis su 
dėjo jį ir draug su roktu įsidėjo į kišenių. Baisus, žaidžiantis 
skausmas prisijungė prie didelio jo džiaugsmo. Jeigu ji nesu 
abejojusi nuvyko į Varykiną, tai reiškia — jo šeimos ten nėra. 
Be to, kad ši detalė jame sukėlė susirūpinimą, jam buvo dėl 
jų labai skaudu. Kodėl ji nieko apie juos neparašė, lyg jų vi 
sai nebūtų pasaulyje? Bet nebuvo laiko svarstyti. Pradėjo 
temti, o reikalų, kuriuos jis turėjo atlikti, buvo daug. Pir 
miausia reikia apsipažinti su dekretais, nes buvo ne juoko lai 
kai. Dėl nežinojimo galima buvo atmokėti gyvybe. Ir neati 
daręs buto ir nenusiėmęs našulio, jis išėjo į gatvę.

3
Tai buvo naujos valdžios dekretai ir įsakymai. Visi se$ , 

tos pačios redakcijos. Vieną kartą gyvenime jis susižav™ 
kategoriškumu ir kalbos aiškumu. Ar jaugi dėl Šio neatasi 
gaus susižavėjimo jis atsimokėtų tuo, kad gyvenime jau dau 
giau nieko neišvystų, kaip tiktai šiuos besikartojančius padu 
kusius iššūkius ir reikalavimus, juo toliau juo daugiau neišpil 
domus ir negyvenimiškus? Jis paskaitė gabalą pranešimo:

„Žinios apie badą rodo nepaprastą vietos organų neveiks 
mingumą. Piktnaudojimo faktai aiškūs, spekuliacija baisi, 
bet ką padarė vietos proforgų biuras, ką padarė miestų ir kras 
to fabzavkomai? (fabrikų komitetai). Kol nebus padarytas 
masinis apjieškojimas, kol nebus panaudotos žiauriom teioro 
priemonės ligi šaudymų imtinai, vietose prieš spekuliantus, 
tol nebus išsigelbėjimo nuo bado”.

— Koks pavydėtinas apakimas! — galvojo daktaras. — 
Apie kokią duoną kalbama, kada gamtoje jos nėra! Kokios pa 
siturinčios klasės, kokie spekuliantai, kai visi jau seniai nu 
šluoti ankstyvesniųjų dekretų? Kokie ūkininkai, kokie kai 
mai, kai jie daugiau neegzistuoja? Koks užmiršimas savo 
ankstyvesniųjų įsakymų, kurie nepaliko akmens ant akmens. 
Kuo reikia būti, kad neatvėstančiu karštumu kalbėtų nesąmo 
nes, kartotų nesamas, seniai pasibaigusias temas ir nieko ne 
žinoti, nieko aplink save nematyti? Daktarui apsvaigo galva 
ir jis parkrito ant trotuaro. Kai jis atsipeikėjo ir kitų padeda 
mas pasikėlė, jam pasiūlė padėti, bet jis padėkojęs pagalbos 
atsisakė. D. b.
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Pažinkime Kanadą
VALSTYBINIAI KANADOS PARKAI

bei pirklių postai, ir kaip apsi 
gynimo tvirtovės. Tokios pilai 
tės pavyzdžiu gali būti Fort 
Battleford vakariniame Saskat 
chewane. Arba Fort Welling 
ton, pilaitė prie Šv. Lauryno 
upės, kur ne kartų buvo spren 
džiamas Kanados likimas. Ton 
pačion grupėn priklauso ir is 
torinės vertės turį pastatai 
miestuse bei miesteliuose. Pa 
vyzdžiui, vadinamasis „Wood 
side” namas Kitchneryje, O 
tario, kur William Lyon Mac 
kenzie King, didysis Kanados 
valstybininkas, kurio rankose 
šis kraštas išaugo i neprikau 
somą valstybę, užaugo ir su 
brendo.

Dar viena valstybinių parkų 
rūšis yra gyvūnijos ir augme 
nijos rezervatai. Tiesą sakant, 
kiekviename valstybiniame 
parke gyvūnija ir augmenija 
ypatingai globojama, bet yra 
visa eilė parkų, skirtų tik tam 
reikalui. Geru tokio parko pa 
vyzdžiu gali būti Wood Buffa 
lo Parkas, nusitęsiąs tarp Al 
bertos ir šiaurės Vakarų Ten 
torijų sienos. Savo laiku šie 
buivolai buvo pagrindiniai pre 
rijų galvijai, besiveisią čia mi 
lionais. Su baltojo žmogaus atė 
jimu jie pradėjo smarkiai nyk 
ti — buvo paprasčiausiai be 
atodairos iššaudomi. Būtų ir vi 
sai išnykę, nes prieita prie to, 
kad liko tik kelios dešimtys. Įs 
teigus jiems atskirą valstybinj 
rezervatą - parką, šie buvę pre 
rijų karaliai atsigavo ir dabar 
jų jau priskaitoma apie 40.000. 
Pirmą kartą daugelio metų is 
torijoje buvo išduoti net keli 
leidimai tų buivolų medžioklei.

Kanados valstybiniai parkai 
yra adminstruojami atskiros 
federalinės įstaigos, sudarytos 
iš Šiaurės Reikalų ir Žemės 
Turtų Ministerijų Ottavvoje. 
Kasmet juos aplanko apie mi 
lionas vasarotojų. Be to, jie sau 
go mūsų gyvūniją, augmeniją 
ir istorines liekanas. Iki šiol 
jų buvimas pilnai pasiteisino, 
nes jie atlieka uždavinį, jien- 
Įstatymu numatytą: „Parkai 
yra skirti kanadiečių visuome 
nei, jos poilsiui ir švietimui... 
Jie turi būti taip užlaikomi, 
kad augtų ir klestėtų ne tik mū 
sų kartai, bet ir tolimai atei 
čiai“. Parkai prieinami visie
ms Kanados gyventojams.(CS)
• Paskelbti kandidatai į Lietu 
vos premijas literatūros, teat 
ro, kino, vaizduojamojo meno, 
muzikos ir mokslo sritis.
• Vilniun susirinko architekti 
nių paminklų restauruotojai iš 
Pabaltijo valstybių. Konferen 
ciją atidarė Architektų s-gos 
pirm. A. Cibas.
• A. Valeškos vitražas „Šv. 
Kazimieras” yra įtaisytas 
„Draugo,, Įstaigos didžiojoje 
salėje.

Šiame straipsnyje ir norima 
pakalbėti apie valdiškus par 
kus, t. y. tokius parkus, kurie 
yra Įkurti ir išlaikomi Domini 
jos valdžios. Šiuo metu tokių 
parkų turime trisdešimt du, 
ir jie juosia Kanadą nuo van 
denyno iki vandenyno plačia 
juosta. Apskritai imant, vals 
tybiniai parkai Kanadoje tar 
nauja trims tikslams: poilsiui, 
švietimui ir gamtos apsaugai.

Didžioji parkų dalis yra mil 
žiniški saugomi plotai, kui va 
sarotojai gali stovyklauti tam 
reikalui numatytose vietose, 
pasivaikščoiti, pasiirstyti laive 
bais ar paplaukioti parkų ribo 
se esančiuose ežeruose ar upė 
se. Didelė dalis valstybinių pai
kų yra Uolėtuose kainuose, 
lar jų yra net šeši Britų Ko 
lumbijos ir Albertos teritorijo 
se. Keturi parkai yra vienas 
šalia kito; jie sudaro ištisą par 
kų grandinę, didžiausią šiau 
rėš Amerikoje. Tai Yoho, Ko 
otenay, Banff ir Jasper valsty 
biniai parkai. Pastarasis yra di 
džiausiąs Kanados valstybinis 
parkas, o taip pat didžiausias 
valdiškas parkas visoje šiauriu 
ėję Amerikoje, ūžimus 4,200 
kv. mylių plotą, t. y. apie tree 
dalis Olandijos didumo. Banff 
yra seniausias mūsų valdiškas 
parkas, Įkurtas 1885, pradžio 
je tik 10 kv mylių plote, o da 
bar jis siekia 2,564 kv. mylias. 
Pirmasis šio parko tikslas bu 
vo apsaugoti nuo per didelės 
eksploatacijos karštuosius mi 
Bėralinius šaltiniu^, esančius 
Sulphur kalnuose. Savo grožiu 
ir puikumu kainynų vaistybi 
niai parkai mažai teturi var 
žovų pasaulyje. Mižiniškos kai 
nu viršūnės, vietomis padeng 
tos sniegu, vietomis kylančios 
Į debesis savo nuoga rūstybe, 
o žemiau — pakalnių grožis, 
su krintančiais kalnų verpetais 
ir puikiomis pievomis.

Kitoje mūsų šalies pusėje, 
rytuose prie Atlanto, yra kita 
parkų grandinė, nusitęsusi Ca 
pe Breton augštumose. Šios au 
gštumos guli pačiame šiauri 
niame Nova Scotia provincijos 
kampe ir yra taip j>at neregė 
to grožio, kai augštumos sta 
čiais uolėtais krantais ir griū 
vančiais miškais krinta j At 
lantą ir siekia jo milžiniškas 
nerimstančias bangas.

Kita valstybinių parkų rū 
šis yra taip vadinamieji istori 
niai parkai. Jie yra skirti ap 
saugoti Kanados praeiteis lie 
kanas. Tose vietose atgyja Ka 
nados istorija, nes lankytojas 
mato vietas, kur buvo spren 
džiamas Kanados likimas. Ka’ 
kurie tokie parkai saugo būva 
sias pilaites, užsilikusius Kana 
dos gimimo liudininkus. Tos 
pilaitės kadaise yra tarnavu 
sios ir kaip pirmųjų atradėjų

I BELLAZZI-LAMY, INC I 

IDO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. Į

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. J 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.
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 SIUNTINIAI į

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. |

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis J ’
per Janiną ADOMONIENĘ. į>

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, r 
v medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, t į 
į i akordeonus, dviračius, maistų ir tt.
J I Užsakymai iš kitur primami paštu,
< Siuntiniai pilnai apdrausti. U

Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, |
? Montr^, P. Q. Tel. RI 4-6940. J

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

MONTREAL ENTERPRISES REG*D. ! [
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. I

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

' > 12 metų patyrimas. »

Mosklo - Technikos naujienos
12 MILIONŲ METŲ

1958 metų rugpjūčio mėn. 
du italų angliakasiai Bačinelo 
šachtoje, netoli Groseto, dirb 
darni 200 m gylyje, užtiko kaž 
kokį suakmenėjusį skeletą.

Netrukus į radinio vietą atvy 
ko šveicarų paleontologas pro 
fesorius Hiurceleris.

Bačinelo radinys — rečiau 
sios iškastinės beždžionės — 
oreopiteko skeletas. Iki šiol šis 
gyvūnas mokslininkams buvo 
žinomas tik iš kaikuriu žandi 
kaulio ir dantų liekanų. Išty 
rus skeletą, nustatyta, kad 
jis yra 12 milionų metų senu 
mo.

Oreopitekas artimas bezdžio 
nei, tačiau jis neturėjo uode 
gos ir atsikišusių ilčių. Jo ūgis 
apie 140 cm. Pasmakrys ir apa 
tinis žandikaulis panašus į žmo se, šalies viduje, kaip ir Petro 
gaus. Alkūnės ir Šonkaulių kau 
lai savo požymiais irgi panašūs 
į šiuos žmogaus kaulus. Ma 
tyti, oreopiteko galvos smege 
nys buvo didesni negu bez 
džionių.

Prof. Hiurcelerio nuomone, 
prieš 7 milionų metų iki žmogi 
nės beždžionės atsiskyrė nuo 
bendro augštesniųjų žinduolių 
kamieno. Prieš 25—30 mil. me 
tų beždžionės pasiskirstė į tris 
šakas. Viena jų davė pradžią 
;žrr.ogirt/m4s, [beždžionėms, ki 
ta — žmogaus protėviams, tre 
čia — dabartinėm^ žemesnėms 
beždžionėms.

Prieš šimtą metų č. Darvi 
nas negalėjo atsakyti, kas bu 
vo žmogaus protėviai. Visų ta 
da rastų iškastinių gyvūnų tar 
pe toks .protėvis nebuvo žino 
mas. Darvino šalininkai spėjo, 
kad evoliucijos grandyje yra 
nesurasta grandis, kuri turi 
suvesti žmogų su gyvūnijos pa 
šauliu. Jie buvo įsitikinę, kad 
kada nors mokslas atras ir šią 
grandį.

Per šimtą metų paleontolo 
gai surado ne vieną grandį, o 
visą eilę grandžių, jungiančių 
žmogų su jų senaisiais prote 
viais. Nustatyta, kad dabartį 
nio žmogaus protėviais buvo 
neandertaliečiai, kurie gyveno 
Europoje, Azijoje ir Afrikoje 
prieš 100-200 tūkstančių me 
tų. Jie išsivystė iš pitekantropų 
ir sinantropų, gyvenusių Žemė 
je maždaug prieš 500 tūkstan 
čių metų. Pitekanrotpai ir si 
nantropai jau naudojo ugnį ir 
grubius akmeninius įrankius. 
Jų protėviai buvo australopite 
kai — būtybės, gyvenusios Že 
mėje prieš 1—-2 milionus me 
tų. Australopitekai vaikščiojo 
dviem kojomis, medžioklės 
įrankiais naudojo lazdas, akme 
nis ir gyvulių kaulus. Austrą 
lopitekas gerai žinomas iš dau 
gelio Pietų Afrikoje rastų ske 
lėto likučių.

Iš kur jie atsirado? Mano 
ma, kad austrolopitekai išsi 
vystė iš driopitekų. Tačiau nė 
vieno driopiteko skeleto, nė 
vienos sveikos jo kaukoles ne 
pavyko rasti. Ir štai Italijoje 
rastas pilnas Į žmogų panašaus 
gyvūno skeletas. (M. ir G.)

SENUMO RADINYS
Reikia prie šitos, M. ir G. pa 

reikštos nuomonės,, pridėti, kad 
šitie klausimai yra tyrimo sta 
dijoje. Tyrimai nelengvai ei 
na, todėl tvirtinimų kategoriš 
kūmas neišlaiko kritikos. Ypač 
netikra yra M. ir G. pabrėžia 
mas evoiucinės raidos greitu 
mas. Evoliucija yra abai lėtas 
reiškinys, matuojamas milio 
nais metų. Bet dėl evoliucijos 
esimo mokslas dabar yra vi 
suotinai teigiamos nuomonės.

SMAUGLIAI - AUKLĖS
Brazilijoje, gyvačių šalyje, 

apie šiuos šliužus net gamtos 
žinovų tarpe yra paplitę siau 
bingi pasakojimai ir padavi 
mai. Tačiau jie ten ne vien tik 
siaubą kelia. Kolonistų narnuo

polio kotedžiuose ir net Rio- 
-De - Žaneiro priemiesčiuose, 
galima matyti prijaukintus ka 
rališkuosius smauglius. Euro 
piečiui, kuriam vien tik nuo žo 
džio „smauglys” šaltis nueina 
per nugarą, sunku, suprasti, 
kaip žmogus gali gyventi nuo 
Jatinėje kaimynystėje su tokiu 
nepaprastu naminiu gyvuliu. 
Ir vis tik smauglys Brazilijoje 
išgelbsti gyvybę tūkstančiams 
žmonių, daugiausia vaikams. 
Jis saugo žmogų nuo nuodin 
gųjų gyvačių. Sode, kur yra 
smauglys, nebūna nė vienos 
nuodingos gyvatės, net jeigu 
aplinkui jų knibždėte knibždė 
tų.

Smauglys švaresnis už bet 
koki kitą naminį gyvulį. Įsi 
vaizduodami gyvatę, pagalvoja 
me apie šlykščią slidžią odą. 
Smauglio odą, nors ir Balta, 
bet sausa ir švari. Be to, nė 
vienas iš naminių sargų nėra 
toks kuklus, kaip smauglys. 
Jis maitinasi kartą per du, o 
kai kada ir per keturis mene 
sius. Per ištisus metus jis pra 
ryja ne daugiau kaip penkis 
triušius. Jis labai prisiriša prie 
vaikų. Kai tik vaikas išeina iš 
namų, smauglys lydi jį kiekvie 
namę žingsnyje ir saugo nuo 
nuodingųjų gyvačių. Jis gina 
žmogų nuo gyvačių įkandimo 
ir tuose rajonuose, kurių iki 
šiol dar nepasiekė gyvybę ael 
bstintis serumas iš Butantano 
instituto.

Šis smauglių prijaukinimo 
paprotys perimtas iš indėnų.

SUSIVIENIJIMAS LIETU 
V1Ų AMERIKOJE DARO 

STAMBIĄ PAŽANGĄ
Fraternaliais arba savitarpi 

nės pagalbos pagirndais vei 
kiantis SLA nuolatos seka vi 
sus pagerinimus apdraudos sri 
tyje, kuriuos leidžia daryti vei 
kiantieji šios srities įstatymai. 
SLA sekretorius dr. M. Vini 
kas, būdamas labai aktyvus ap 
draudos reikalų tyrinėjime, su 
gebėjo Susivienijime padaryti 
daug patobulinimų, apie ku 
riuos neabejotinai bus svarbu 
išgirsti pačiąjai lietuvių visuo 
menei.

| STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
v Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos 
$ mašinos, laikrodžiai ir kt.
i pe r
K Lithuanian Trading Co. London, England.
v Montrealyje Atstovas
I Aug. MYLĖ
X 991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.
| Tel. UN 1-1176.
| SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
g Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS pas

Laidotuvių Direktorių
C. Hatpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

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

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 standai timams 

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 „Sėpcialių standartinių siuntinių”. 
Tokį 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 f n mos. 
Pareikalavus mes nemokamai siunčiame tų naujųjų medžiu 
gų pavyzdžius, standartinių siuntinių kainoraštį 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.

Šiame amžiuje labai aktuali 
yra nelaimingų atsitikimų, va 
Ginamoji fakcidentalė .apdrau 
da. Susivienijimas duoda šią 
apdraudą labai pigiai. Pavyz 
džiui $1,000 tik už 20 centų 
mėnesinių mokesčių, arba už 
$2 mokant už visus metus. Svar 
bu, kad dabar akcidentalė ap 
drauda duodama ir asmenims, 
neturintiems gyvybės apdrau 
dos. Pakanka tik pasidaryti S 
LA draugijos nariu (Social 
Member) ir gali gauti akciden 
talę apdraudą.

SLA 216 kuopos Erie, Pa. 
bariai* *700 asmenų, nutarė 
paimti akcidentalę apdraudą.

Kitas svarbus SLA apdrau 
dos pagerinimas, tai įvedimas, 
bankų pavyzdžiais indelių Su 
sivienijime. ši teisė tuo tarpu 
duodama nariams, tutintiems 
apmokėtą apdraudą ir narims, 
kurie turėdami viso gyvenimo

t apdraudą, išmokamą per 20 me 
| tų, tą apdraudą buvo išmokė 
£ ję, bet toliau palaikydami savo 
* narystę, iš savo duoklių sue! 
J ro indėlius, kuriuos pilnoje su 
J moję gali bet kada atsiimti ir 
į> dar gauna 3% palūkanų. Šis 
t taupymas tuo svarbus, kad jis

surištas su apdrauda. Tai nau 
jas fraternalinių organizacijų 
veikioje pagerinimas, kurį su 
sivienijimas pirmasai pradėjo 
praktikuoti.

Visiems mums svarbu išlai 
kyti lietuvišką dvasią jaunimo 
tarpe. SLA visokeriopai remia 
jaunimo organizacijas, duoda 
jaunuoliams stipendijas augs 
tąjį mokslą eiti, prie savo prga 
no steigia spėčiau priedą jauni 
mui. Tai platus ir praktišku i 
vykdomas darbas jaunimo tar 
pe.

SLA daugeliu atvejų parėmė 
lietuvius skautus. Ši svarui jau 
nimo organizacija, įvertinda 
ma susivienijimo nuopelnus 
jaunimo globoje, neseniai SLA 
prezidentą P. P. Dargį apdo. a 
nojo skautų ordinu.

Simas TaruĮi.5.
• Rusijoje gastroliuoja "italų 
tenoras Mario del Monaco ku 
ris yra pagarsėjęs visame pa 
šaulyje.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargau 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

| Dr. Roman Pniewski |
$ Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 
K Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. »Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAl TIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kebitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS 

yra tos srities specialistai su 22 mėty praHik* 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuolaidu 
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6
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Lietuviai sunkumuose
SKIRSTANČIOJE

Sunkūs ir niūrūs laikai ūžė 
jo Argentinai, kai jos sūnūs pa 
laidūnai besivaržydami del vai 
džios, o gal geriau pasakius — 
garbės ir pinigų, ją įstūmė į 
ekonominę krizę. Darbimnka 
ms reikia getai galvą pasukti, 
kad iš kuklių uždarbių galėtų 
pragyventi. Kada valdė dikta 
torius Peronas, šis gudriai me 
luodamas ir daug žadėdamas 
liaudžiai, savo pusėn patiaukė 
darbo mases, o tam tikrai da 
liai savo partiečių sudarė ka 
rališkas gyvenimo ir darbo są 
lygas. Deja, atsirado žmonių, 
iš kariuomenės eilių, kurie ry 
žos gelbėti tautą nuo jos su 
žlugdymo, bet. . . tas buvo pa 
daryta pervelai. Kada Pero 
nas tapo nuverstas, valstybės 
ižde nieko nebuvo rasta, kas 
duotų pamatą valiutai, nes Pe 
ronas apie 200 milionų aukso 
dolerių savo vardu išgabeno į 
užsienius, ir šiandieną karališ 
kai gyvena, kai tuo tarpu ta 
liaudis, iš kurios susigrobė pi 
nigus ir už kurią žadėjo dėti 
galvą, šiandieną turi skursti 
ir apgailestauti, kad perdaug 
Peronu buvo pasitikėta.

Laikinajai Vyriausyoei vai 
dant kraštą, visi troško kuo 
greičiau turėti pagal konstitu 
ciją išrinktą valdžią, iš kurios 
tikėjosi daug ko gero, bet ka 
da ją išrinko ir jos globoje pa 
gyveno vieną - kitą mėnesį, vi 
si pajuto, kad smarkiai apsi 
riktą balsuojant už dabartinį 
prezidentą Arturo Frondizi. 
Žinoma, jei Frondizi nebūto 
prižadėjęs peronistams ir ko 
munistams daug laisvės, jis ne 
būtų tapęs išrinktu. Kada pe 
ronistai ir komunistai sumetė 
už jį balsus, jis išėjo laimėtoju, 
bet jau tada ir dabar visi, net 
iš augštų pareigūnų, viešai sa 
ko, kad jis atsisėdo į Preziden 
to kėdę klastingu būdu, t. y. pa 
žadais, kurių neištesėjo ir neiš 
tęsės.

VĖL GALANDAMI GINK 
LAI REVOLIUCIJAI.

Dabartinė vyriausybe pa 
skelbė ekonominį planą, kuris 
vienus smaugia, o kitus milio 
nieriais daro. Fabrikantai ir di 
dieji biznieriai džiaugiasi tuo, 
nes .gali laisvai 'kainas kelti 
savo gaminiams, o savo darbi 
ninkams atlyginimus visiškai 
nekelti arba tik truputį primes

ARGENTINOJE 
ti. Per vienus Frondizi 
mo metus gaminiai pakilo tri 
gubai ar keturgubai, o darbi 
ninkams atlyginimas vos 30— 
50%. Kainų kilimui galo nema 
tyti, nes kontrolės nėra. Šian 
dien daugelis darbininkų su 
savo dienos uždarbiu nebegali 
su šeima pragyventi vienos 
dienos. Kada darbininkai pa 
paršo atyginimo pakėlimo, jie 
ms liepiama daugiau dirbti ir 
darbu didinti atlyginimą. Strei 
kas pasidarė kasdieninis daly 
kas ir jie baigiasi darbininkų 
pralaimėjimu, nes dažniausiai 
apšaukiami politiniais.

Prieš porą savaiičų preziden 
to Frondizi vyriausybe pergy 
vėno didelę krizę, arba kaip 
pats prezidentas sako, tragiš 
kąją savaitę, nes atsistatydino 
ministerių kabinetas, kurį iš 
naujo turėjo sudaryti preziden 
tas Frondizi. Ne vienas politi 
kas ta proga pareiškė savo nuo 
monę, kad neverta keisti minis 
terių, bet reikia keisti valdymo 
politiką. Vos sudarius naują 
ministerių kabinetą, pasigirdo, 
kad kariuomenės eilėse galan 
darni ginklai naujai revoliuci 
jai. Teko daryti keitimus ka 
riuomenės vadovybėje, šaukti 
kariuomenės dainių vadus pa 
siaiškinti ir tt. Vieni pašauktie 
ji atvyko, o kiti dingo pasislėp 
darni. Trys iš nepaklusniųjų 
Frondiziui pasislėpę Urugva 
jaus Ambasadoje ir paprašė 
prieglaudos. Kitiems paskleb 
tas jieškojimas ir suėmimas. 
Žodžiu, kai kariuomeneje yra 
judėjimas, anksčiau ar vėliau 
vėl stos į kovą brolis prieš bro 
lį, vėl liesis nekaltų kraujas ir 
jų motinų ašaros. . .

IR LIETUVIAMS TENKA 
PASISPAUSTI

Argentinos lietuviai, turėda 
mi charakterį ir darbštumą, 
yra daug geriau įsikibę už pa 
čius argentinieičus ir todėl da 
bartiniai sunkumai lietuviams 
yra lengvesni, nes kiekvienas 
turi santaupų juodai dienai. Ta

valdy

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Albinas Pranevičius.
DOminic 6-6637 

Darbas garantuotas.

DOVANŲ SIUNTINIAI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą 
Mr. Manfreed Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma 

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE 

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

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

; Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. : 
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 j nedūžtamą; 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima; 

neišskiriant nei vaikų.
• 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.

čiau, santaupos greit gali iš 
nykti, jei laiku nebus pasi 
spausta ekonomiškiau gyven 
ti. Jei anksčiau įviarūs šeimy 
niniai baliukai buvo kasdieny 
bė lietuvių tarpe, tai dabar jau 
retas dalykas.

Atvykę po antrojo pasauli 
nio karo jaučiasi labai nusivy 
lę patekę Į Argentiną ir jieško 
būdų iš jos ištrūkti, bet tiems, 
kurie nėra anksčiau užsiregist 
ravę JAV Konsulate, nėra jo 
kių artimesnių galimybių iš Ar 
gentinos išvykti. Gal tik į Lie 
tuvą galėtų greit ir pigiai iške 
liauti, bet apie tai galvojančių 
nėra. Kas yra JAV konsulate 
užsiregistravęs prieš 8 metus, 
tie jau vyksta vienas po kito ir 
gana daug išvyko per paskuti 
nius trejus metus. Kadangi ’ 
daugiausiai išvyko tokie, kurie 
buvo veiklūs organizaciniame 
ar kultūriniame - meniniame 
veikime, tai Argentinos lietu 
vių kolonija labai nukentėjo, 
nes, jiems išvykus, viskas ap ; 
mirė ir tik senųjų ateivių dėl 
dar gali šis tas laikytis. Net 
skaudu, kad ir minint mums 
svarbiausias tautines datas, vis 
kas turi taip blankiai praetii.

ATVYKSTA JAV LIETU 
VIAI KREPŠININKAI

Šiandieną Argentinos lietu 
vių tarpe nėra to, kas nekalbė 
tų apie būsimą nepaprastą spo 
rto - krepšinio šventę, įvyks 
tančię liepos 18-20 dienomis 
Buenos Airese. Ta šventė išpo 
puliarėjo ir nekantriai laukia 
ma vien tik dėl to, kad Argen 
tinos lietuvius aplanko Amen 
kos lietuvių sportininkų ko 
manda „Lithuanian America 
ns”. Amer. liet, krepšininkai iš 
skridę iš Amerikos, po žaidy 
nių Kolumbijos miestuose Bo 
gota ir Medeline, pasieks Bue 
nos Aires liepos 1 7 dieną, kur 
svečius aerodrome ruošiamasi 
iškilmingai sutikti. Liepos 18 
dieną „Lithuanian Americans” 
komanda žais lietuvių parapi 
jos aikštėje su Argentinos lie 
tuvių krepšinio komanda „Ko 
vas“. Po žaidynių salėje įvyks 
iškilminga vakarienė svečių po 
gerbimui.

Liepos 19 dieną svečiai ža 
, is Buenos Aires „Basket-Ball“ 
Gimn. yEsgrima patalpose 
prieš pirmąją „Ateneo“ koman 

! dą (argentiniėčius).
! Liepos 20 d. įvyks žaidynės 
1 tarp „Lithuanian Americans”, 
i urugvajiečių ir stipriausių vie 
i tinių komandų „Boca” ir „San 

Lorenzo*'. Po žaidnyių vieti 
niai sportininkai svečius page 
rbs banketu.

Liepos 21 d. Argentinos Lie 
tuvių Centras ruošia svečiams 
atsisveikinimo proga aigenti 
nišką „asado“.

Tikimasi, kad iš JAV atvy 
kusius brolius lietuviai pagal 
savo išgales tinkamai pagerbs 
ir pamylės, nes Argentinos lie 
tuvių tarpe yra didelis vaišin 
gumas ir draugiškumas, ko tik 
riausiai nėra nei JAV nei Ka 
nados lietuvių tarpe, kur dau 
giau lietuviai yra pamilę dole 
rį, negu savo tautietį. Apie tai 
mums, gyvenantiems Argenti 
noje, rašo kiekvienas, kuris iš 
Argentinos nuvyksta į JAV.

DAILININKO J. RIMŠOS 
PARODA

Birželio 25 dieną buvo atida 
ryta dailininok Jono Rimšos 
kūrinių paroda, Buenos Aires 
Centro teatro operą patalpose. 
Kaip visuomet, vietos spauda vių, kurie savo atsilankymu pa 
mūsų tautiečio darbus labai 
puikiai įvertino ir paskyrė iš 
tisus puslapius jo ir jo kūrinių 
foto nuotraukoms. Paroda gau 

; šiai lankoma įvairios publikos,

Juokai per ašaras
SOVIETINIAI JUOKAI

Tai yra juokai, anot Gogo 
lio, — juokai per ašaias. Bet 
okupacijos sąlygose tiktai to 
kie juokai ir galimi.

Šitie juokai yra paimti iš 
Vilniuje išeinančios „Šluotos“ 
Nr. 11.

Paparčio žiedas. . .
Du asmens miške aptiko deg 

tinę slaptai varantį vyruką, ir 
parašas: Rado papai čio žie 
dą. . .

Juokas be pasekmių. . .
Piešinys; vyrai varo pradai 

atlai rytojas deklamuoja: 
orgas, o snapsorgas' 
ta „Be žodžių“. Į karčiamą vy 
ras vedasi retežėliu šunį, o iš 
karčiamos — vyras eina ketu 
riomis, o šuva laiko jį už retė 
žio. . .

Švento Jono vabaliukas. ..
Prisigėręs sovietinis pilietis 

rieda nuo kalvos ir parašas, 
kaip antraštėje. O Jonas — 
auksaburnis, tai sovietinis agi 
tatorius. Jonas — krikštytojas, 
tai pieno vandeniu atmiešėjas, 
o „sveikas ir raudonas yra mū 
sų Jonas“ — tai tas, kuris san 
dėlius veda. . . Ir nenuostabu, 
kad kolūkiečiui statomas klau 
simas: „Pirmininke Jonai, ko 
dėl tavo pliki šonai?” ~ 
jis dairosi aplink, kaip kiti 
nai gyvena, o jis, valstybės 
mienas ir pagrindas, plikais 
nais. . .

Toks yra sovietinis humo 
ras, sovietiniai juokai, lai yra 
juokai per ašaras.

gius, o mergaitės eina į 
dus, ir eilėraštis:

Oi, pjauna, pjauna, 
Šieną lankoj pjauna.
Mano mergužėlė 
Atlaiduosna mauna.
Taigi, nors ir pašiepiami 

ataildai, o žmonės visdėlto Į at 
laidus „mauna”. . . Humoras 
neveiksmingas.

Ar tai juokas?
„Šluota“ rašo: „Vilniuje, 

Dzieržinskio v. tabako fabri 
ke, sutrumpėjo darbo savaitė. 
Dirbant penkias dienas, padi 
dėjo išleidžiamoji produkci 
ja".

Oi tie darbininkai! Jie ir 
Lietuvos okupantui kerta po 
kštus. . . Kai sutrumpino dar 
bo laiką — padidėjo gamyba...

Tkrai sovietinis juokas:
Motto skelbia: „Vilniaus 

prampfekyboje kepurių dirb 
tuvėje pasiūtų kepurių kaina 
labai augšta“. Ir po to dialo 
gas:

— Kodėl tu be kelnių?
— Matai, kad kepurę nusi 

pirkau!
Taigi, kepurei ir kelnėms pi 

nigų neužtenka: jeigu Įsigijai 
kepurę, tai vaikščiok be kel 
nių... Tikrai sovetiška. Bet... 
be kelnių lengviau bus vytis 
Ameriką, todėl Chruščiovas ir 
mauna sovietiniams piliečiams 
kelnes. . .

Snapsorgas. . .
Samogono prisigėrę, guli 

vyrai kaip išskersti, o ant bač 
kos stovėdamas samogono va 

Ne prof 
• Ir gre

Todėl
Jo 
ka 
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kurios tarpe netrūksta ir lietu

PRANĄ DUBAUSKĄ 
PRISIMINUS

Prisimena lietuviškos spau 
dos bendradarbis ir senas vi 
suomenės veikėjas pionierius 
Pranas Dubauskas. Jau suėjo 
metai laiko kai iš gyvųjų tar 
po išskyrė mirtis tikrą pionie 
rių ir rėmėją, bendradarbį P. 
Dubauską, kuris savo minČia 
ir dvasia užtardavo ir remdavo 
lietuviškumą kilniu ir dievobai 
mingu būdu.

Prismenant jo raštus ir pio 
nierišką veikimą, teisybę ir vi) 
tį gyvenime, tėviškus užtari 
mus tiems našlaičiams, kurių 
savieji panašūs į jį labai seniai 
kapuose ilsisi. — tai balsai ne 
mirtingi.

Iš gyvenimo visų sūkurių 
ir kelių tegul jaučiasi laimingi 
tie savieji, kurie mato nemriš 
tančią šviesą gyvenimo take, 
kartais aptemstančią ir neleng. 
va našta pasijunti lyg akmeni? 
nuošė, bet maldauji dieviški 
supratimo ir vėl prašvinta sau 
lėta diena.

Už P. Dubausko sielą buvo 
atlaikytos 11-tą dieną Šv. Ka 
zimiero bažnyčioj giedotinės 
Šv. Mišios piie visų altorių, 
penki kunigai ir pilna grožybe, 
atkalbėtas rožančius, ir ta iš 
kilminga prisiminimo proga 
duktė Marijona Labūnienė už 
sikvietė dalyvius pas save šil 
tų pietų ir pialeisti dieną Tėve 
lio name ir sode, kur jo rankų 
darbeliai kalba už jį, ir mede 
liai jo sodinti prieinančiais vai 
siais primena mums, jog laikas 
bėga bet teisybė ir gerumas pa 
silieka. » Z

Jo dukrelė M. Labūnienė ir 
žentas Vaclovas labai širdingai 
dėkoja visiems dalyviams, pir 
miausia Gerb. kun. klebonui 
J. Bobinui, jo sesutei O. Bobi 
naitei, P. Juškevičienei, P. Keb 
linskienei, Girdauskam, žižiū 
nams, Mikalauskams, Dasiams, 
Paznokams, Bačkauskienei, Ba 
gatavičiams, A. Navickui, C. 
Baltuškevičiui, Mrs. Linartas 
iš Brooklyn N. Y. ir A. Žilins 
kienei su dukra. (

Ona Žilinskaitė.

mai Nr. 3. 35—53 p. — š e 8 
t o k i e n ė, Laimė: Išvažiavi 
mas 52

K u z m i c k i s, Jonas (spv. 
Jonas Gailius), 1913 2 18-): 
Jonas Gailius Kartuvės. Rod 
nye, Ont., išleido Rūta leidyk 
la — spaustuvė. 1951 m. gruo 
džio mėn. (išleista 1952). Vir 
še!., 103,3 nnm. p. 128x165 m 
m 1000 egz. $1.00. Pastaba; 
viršelis Živilės Duobaitės. 
R e c : Barėnas, K. Britanijos 
Lietuvis 52-11,3 53

Aukodami šalpai padėsime ' 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių. (

NKVD VALDININKAS. ..
Atkelta iš 3-čio psl. 

kulkosvaidį rado daržinėje, 
kur nakvojo raudonarmiečiai.

Raudonosios armijos karo 
tarnautojų mes sutikome labai 
nedaug ir tie buvo tikrai atsili 
kę arba neradę savo dalinių ne 
dėl savo kaitės, betdėl tuo me 
tu viešpatavusio Raudonojoje 
armijoje chaoso. D. b.
(Sekanti kartą Vilnius ir tt.).

gerbia šį garsų menininkų nuo 
lat begarsinantį Lietuvos var 
dą. Paroda uždaryta liepos 15 
dieną. L. Kančauskas.
Buenos Aires, 8. 7. 59.

Baltics 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

į GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS |

D- E< BELANGER & SONS |
j 18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJ!
t GARANTUOTAS DARBAS.

LA 6-7521. | į 259—3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343

įRODE LUXE DRY CLEANERS)
117—6th AVENUE, LACHINE (

I ME7~6727 Sav. P. RUTKAUSKAS I

M. MACIUKAS

KOKYBĖS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-60S L MONTREAL.

SIUVĖJAS
AUGSTOS

RANKŲ
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HAMILTON
PRIKLAUSOMA LIKTU V A 7 P 3 L.

H. D. M. T. „AUKURAS“ SVEIKINA 
PONIĄ ELENĄ DAUGUVIETYTĘ-KUDABIENĘ

IR
P. EDVARDĄ KUDABĄ 

DEŠIMTIES METU 
VEDYBINIO GYVENIMO PROGA.

HAMILTONO LN fJAUJŲ
Nuo gegužės 15 d. iki liepos 

15 d. j LN naujais nariais įsi 
jungė 20 tautiečių, įnešusių 
2,310 dolerių.

Po 200 do).: Yushka Sain. 
Sadauskaitė Potencija, Toron 
to, Ont. ir Cholodowski - Mar 
k/ ’.aite O.; po 100 dol.: Sk 
ai\„<mė AdolL, Tenikaitis My 
kolas, Mikelėnas J., Kareckas 
J., Ruzgys A., Mažulaitis J., 
Kudaba Edv., Sakalienė Z. Sto 
sius Arūnas, Jakučinskas Pr., 
Savickienė O., Martišius P., 
Paris, Ont., Ulbinas Ag., G. 
V., Eden, Ont., Aušrotas Al 
gis ir Dirsytė Lopeta-Virginja, 
Scotland, Ont.; 85 dol. Įnešė 
hamiltonietis X, turėjęs anks 
čiau LN 15 dol. ir dabar pridė 
jęs iki 100 dol.

Dalinai Įnešė 25 dol., Hamil 
tono Skautams remti dr-ja.

Naujiesiems nariams siunčia 
me mūsų giliausią padėką!

Hamiltono LN Valdyba.
Y > VISUOTINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Įvykęs birž. 21 d., sekantiems 
vieniems metams v bos p-ku 
perrinko St. Bakšį ir v-bą pa 
pildė iki 15 narių, kurie liepos 
6 d. posėdyje pasiskirstė parei 
goinis; vicep. Alb. Jankūnas, 
sekr. Alf. Pilipavčius, iždiniu 
kas Pr. Sakalas, protokolų sek 
retorė L. Skripkutė, reik, ve 
dejas Alf. Patamsis, meno ir 
kultūros vadovu K. Mikšys, 
metraščio vedėju H. Runkevi 
čius ir v-bos nariai — G. Pal 
mer, J. Kazemėkąs, M. Uikie 
nė, J. Bajoriūnas, Ig. Varnas, 
F. Guja ir Kl. Jurgelys.

LN ir kino Delta čekius pa 
siraŠinėja p-kas St. Bakšys ir 
ižd. Pr. Sakalas.

VAL. SUBATNIKAITĖ, 
ėjusi metus laiko LN v-bos 
sekretorės pareigas, birželio 
21 d. iš v-bos pasitraukė. Rei 
kia pažymėti, kad V. Subatni 
kaitė šias pareigas ėjo retu at 
sidavimu ir pasižymėjo dideliu 
pareigingumu. Puikiai mokėda 
ma anglų kalbą žodžiu ir raš 
tu, ji daug padėjo L. Namams 
teisiniuose reikaluose. Su jos 
t* ’traukimu LN v-ba neteko 

'v. ziai pareigingo ir L. N-ms 
atsidavusiu bendradarbio. Už 
Įdėtą darbą visų vardu reiš 
kiame jai didelę padėką!

LN KINAS DELTA
šią visą savaitę rodo du pu: 
kius filmus: „The Perfect Fur 
lough" — sinemaskopinj ir 
spalvotą su Tony Curtis ir Ja 
net Leigh ir „The Silen Ene 
my“ — kariškas — su Lawren 
ce Harvey ir Dewn Adams.

| A. L I 0 D 2 I U S, B. L., 1 

I Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos, a
Namų, žemės ar bet kurio 8 
biznio pirkimo-pardavimo x 
dokumentų sudarymas ir ® 
visi kiti notariniai reikalai. 9

Teisiniai patarnavimai. v
Morgičiai. 2 !

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928. j'

20 King Street East,
Hamilton. 8

NARIŲ SĄRAŠAS, NR. 22.
Remkime savuosius L. Na 

mus — lankykime savąjį Del 
ta kiną!

KROSNIMS ALYVĄ 
per LN Fondą užsisakė A. Jan 
kūnas ir už tai gauta 15 dol. ko 
mišo. Antrus metus sutartis at 
naujino J. Arštikaitis, H. Ve 
nator ir D. Stukas, už ką LN 
Fondas gavo po 5 dol. Viso iš 
Gillies Guy alyvos bendrovės 
liepos 15 d. gauta 30 dol.

Visi užsisakykime savo na 
mų šildymui alyvą per NF, tuo 
paremsime, visai nejausdami as 
meniško nuostolio, lietuviškus 
reikalus. Skambinkime St. Bak 
šiui JA 9-4662. Sk. St.
GINKIME SAVO REIKALUS

Pereitų metų kalėdoms dalį 
miesto gyventojų miesto V-ba 
apdovanojo švenčių „dovano 
mis“, maždaug tarp 50 ii 150 
dol. vertės.

Tai buvo prisiųstos sąskai 
tos apmokėti už perasfaltuotas 
gatves ar perlieditnus šaligat 
vius, skaitant už gatvės darbą 
po 2 dol. ir šaligatvio po 3 dol. 
už iš. pėdą.

Nurodytos sumos buvo pra 
somos apmokėti iš karto g. pi 
nigais, o negalintiems išdėsty 
ta 15 metų su 6% palūkano 
mis.

Šiais metais, anksti pavasari, 
miesto v-bos posėdyje iškilo 
nemalonus klausimas: kodėl 
taip greit išsiduobėja naujai as 
faltuotos gatvės bei byra - plei 
šėja nauji šaligatviai?

Jieškant šio bloog darbo kai 
tininkų ar preižasčių, buvo šne 
keta apie trys mėn. laiko. Ga 
liausiai buvo iškviestas šių dar 
bų specialistas net iš Ameri 
kos! Tačiau kaltininko ar prie 
žasties kalbamų negerovių „ne 
rasta". Spėjama, kad gal kai 
tas konktraktorius , druska ar 
darbų priežiūra?

Išvadoje, tie patys darbai 
vėl reikės pakartoti. O kas už 
tai mokės? Aišku, kad namų 
savininkas!

Kadangi Šis reikalas palietė 
ir mus, lietuvius, ir dar palies 
ateityje, nes paminėti darbai 
atliekami kas metai, — todėl 
ir norėčiau pasidalinti bendro 
mis mintimis ir kartu paraginti 
esamus ar būsimus namų savi 
ninkus, dalyvauti miesto tvar 
kymo reikaluose ir ypač ten, 
kur liečia mus pačius ir mūsų 
sunkai uždirbtus pinigus.

Toliau tarp kitų darbotvai 
kės punktų posėdyje buvo įneš 
tas klausimas, iš kokių sumų 
mokėti šiais metais už čia mi 
nimus darbus: iš bendrų mies 
to pajamų, ar anksčiau prakti 
kuota tvarka, t. y. — iš namų 
sav. kišenės. Po karštų disku 
sijų, klausimas pastatomas bal 
savimui.

To rezultate nubalsuota ir 
tik vieno balso dauguma, m<> 
keti sena tvarka! Tai reiškia, 
kad kai kas iš lietuvių ir šiemet 
gaus „X-mas prezentą".

Tarp kitko kontraktorius p. 
McDonald pažymėjo kad nebu 
vo skundų iš piliečių pusės, 
kai tuo tarpu alderm. p. Mun 
ro pastebėjo, kad skundų vis 
dėlto buvę ir kontrolierius ture 
tų tai žinoti.

Išeitų, kad jei piliečiai tyli 
arba mažakalbiai yra, tai vis

kas tvarkoje. Tai kodėl liepa 
kratyti jų kišenių!

Nepaslaptis, kad hamiltohie 
čiai moka gana augštus turto 
mokesčius (taxes) ir šalia to 
dar turi rhokėti priedu už pa 
taisytą gatvę ar šaligatvį ties 
jo namu, kuriais naudojasi vi 
si, kas tik nori. Ir netik patys 
šio miesto ar krašto gyvento 
jai, bet ir kitų kiaštų piliečiai. 
Tad vargiai tai yra teisinga. 
Todėl remdamasis McDonald 
žodžiais dėl skundų nebuvimo, 
raginu savo tautiečius dau 
giau prakalbėti, skųstis.

Dėl turto mokesčių skunda 
ms paduoti tvarka visiems yra 
žinoma ir miesto V-bos nusta 
tyta. Jie surašomi ant formų 
liarų • pranešimų, kuriuos pri 
siunčia miesto mokesčių sky 
rius, dėl mokesčių dydžio se 
kantiems metams ir įteikiami 
nustatytu laiku, taip vad. Cou 
rt of Revision, sprendimui. Ma 
nau, kad būtų dar daug efec 
tingiau, jei minimus skundus 
perduotume dar ir telefonu sa 
vo rajono (Ward) 
miesto kontrolieriui 
manui.

Jeigu tylėsime, 
mokesčius mokėsime ir toliau. 
Vieni vienais, kiti antrais me 
tais ir t. t.

Tad ginkime savo reikalus 
be atidėliojimo ryt dienai!

Z. Pulianauskas.
BŪKIME ATSARGŪS

Vietos policijos pranešimu, 
savaitgaly, esant šiltam orui, 
nemažas skaičius miesto gyven 
tojų, pasileido Į pliažus atsi 
gaivinti.

Nesnaudė ir įvairūs vagišiai, 
taip, kad buvo apvogtos net še 
šios auto mašinos. Pavogta 
daugiausia drabužių ir mažos 
sumos pinigų.

Nukentėjusių tarpe buvo ir 
J. Mačiukas, kuriam pavogė dra 
bužių 23 dol. vertės. Ir vienas 
svečias net iš Rochesterio, N. 
Y.,kuriam pavogė foto aparato 
priedus 55 dol. vertės ir liet 
paltį.

Buvę įsilaužymų ir į 2 pri 
vatinius namus ir vieną sande 
lį. Kūkime atsargūs! Z. P.

DAINA NELAIKU 
NENAUDINGA

Graži ketveriukė, mišrios 
soc. padėties, neseną popietę, 
užsuko Į viešbutį alučiu atsi 
gaivinti ir „dulkeles“ nuplau 
ti. Uždarius užeigą, visi susi 
metė pas vieną iš dalyvių vien 
galvį tęsti toliau, kas buvo pra 
dėta. Kartais perdaug įsitemp 
davo balsinės stygos. Nugirdę 
tai gerą klausą turį tvarkos da 
botojai, atėjo ir paprašė sve 
čius užimti vietas prie duių sto 
vinčiame juodame cadilake su 
grotelėmis ir nuvežė į valdinį 
„viešbutį“ poilsio.

Rytą, saulutei esant netoli 
gerų pusryčių, apmokėjus už 
nakvynę, „svečiai“ buvo paleis 
ti. O kiek dar reikės mokėti už 
nelaiku panaduojimą balsinių 
stygų, nustatys vietos teisėjas.

Girdėjęs.
LIETUVI, SKIRK VIENOS 

DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI 
TAVO VIENKARTINĖS 

AUKOS LAUKIA 
TŪKSTANČIAI LIKUSIŲ 

TAUTIEČIŲ VOKIETIJOJE
— Vietoje klubo valdybos 

nario B. Vodopalienės. Banga 
klubo valdybon įėjo pirmasis 
visuotiniame susirinkime iš 
rinktasis daugiausiai balsų ga 
vęs — Egidijus Radvenis.

išrinktam 
arba older

tai piiedo

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.
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VISI Į NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIŲ PARAPIJOS

METINĘ ŠVENTĘ
Š. M. RUGPJŪČIO 1 DIENĄ — ŠEŠTADIENĮ 

STEPHENS SALĖJE PRIE WELLANDO

Programoje: Koncertas — Ročesteris
Meno Paroda 
Pasilinksminimas 
Lietuviški Bufetai nuo 12 vai. 
Laimės šutinys ir kt.

Pradžia 6 v. p. p. p u nk t u a 1 i a i

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS ŠIOJE ŠVENTĖJE DALYVAUTI! 
Parapijos Komitetas.

MŪSU^SPORTAS"
VEDA KAZYS BARONAS

DAR APIE LENGVĄJĄ ATLETIKĄ
žižmaras, Kazlauskaitę), ta‘ 
čiau šiandien jau pakrikštytas 
į akademiją. (Akademja Wy 
chowania Fizycznego). Taigi, 
viena lenkų komandų ir buvo 
atstovaujama tos akademijos, 
o kita Krokuvos Vyslos, estų 
— Kalevas ir t. t. Moterų gru 
pėje pirmą vietą užėmė latvių 
Dauguva, antroji atiteko Kau 
no Žalgirio tinklininkams ir 
trečioji — Vislai. Vyrų grupė 
je nugalėtoju tapo Lenkijos 
meisteris. Lietuviai užėmė tre 
čią vietą. Iš Kauno lenkai pa 
suko Vilniaus 
kės pralaimėjo 
nei, tuo tarpu 
mėjo 3 :0.

Keista, kad 
niau pradeda lankyti mūsų sos 
tinę. Gal čia yra kokie politi 
niai motyvai (sustiprinti lenkų 
kolonijos dvasią?), ar vis dar 
jaučiamas santimentas „lenkis 
kam“ Vilniui iš okupacijos lai 
kų, nes šalia tinklininkų, grįž 
darni iš Rygos, Lenkijos krep 
šinio meisteris Poznanės Le 
cho klubas, sustojo taip pat 
mūsų sostinėje ir sužaidė drau 
giškas rungtynes prieš vietos 
švietimo komandą.

Nors viniečiai, Lietuvos krep 
šinio pirmenybėse užėmė tik 
trečią vietą, tačiau lenkams 
davė gerą pamoką, — nugalė 
jo Lenkijos meisterį 80:60. 
Ypač puikiai sužaidė Geštau 
tas, laimėjęs komandai 32 taš 
kus. Šis laimėjimas yra tuo dar 
didesnis, nes lenkai Europos 
taurės komandinėse varžybose 
pasiekė net pusfinalį. Valio 
vilniečiai ir nuoširdūs sveikini 
mai už gražų laikėjimą prieš 
lenkus!

IŠ FUTBOLO
daug naujienų nėra. Augšto 
sios lygos pirmenybėse ir to 
liau pirmoje vietoje yra Kūno 
Kultūros Instituto komanda, 
kuriai rimtu varžovu yra Vii 
niaus R. žvaigždė po laimėtų 
rungtynių Plungėje. Lietuvos 
B klasėje, Šiaulių Statybinin 
kas su 36 taškais pirmauja 
prieš Mariampolės Cukraus 
Fabriko komandą. Tuo tarpu 
Sov. S-gos B klasės grupėje 
žaidžiąs Vilniaus Spartakas 
jau spėjo „kristi“ iŠ 9-tos į vie 
nuoliktą vietą. Bendrai, visų 
trijų Pabaltijo tautų koman 
dos randasi beveik toje pačio 
je padėtyje (su devyniais taš 
kais) ir tik tuo skirtumu, kad 
estai turi geresnį įvarčių san 
tyki-
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

— Bokso rungtynėse lietu 
viai įveikė estus 8:2. Sov. S- 
gos meisteris R. Tamulis (ne 
sėkmingai startavęs Europos

Esu gavęs keletą pastabų iš 
sporto mėgėjų, kad savo pra 
nešimuose apie Lietuvos spor 
tą kreipiu daug dėmesio leng 
vąjai atletikai. Norėčiau ir at 
sakyti. Lengvoji atletika, vad. 
sportų karaliene savo sezoną 
laiko vasaros mėnesius, to 
dėl Ir Lietuvoje ji gan plačiai, 
šalia kitų sporto šakų, yra mū 
su tėvynėje sportininkų ir kul 
tivuojama. Taigi, ir šj kartą, 
negaliu praeiti tylomis apie šią 
sporto šaką ir Įvukusias dide 
les, tarptautines lengvosios at 
letikos rungtynes tarp Lietu 
vos, Kinijos ir Latvijos lengva 
atlečių Rygoje. Varžybose at 
siekta (arba pakartota) eilė 
naujų Lietuvos rekordų, tačiau 
jie nebus užskaityti, nes lung 
tynių metu pūtė 4 m per se 
kundę vėjas. Vienintele posėk 
mė, kuri užskaityta rekordu, 
yra šuolis į augštį, atsiektas J. 
Jančiauskaitės-Treigienės. Jur 
gitą iššoko 1,60 m ir tuo pačiu 
pataisė senąjį rekordą 2 cm. Iš 
kitų geresnių pasekmių reiktų 
atžymėti vyrų 100 m bėgimą 
(Židonis — 10,5 sek) ir D. Ne 
paitė — 12 sek. Ta pati sporti 
ninkė 80 m barjeriniame bėgi 
me parodė 11 sek. laiką. Vyrų 
rutulį toliausiai nustūmė A. Va 
ranauskas — 17,17 m ir diską
A. Baltušnikas — 53,33 m. Ne 
siseka mūsų pasaulio meisterei
B. Zalagaitytei, kuri vėl buvo 
nugalėta latvės vidutiniu rezul 
tatu (48,17 m), kai tuo tarpu 
lietuvaitė atsiliko nuo jos 49 
cm. Blogos formos yra 1956 m. 
Melbourno Olimpiados aukso 
medalio laimėtoja Jaunzemė, 
kuri įrankį numetė tik 43,04 m 
užimdama trečią vietą.

TINKLINIO TURNYRAS
Iš ki(ų įdomesnių Įvykių 

reiktų atžymėti didelį tinklinio 
turnyrą Kaune, dalyvaujant es 
tams, latviams, lenkams, gu 
dams ir lietuviams. Čia, kiek 
norėčiau grįžti į praeitį apie 
Lenkijos sportą, tikrumoje jų 
Kūno Kultūros Institutą, ku 
ris nepriklausomos Lenkijos 
laikais vadinosi Centralny Ins 
titut Wychowania Fizycznego 
(sutrumpintai Cifka — kurį 
baigė vilniečiai lietuviai Pr.

Newfoundland© premjeras 
Smallwood, neseniai kėlęs 
sensacijas, bet apisraminęs.link ir čia len 

Vilniaus rinkti 
lenkų vyrai lai

lenkai vis daž

pirmenybėse) privertė jau tre 
čiame rounde pasiducti estą 
Kaunismae.

— Lietuvos komandiniu 
stalo teniso meisteriu tapo Kati 
no „Raudonoji vėliava", nuga 
Įėjusi Vilniaus „Raudonąją 
Žvaigždę“ (kodėl paimti tokie 
vardai, o ne Žalgiris, ar nors 
Spartakas?) 8:5.

— Vilnietis futbolininkas A. 
Kulikauskas, žaidė kontroline 
se rungtynėse už SS rinktinę

LOS ANGELES SPORTO 
KLUBO „BANGA" 

VEIKLOS
— Birželio 25 d. Į Clevelan 

dą išleisti: Elvyra Vodopoli 
nė — viena klubo steigėjų ir 
Jurgis Vodopalas — stalo sek 
cijos vadovas. Jiems įteikta at 
sidėkojimo dovanų.

— Kaip Bangos klubo atstu 
vas, greta lietuvių krepšininkų 
rinktinės, į Pietų Ameriką iri 
vyko Bangos sporto klubo nii 
rys Gintautas Vitkus. Vietoje 
jis rinks medžiagą apie lietuv ų 
sportininkų kelionę, darys nuu 
traukų ir pažadėjo rengti du' 
vą bei talkinnikū numatomai 
ruošti Lietuvių Sporto Enci 
klopedijai, kuriai visur ta- 
ninku įieško Alg. Gustaitis iš- 
Kalifornijos. Grįžęs į Los Ari 
gėlės Gintautas Vitkus pu-iv 
rys platų, iliustruotą pi „m si 
mą Bangos klubui.

1$

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

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

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. ; 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus J 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2

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

Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901, 
Toronto, Ont. 

Telefonas EM 2-2585 
M MM ■■■Z=3O< -~9t»CS=

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Seiicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

BALTIC EXPORTING CO.
Centrinė Įstaiga:

College St., Toronto, Out.
Telef. LA 8-30.98

849

VASAROS ATOSTOGOMS 
UŽDARYTA

nuo liepos mėn. 19 d., iki 
rugpjūčio mėn. 3d. imtinai.

Sav. A. Kalūza.

bt tit Util HiHiHitil a i UH ui > i i W ii

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

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

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5^—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
TreČiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta.

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

DRAUDIMAI
Automobilių, liauni, 

gyvybės ir kl.
RO 6-0811 arba R O 6-083:

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 
Toronto 9. Ont.
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IŠKILMINGAI 
PALAIDOTAS

Lietuvos kūrėjas-savanoris ka 
pitonas Juozas Navikenas, mi 
ręs liepos 12 dieną. Laidotu 
vės vyko per A V parapiją. Su 
tapo, kad rašytojos M. Aukš 
taitės sūnus, velionio giminai 
tis, kun. Dr. Navikevičius, 
atostogavo, tai jis atlydėjo iš 
kopyčios ir laikė už velionį mi 
šias prie didžiojo altoriaus, o 
prie šoninių — AV klebonas 
T. J. Borevičius ir T. S. Kul 
bis. Gedulingas mišias giedo 
jo vyrų trio ir tarpuose op. so 
listė E. Kardelienė. Laidotuvių 
tvarką darė AV Klebonas ku 
nigas J. Boreviičus, o kapuo 
se — Šv. Kazimiero klebonas 
kun. J. Bobinas. T. J. Borevi 
čius, SJ, bažnyčioje pasakė la 
bai gražų atsisveikinimo žodį, 
o kapuose dar Savanorių - Kū 
rėjų Montrealio skyr. pirm. L. 
Balzaras, Tautinės s-gos var 
du St. Kęsagila, bičiulių var 
du A. Gražys ir red. J. Karde 
lis. Po laidotuvių AV salėje 
įvykusiame velionies minėjime 
šeimos vardu padėkos žodį vi 
siems laidotuvių dalyviams, 
vainikų, mišių aukotojams ir 
kuo nors prisidėjusiems prie 
laidotuvių, velionio žentas V. 
Kudžma pareiškė padėką.

Į J. Navikėno laidotuves bu 
vo suvažiavę iš toliau daug gi 
minių: iš Hartfordo p. Kruš 
nauskienė, velionio sesuo, tu 
rinti jau 80 metų amžiaus; p. 
Bandžienė iš Detroito, Liet. 
Dukterų D-jos pirmininkė, šių 
šeimų nariai, p-lė Kudžmaitė, 
inž. J. Bruzgelevičius iš Bosto 
no, pp. Rugeniai iš Detroito ir 
kiti giminaičiai ir giminaitės.
• Lankėsi Montrealy ir AV pa 
lapijoje kan. prof. Dr. Ignata 
vičius, kuris atvyko iš Biazili 
jos pas savo brolį Br. Ignatavi 
čių, kun. Petras Dziegoraitis, 
žinomas Šiaulių visuomeninin 
kas, kuris vikarauja šiuo metu 
Clevelande, Ohio, lietuvių pa 
rapijoje, Tėv. J. Kdykas, Chi 
cagos Jėzuitų namų vyresny 
sis. ilgesni laiką gražiai darba 
vęsis A. V. parapijoje Montre

BOTANIKOS KONGRESAS 
MONTREALYJE

Rugpjūčio 15 d. Montrealy 
je visai savaitei atidaromas bo 
tanikų kongresas, į kurį šuva 
žiuos apie 4,000 dalyvių. Šitam 
kongresui ruošiasi ypač moks 
lo įstaigos ir M^ntrealio Bota 
nikos sodas.
• Penktadienį šv. Ignaco, Jė 
zuitų ordeno steigėjo, šventės 
proga, AV bažnyčioje bus šv. 
Mišios 8 vai. ryto ir iškilmin 
gos šv. Mišios 8 vai. vakaro. 
Šv. Ignaco šventės proga, nuo 
vidudiepio pekančio ketvirta 
dienio iki penktadienio vidur 
nakčio kekvienas gali laimėti dens, nes štai šį šeštadienį di 

džioji parapijos šventė, kuri 
šiemet ypatingai stipriai pa 
ruošta St. Stephen salėje. Me 
no paroda, koncertas, lietuvis 
ka šokių muzika ir tt.

VISI GEGUŽINĖN BE RIZIKOS!
Ji yra paskutinė šiais metais! Čia ne tik gegužinė, bet dar 
ir sportininkų pasitarimas ir savotiška sporto šventė mažie 
siems ir suaugusiems. Visa tai įvyks rugpjūčio 8 d., šešta 
dieni, Dreamland Park vietovėje, trečdalis mylios į vaka 
rus nuo Dorchester'io miestelio ir apie 300 metrų » pietus 
nuo papr. kelio Dorchester-London Pradžia 6 v. v. vas. 
laiku. Įvyks ir lietui lyjant, nes ten pat yra erdvi salė su 

puikiomis parketo grindimis. Plačiau žiur. ateinančios 
savaitės numery.

Visi kviečiami dalyvauti.
KLB Londono Apyl. V-ba.
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Rastinė: LE 4-4451

DR. J. ŠEMOGAS 
atostogauja.

G riž t a 
Rugpjūčio 16 d.

DR. J. ŠEMOGAS 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. PO 7-3175.

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

Žmonių potvinio, ne van eina 
lietu

Aušros Vartų bažnyčioje vi 
suotinus atlaidus tiek kartų, 
kiek kartų jis aplankys šią baž 
nyčią ir joje sukalbės šešis po 
terius šv. Tėvo intencija. Saly 
gos laimėti šiuos atladius yra; 
atlikti šv. išpažintį savaitę 
prieš ir po šios šventės ir pri 
imti šv. Komuniją. (AV)
• Kiškis Walteris serga trečią 
savaitę ir gydosi dr. Rabmavi 
čiaus ligoninėje.
• Vytas Povilas turėjo ligoni 
nėję operaciją ir jau sveiksta.
• Pr. Juodkojis visą savaitę bu 
vo išvykęs pas seserį viešnagės 
Į JAV.
• A. Gaurių vasarvietėje prie 
St. Donat ir Quareau ežero 
atostogauja ar atostogavo pp 
Rugieniai ir p. Bandzienė iš 
Detroito, V. Kudžmos šeima, 
Jono Gaurio šeima, Petras Ado 
monis su Ponia, pp. Jurijanai, 
p-lės Masevičiūtės ir kt.
• Pp. Giriniai, pardavę senuo 
sius namus, nusipirko naujus 
dvylikai šeimų namus.
• H. Adomonis su šeima atos 
togų išvyko į Jungtines Valsty 
be«.
• Pp. Adomaičiai atostogas lei 
džia Bostone, bet ten juos veik 
visą savaitę trukdė lietus.
• Tėv. St. Kulbis, S. J. išvyko 
Ontario provincijon lietuvių 
skautų stovyklos kapeliono pa 
reigoms.
• P. Vilkas LaSalle, 8-je gat 
vėje, baigia statyti didelius na 
mus.

NIAGAROS PUSIASALIS
WELLANDAS LAUKIA POTVINIO

Paruošiamieji darbai 
pilnu tempu. Wellando
viai dirba smarkiai st. kathari 
niečių, niagariečių, port wel 
landiečių bufaliečių ir kitų pa 
dedami.

Sėkmės, broliai lietuviai! Iki 
pasimatymo šventėje!

LIETUVIŲ KREPŠININKAMS PIETŲ AMERIKOJE 
SEKASI

Pranešimas N L skaitytojams
Jūsų laikraščio Sporto sky 

riaus skaitytojai tikrai bus pa 
tenkinti žiniomis iš Pietų 
Amerikos, kur mes išvykome 
pasirodyti savo sportinėmis jė 
gomis, na, patys pasireklamuo 
ti ir pagarsinti Lietuvą. Gali 
me džiaugtis, kad ligšiol mums 
tas sekasi.

Viskas beveik vyksta pagal 
numatytą programą, bet ne vi 
sai numatytomis aplinkybė 
mis. Jeigu nenumatėme, tai ti 
kėjomės rungtynes laimėti, nes 
kitaip ko gi būtume vykę. Bet 
kad taip entuziastingai ir karš 
tai mus sutiks kolumbiečiai, tai 
tikrai nenumatėme. Kai Medei 
line, Colombia, vykome iš aero 
dromo, tikrai nustebome pla 
katais ir sveikinimais, kurie 
skelbė Lietuvą ir Amerikos lie 
tuvius sportininkus. Tiesa, kai 
paaiškėjo kolumbiečių pralai 
mėjimas, ir tai — totalinis, kai 
kas jau neišlaikė nervų tvarko 
je ir pareiškė nepasitenkinimą, 
lyg- • • jų nuraminimui mes ty 
čia turėjome jiems pralaimė 
ti. Bet tai reikia suprasti.

laiMums gi svarbu, kad mes 
mėjome trejas rungtynes 
dvejas Medelline ir vienas 
lumbijos sostinėje, Bogota.

Medelline Croydon komandą 
mes nugalėjome 70:39(37:14) 
ir Antioguia rinktinę nugalėjo 
me 66:37 (38:16). Bogota, no 
rs labai buvo pasiruošusi ir su 
sitikimui su mumis pertvarkiu 
si savo komandą, įjungus olim 
pinius meisterius, bet ir ši „Ic 
asa” komanda neatsilaikė 
prieš mus 81:68 (40.35) san 
tykiu. Kaip matote, mums kol 
kas sekasi. Tuo pačiu sekasi ir 
Lietuvai, kurios vardą ne mes 
vieni, bet ir vietos laikraščiai, 
radijas ir televizija mini ir gar 
sina.

Apie mūsų kelionę, sutiki 
muš ir susitikimus, jeigu bus 
laiko, pakalbėsime kitą kartą 
ar progai pasitaikius. Iš Bogo 
tos mes skrendame į Argenti 
na, nors ten, kaip atrodo, nėra 
mi nuotaika ir kažin, ar tai ir 
mūsų tikslui nebus pakenkta?

Dalyvis.

Ko

LIETUVIŠKA RADIO PRO 
grama „tėvynės 

PRISIMINIMAI“
Toronte,, vadovaujama L R. 
Simanavičiaus, jau ilgesnis lai 
kas kai nebuvo transliuojama.

Dabar ši radio valanda per 
kelta į Niagara Falls, N. Y., 
USA. - ' 
niais 
1270, 
rama įrašoma Toronte, kur rei 
kia kreiptis į J. R. Simanavi 
čių, 132 Havelock St., tel.: LE 
4-1274.
• Dr. M. Anysas su Ponia atos 
togų buvo išvykę į Floridą. 
Ten buvę labai karšta, nes tem 
peratūra siekusi 100 laipsnių 
F. ir, be to, liję tropiški lietūs 
su perkūnija. Pravažiuodami 
pp. Anysai lankėsi ir Čikago 
je-

SMULKIOJI VASARINĖ 
TORONTO KRONIKA

Šv. Jono parapijos pastatyta 
.ne jaunimui pastate jau pradė 
tas vasarojimas. Vasarnamis 
turi vietos 50-čiai asmenų.
• Dienos stovykla įvedama 
Springhurst vaikų stovykloje 
6—11 metų vaikai galės sus’ 
rinkti pažaisti, padainuoti ir 
bendrai laiką praleisti.
• Lietuviškų kapų dokumen 
tai galutinai baigiami tvarky
ti.
• Maldininkų į Midlandą ke 
lionė paskirta rugp. 2 d. Pa 
maldos prie lietuvių kryžiaus 
bus 12 vai.

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS U

Ji bus girdima sekmadi 
1 vai. po pietų, banga 
tęsis 45 minutes. Prog

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Vakai ais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4. i
(į rytus nuo Duffenn St.) ;

• Dr. A. Šapoka „TŽ“ red. su 
šeima išvyko atostogų iki ru 
gp. 10 d. į Springhurstą.
• J. ir H. Paukščiai susilaukė 
sūnaus Viktoro-Karlio, Si. ir 
M. Jokubauskai taipgi sūnaus 
Rimanto - Stasio.
• Susituokė E. Vinkauskį^B 
ir VI. Ulbikas.
• J. Budvilaitis išsikėlė iš To 
ronto į Barrie, Ont. ir ten, prie 
Simcoe ežero, turi užkandinę.
• Prisikėlimo par. pakrikštyta 
P, ir J. Dovydaičių duktė Vi 
da-Marija-Violeta, A. ir A. 
Giedraičių duktė |Dana-Regi 
na, V. ir B. Poškų sūnus Da 
lius-Kazimieras, S. ir R. B* 
žinių sūnus Pranas-Petras, P. 
ir R. Laurinaičių duktė Ddlia- 
Rūta, A. ir M. Sinkų duktė Ma 
rija-Henelora, B. ir St. Žutau 
tų duktė Marija-Vida.
• „Vyčio” stovy'klautojų gru 
pė Springhurste bus rugp. 1— 
8 dienomis, po to, mergai^ L 
grupės savaitė seks rugp. 91 f 
16 dd.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I augštas, 11 kantb. 
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

j ADVOKATAS
f STASYS DAUKŠA, LL. D.I
S Suite 25—26 g

1
152 Notre Daine St. E. 1

UN 1-8933 |

• Dr. J. Šemogas su šeima lie 
pos 21 d. išvyko atostogų į 
Prince Edward pajūią. Sugrįš 
rugp. 16 d.
• Vilkelis Petras su šeima iš 
Čikagos, atostogaudamas lan 
kėši Montrealyje ir viešėjo bro 
lio Jono šeimoje.
• Mirė Leonas Benetis. Buvo 
pašarvotas 1370 Chambly Ro 
ad, Ville Jacques Cai tier, lai 
dotuvės įvyko pirmadienį.

La|dotuvi|U pamaldoms 
vadovavo ir Mišias laikė AV 
parapijos klebonas Tėv. J. Bo 
revičius, SJ. Reiškiame užuo 
jautą L. Benečio šeimai, gim 
nėms ir pažįstamiems šią di 
džio skausmo valandą.
• Lukoševičius Jonas su šeima 
atostogauja Prince Edward Is 
land.X arba p

$ Nainy

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
Šeštadienį 11—1 p. m. 

pagal susitarimą.
i tel. PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MAL1ŠKA 
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p. m.
5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547 

Namų: PO 8-0496

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

Reikalingas
LIETUVIS

PARDAVĖJAS 
tik 

šeštadieniams 
ir 

sekmadieniams.
Teirautis telefonu. 

CR 4-5578

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS 

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

Tel. PL 9958

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
A V 8-3115.

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

• K. Smilgevičius su Ponia ir 
sūnumis atostogauja JAV, prie 
Atlanto, kur yra puikus paplū 
dimis, New Hampshire.
• Kun. Dr. Navikevičius savai 
te pavadavo Šv. Kazimiero pa 
lapijos keboną kun. J. Bobiną, 
kuris dabar atostogauja.
• Mackevičius Edvardas su 
Ponia atostogaudami vieši pas 
švogerį p. Kačergių Montrea 
lyje. P. Mackevičius, visuome 
nininkas ir kultūrininkas, lan 
kėši ir NL redakcijoje ir laik 
raščio, kurio jis yra pastovus 
skaitytojas Čikagoje, paramai 
paaukojo 5 dol. Nuoširdžiai dė 
kojame.
• P. O. Ilevičienė, iš Floridos, 
pasiilgusi įprastojo Montrea 
lio, yra atvykusi atostogų me 
tui, visai vasarai, pabėgusi nuo 
Miami karščių.
• Juozas Lukoševičius ir inž. 
Kubilius su šeima dvi savaites 
atostogaudami viešėjo De’ihai 
pp. Povilaičių šeimoje ir, ta 
proga pasinaudodami, aplankė 
daugelį tabako farmerių, kurie 
Šiemet laukia gero derliaus.
• St. Naginionis senj. išvyko 
atostogų į Warchesterį, kur gy 
vena jo brolis ir sesuo. Kasmet 
St. Naginionis juos aplanko va 
saros metu.

? • Inž. St. Naginionis atostogų 
išvyko į Laurynijos kalnus.
• Jocas Juozas ruošiasi statyti 

i naujus namus.
• V. V. Ivanauskai išvyko at 

1 ostogų į Atantic City.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
ŠEŠTOJI LIETUVIŲ DIEN/ HAMILTONE

Savo sveikinimus Lietuvių 
Dienos proga leidžiamam ieidi 
niui, atsiuntė imigrac. ir pliety 
bės minist. Hon. E. Fairclaug 
ir, miesto burmistras p. L. 
Jackson, kartu pranešdami, 
kad šventėje tikrai dalyvausią.

Visas metraštis jau atiduo 
tas spausdinti. Apylinkių veik kviesti solistai iš JAV, kurių su 
los aprašymu jis yra tekordi 
nis (prisiųsta iŠ 18 ap.) lygiai 
kaip ir nuotraukų, ’ęes jame til 
ps 85 mūsų vaizdai. Ir skelbi 
mu taip pat bus gausu, nes su 
rinkta jų už 1007 dol.

Numatytas sekmadienio ak 
to kalbėtojas PLB pirm. J. Ma 
tulionis, Šventėje dalyvauti ne 
galės. Jo vieton pakviestas A 
LT pirm. L. Šimutis. Inž. A. 
Rudis šventėje dalyvauti suti 
ko ir žodį tars anglų kalba.

Kun. Br. Jurkšui tuo laiku 
išvykstant iš Hamiltono, lietu 
viškų „Pabaigtuvių“ pastaty 
mas iš meninės programos da 
lies išbraukiamas. Šią vietą už 
pildys Hamiltono Tautiniai šo 
kiai, ved. G. Breichmanietiės ir 
Gyvieji paveikslai. Taip pat pa

tikimą pranešime artimiausiu 
metu.

Sekmadienio pamaldų metu 
katalikams Katedroje giedos 
Hamiltono'choras, ved. St. Gai 
levičiaus. Pamaldų laiką taip 
pat pranešime. Lietuviams 
evangelikams pamaldos bus lai 
komos kun. A. Trakio 1 vai. p. 
p. Gore ir Hugson g-vių kam 
pe esančioje šv. Povilo bažny 
čioje.

LD Informacija spaudai

Tel.:

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą, »M, ir J. Pakuliai atostogauti 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, igvyko drauge su pp. Ivanaus 
odą, ir kita. Siuntiniai garan kais, bet jie pasirinko Cape 

Cod, kur prieina šiltoji Golfo 
srovė.

odą, ir kita. !
tuotai apdrausti.

Teirautis: WE 2-3709

Dr.E.Andrukaitis 
966 SHERBROOKE E- 

Tel.: LA 2*7236

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E. 
Montreal. UN 6-6556

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

Santaupos pilnai apdraustos. Augitoa palūkanos.
Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.

Ved. DJurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7*3120
Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

KARALIENĖ IR KOZLCVAS ČIKAGOJE 
pagrindinių šių lietuviai prisidėjo prie komunis 

tų atstovo „pagerbimo“, o vie 
nas Lietuvą minintis piketuoto 
jo plakatas pateko į visus/" 
džiuosius miesto dienraščiK

S. BARČUS RADIO 
VALANDOS GEGUŽINĖ
Populiarios Čikagos lietuvių 

tarpe — Sofijos Barčus radio 
valandos gegužinė įvyks rug 
pjūčio 2 d. Bučo darže, Willow 
Springs prie Čikagos. Šiuo me 
tu ši valanda paskelbė konkur 
są jaunimui parašyti straipsnį, 
tema: „Kodėl aš myliu savąją 
lietuvišką kalbą“, kurio laimė 
tojai bus paskelbti gegužinės 
metu.
DR. ALGIRDAS MARGERIS 

IR RAUDONŲJŲ
„Vilnies“ laikraščio štabo na 
rys Jokubka liepos 20 d. iš/'' 
kagos išvyko į Maskvą, o iŠ > 
žada važiuoti aplankyti Lietu 
vą. Su jais išvažiavo ir keli new 
jorkiečiai: dr. Kaškiaučius, 
„Laisvės“ redaktorius Rojus 
Mizara ir kt.

— Jaunimo šventėje Vieno 
je antikomunistai susidūrė su 
komunistais, kurie bandė šven 
tę pajungti sovietijai.

— Amerikoje vyksta plieno 
darbininkų streikas, kuriame 
dalyvauja apie pusę miliono 
darbininkų.

Vienas iš 
metų įvykių Čikagos istorijo 
je buvo karalienės Elzbietos 
lankymasis. Jos atvykimas bu 
vo sukėlęs visą miestą ant ko 
jų, ir šimtai tūkstančių žmonių 
buvo atvykę pamatyti viešnią.

Išvykusi iš Čikagos, karalie 
nė atsiuntė miesto burmistrui 
R. Daley radiogramą iš laivo, 
kurioje pareiškė padėką.

Praėjus dienai po karalienės 
vizito, Čikagon buvo užsukęs 
Sov. S-gos vicepremjeras Frol 
Kozlov, tačiau jo priėmimas nė 
maža dalele neprilygo pirmą 
jam. Jo įkandin sekiojo ne 
džiaugsmingai nusiteikusios 
minios, bet piketuotojai su pro 
testo plakatais bei šūkiais. Ir

• P. Gagnas iš Čikagos viešė 
jo pas pp. Kizerskius.
• Pp. Bakanavičių farmoje 
prie Brome Lake atostogas lei 
džia pp. Chinai, pp. Petroniai, 
pp. Bernotai, p. Vaitiekūnas. 
J. Bakanavičius turėjo dvi sa 
vaites atostogų.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

N. Baltrukonis CR 6-5075
Jasutis............... LA 2-7879
Markevičius . .. RA 7-4097 
Budriūnas .... RA 2-8035 
Adamonis .........RA 2-2472
Baltuonis ...... LA 6-2084

D.
F.
A.
A.
P. 
P.
Pr. Rudinskas . . ,HU 1-2957 

Sekite mūsų skelbimus apie
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 CuratUau 

Montreal. Tel. CL 5*5515
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