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Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS AMERIKON VISDĖLTO PRASIVERŠ
Nixonas ir Amerikos paroda Rusijoje padarė didelį įspūdį. 
— Chruščiovas cenzūrą pritaikė ir Amerikos spaudai.—Ver 
?ijos santvarka išaugino „kni aukėjus“. — Nixona Lenkijo 
je apipylė gėlėmis. — Keraloje žmogžudiškieji komunistai 

pašalinti. — Nauji boševikų žy giai Indokinijoje. —
JAV viceprezidentas Nixon 

veik triumfališkai važinėjosi 
po Rusiją, o JAV parodą Mask 
voje gula masės žmonių, kiek 
tiktai bolševikai įleidžia.
ŽMONIŲ SUSIDOMĖJIMAS 

AMERIKA MILŽINIŠKAS
Visur Nixona sutiko mases 

žmonių, jeigu Įtiktai valdžia 
kur leido. Žmonės visur nepap 
rastai domėjosi Amerika, ir 
Nixonui davė daugybę klausi 
mų. Nixonas į visus klausimus 
atsakinėjo ir kiekviena proga 
^SStoahė, kad žmonėms reika 

./linga laisvė, taika ir galimas 
žmogaus gerbūvis.
ATSISVEIKINDAMAS SU 

RUSIJA, NIXONAS PAŠA
KĖ SVARBIĄ KALBĄ.
Jis pasakė, kad Amerika no 

ri taikos, nori nusiginkluoti, 
nori panaikinti savo bazes, bet 
dėl to turi būti saugi ir todėl 
reikalauja, kad nusiginklavi 
mas būtų tikras ir kad Ameri 
ka nebūtų apgauta, o tam tiks 
lui reikalinga nusiginklavimo 
kontrolė. Rusijos siūlomoji ko 
egzstencija tai yra šaltasis ka 
ras, o Amerika nori draugingo 
visų pasaulio tautų ii valsty 
bių sugyvenmo ir bendradarbia 
virno. Jis siūlė Maskvai nutra 
ūkti radio trukdymus, laisvai 
leisti vieni kitų spaudą (o Ch 
ruŠčiovas iš JAV parodos Mask 
voje išcenzūravo per 100 kny 
gų...), leisti rusams laisvai 
lankytis Amerikoje ir JAV žmo 
nėms — Rusijoje.
SUGYVENIMUI YRA 

KALINGAS 
OBJEKTYVUMAS.

Ir Nixon pavyzdžiu įrodė, 
kokia neteisinga yra „Pravda“. 
Turguje Nixoną apgulė žmo 
nės ir prašė biletų į JAV paro 
dą Sokolnikuose. Nixon jiems 
paiškino, kad jis biletų neturi, 
nes biletai yra Chruščiovo ži 
nioje. Tuo tarpu „Pravda“ šį 
pasikalbėjimą taip apraše, kad 
girdi Nixonas davęs rusui iš 
maldą ir Amerikos fotografai 
jį fotografavę esą tuo tikslu, 
kad Amerikos spauda galėtų 
parodyti Rusijos žmonių skur 
dą. . .

Bet Maskvos spauda nutyli, 
kad

RUSAI, IŠAUKLĖTI VER 
GIJOS SĄLYGOSE, YRA 

PRIPRATĘ SAVINTIS,
* todėl iš parodos yra dingę jau 

dftwg^_fijcsponatjų. „Kniaukia“ 
žmonės, žinoma, ne iš gero gy 
venimo.

Niksonas Sibire aplankė No 
vosibirską, Sverdlovską ir po 
to Leningradą. Visur rusai 
Amerika nepaprastai domėjosi 
ir viceprezidentą apibėrė klau 
simais, į kuriuos jis rimtai at 
sakinėjo ir nesivaržė, kur reikė 
jo, duoti paaiškinimų.

Niksono laikysena Rusijoje 
įrodė, kad jis yra labai rimtai 
pasiruošęs politikas ir rimtas 
valstybės vyras.

Rugpjūčio 2 d. sutinkant 
Varšuvoje,

LENKAI NIXONĄ APIBĖ 
RĖ GĖLĖMIS IR MASIŠKAI

JI APSUPO.
Lenkai Amerikai parodė ne 

paprastą nuoširdumą ir pagar 
jbą. Kalbėdamas į lenkų spaudą

REI

ŠEŠTOJI LIETUVIŲ 
DIENA HAMILTONE.

Nors iki didžiosios Kanados 
lietuvių šventės — šeštosios Ka 
nados Lietuvų Dienos dar yra
likusios keturios savaitės, ta 
čiau su džiaugsmu reixia pra 
nešti, kad LD Organizacinio 
K-to pagrindiniai darbai jau 
užbaigti. Paliko tik neesminiai 
klausimai, kurie tame laikotar 
pyje bus išlyginti. Tat šis pra 
nešimas mūsų visuomenei yra 
priešpaskutinis, labai svarbus 
kaip informacija, kurią prašo 
me įsidėmėti.

Iškilmių programa pradeda 
ma šeštadienį, rugsėjo 5 d. 
sporto varžybomis. 1 v. p. p. 
mergaičių katedros mokyklos 
salėje (Main St. E. ir kampas 
Grant) susitinka JAV ir Kana 
dos moterų krepšinio rinkti 
nės, o po jų žaidžia vyrų ri 
tirrės. Stalo tenisas JAV para 
pijos salėje. Plačiau šiuo rei 
kalu — sporto sk.

Susipažinimo vakaras - po 
būvis yra rengiamas didžiausio 
je Hamiltono salėje, James St. 
Armouries. Salė atidaroma 12 
vai., o pilnas bufetas veiks jau 
nao 4 vai. p. p. Pobūvio pra 
džia 6 vai. v. Šokiams griežia 
aštuonių asmenų V. Babecko 
vedamas orkestras, o refrenus 
lietuviškai dainuoja J. Vaičius. 
Primename iš kitur atvykusie 
ms svečiams, kad James g-vė 
yra vienos krypties („one 
way“ — iš šiaurės į pietus), 
todėl visas lengvas mašinas ge 
riausia pastatyti prie autobusų 
stoties aikštės.

Loteriją numatoma sureng 
ti didžiausią ir turtingiausią 
iš visų iki šiol buvusių (tūks 
tantis laimėjimų), tad visi mie 
Ii hamiltoniečiai, lietuviškos

Naujienos iš pasaulio sostinės
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ BYLA TURI BŪTI ANT 

KIEKVIENOS KONFEREN C1JOS STALO
Pavergtųjų išlaisvinimas kiekveinai laisvai tautai yra savo 

laisvės gynimas
lankė taip pat AFL-CIO pirmi 
ninką George Meany ir pade 
kojo jam už nenuilstamą pa 
vergtųjų tautų teisės į laisvą 
ir nepriklausomą valstybinj gy 
venimą gynimą. George Mea 
ny Komisijai pareiškė: „Pa 
vergtųjų tautų savaitė yra žmo 
nijos laisvės savaitė. Laisvę my 
tintieji žmonės, kur jie bebūtų, 
tūrėtų paremti laisvės bylą vi 
sų tų, kurie kenčia sovietin 
imperializmo jungą. Ne iš pasi 
gailėjimo, bet kaip savo parei 
gą savo pačių laisvę ginti. 
Mes, JAV darbo žmonės, žiū 

politinės rime į pavergtųjų išlaisvinimą 
kaip į vienintelę priemonę sa 
vo laisvei apginti. AFL-CIO da 
rys visa, kas galima, kad priar 
tinus laisvės dieną pavergtosio 
ms tautoms, kurios kenčia nuo 
sovietinio imperializmo ir sovie 
tinio despotizmo, ir kad pade 
jus joms prisidėti prie naujo, organ., prašomos loterijai pa 
pasaulio kūrimo, pasaulio, ku 
ris būtų laisvas nuo despotiz 
mo, neturto ir karo“.
LAUKIAME KREPŠININKŲ

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė iš Pietų Amerikos 
grįžta rugp. 13 d. New Yorko 
tarptautiniame aerodrome (Id 
lewild) nusileis 3 v. pp. Penk 
tadienį, rugpjūčio 14 d., FAS 
KAS rengia priėmimo banke 
tą. Staliukus galima užsisaky 
ti pas sekr. A. Ruzgą tel. HY 
9-7209. Šeštadienį, rugpjūčio 
151, parodomosios rungtynės 
tarp rinktinės ir LAK 6 vv., o 
9 v. priešžaismyje — tarp LS 
K ir Worcesterio „Vyties“ mo 
terų. Vakare 9 vai. Cypress 
Hills Manor salėse bus vaišės 
ir šokiai.

PROF. DR. V. PAV1LANI3 
pradeda gydytojo praktiką. 
Prieš mėnesį laiko atlikęs sta 
žavilmą ir gavęs visas gydy 
tojo teises, buvo su šeima išvy 
kęs atostogų ir, sugrįžęs iš jų, 
be darbo Montrealio universi' 
tete, kur jis veda mikrobiolo 
gijos katedrą ir Ije Mixrobiolo 
gijos instituto, kur jis veda 
skiepų prieš Poliomielitą garny 
bą, dabar pradeda ir privačią 
praktiką, vakarais po 5 vai. Su 
prof. dr. V. Pavilaniu dėl vi 
zitų laiko reikia pasiteirauti 
telefonu: HU 1-8437, adresas 
3439 Beaconsfield Street, Mo 
ntreal.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo Pirmininkas S. Korbons 
ki ir Gen, Sekretorius B. Cos 
te aplankė Michigan© valsty 
bės gubernatorių G. Mennen 
Wiliams, nuoširdų pavergtųjų 
tautų draugą, ir jam padėkojo 
už energingą pavergtųjųj tau 
tų reikalų gynymą. Guberna 
torius Williams, kaip žinia, kai 
bedamasis su Sovietų S-gos vi 
cepremjeru Kozlov, kai jis lan 
kėši Detroite, drąsiai kėlė Eu 
ropos pavergtųjų tautų laisvės 
bylą ir reikalavo, kad joms bū 
tų leista laisvų rinkimų keliu 
pasisakyti, kokios i 
santvarkos jos pageidauja.

PET Delegacija, pasinaudo 
dama ta pačia proga, įteikė gu 
bernatoriui pavergtųjų kraštų 
vėliavas, specialiai įstatytas 
tam tikrą podiumą. Gubeinato 
rius Williams, dėkodamas už 
dovaną, pareiškė. „Kadangi 
Sovietų Sąjunga neleidžia Ry 
tų ir Centro Europos tautoms 
laisvai pasisakyti kokios sant 
varkos jos nori, jų laisvės byla 
turėtų pasilikti ant visų politi 
nių konferencijų stalo, ligi jos 
bus išlaisvintos“. Gubernato 
rius pridėjo dar, kad jis tikisi, 
jog viceprezidentas Nixon, ku 
rį prezidentas Eisenhower pa 
siuntė į Maskvą, perduos So 
vietų S-gos valdovams griežtą 
Amerikos tautos reikalavimą 
leisti pavergtosioms tautoms 
laisvus rinkimus.

PET Bendrųjų Reikalų Ko 
misija, kuri lankėsi Washingto 
ne Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga ir uždėjo vainiką ant 
buv. Valstybės Sekretoriaus 
John Foster Dulles kapo, at

Nixonas pasakė, kad būtų nau 
dingą, kad Chruščiovas aplan 
kytų Ameriką ir pats jsitikin 
tų, kad jis labai klaidingą nuo 
monę apie ją yra susidaręs. 
Chruščiovas, lankydamasis 
Amerikoje, įsitikintų, kad Ame 
rikos žmonės ir jų gyvenimas 
yra kitoks, negu jis sau vaiz 
duojasi. Toks Nixono pasisaky 
mas yra ženklas, kad Eisenho 
weris pakvies Chruščiovą ap 
lankyti JAV.

Kai Maskva ir Peipingas 
skelbia „taiką“, ti ne tiktai Ki 
nijos komunistai šaudo į Que 
moy salas, bet jie
PRADĖJO NAUJA INVAZI 

JĄ J VIETNAMĄ IR 
KAMBODŽĄ.

Iš komunistų valdomos šiau 
rėš veržiasi artilerija ginkluoti 
sovietų daliniai ir pradeda ka 
ra su tų valstybių savisauga... 
Taip komunistai gali daryti, 
nes Vakarų pasaulis pasyvus, 
nereaguoja. Ir tokia yra Chruš 
čiovo taika... Bet

INDIJOS KERALOJE KO 
MUN1STŲ ŽMOGŽUDYS 

TĘS SUVALDĖ.
Indijos prezidentas, remda 

masis konstitucija, pašalino 
žmogžudišką komunistų vai 
džią ir ligi naujų rinkimų pa 
skyrė centrinės valdžios vai 
dymą, o iš kalėjimų paleido 
per 1000 moterų 
riuos komunistai 
kišę.

APIE KAUNO 
NĖS STATYBA t-

(rašo gana įdomiai Maskvos 
„Pravda“ liepos 17 d. Nr. 198 
(14957). Kauno /prie 
miestyje, Petrašiūnuose, pla 
čiai išsidėstęs naujas dabarti 
nis miestas su murinais na 
mais, tiesiomis asfaltinėmis 
gatvėmis, mokyklomis, vaikų 
buvo Lietuvos Nepriklausomy 
bės laikais, gal dabar tiktai dau 
namais, krautuvėmis.(Visa tai 
giau pastatyta. Red.). Neatpa 
žįstamas šiose vietose ir Nemu 
nas. Paprastai ramūs jo vande 
nys, dabar veržiasi per siaurą 
tarpą, paliktą laikinai galingo 
je užtvaroje Kauno HES. Šian 
dien Kauno HES laimėjo dar 
bo peraglę. Kasimų dauboje, 
kur pabaigti darbai, susprog 
dintos pertvaros ir vanduo ją 
užpildė. jHidromazgo vietoje 
įvyko daugtūkstantinis mitin 
gas. Kauno HES — tai nepa 
judinamas sovietinių tautų 
draugystės įkūnijimas. Char 
kovo žmonės padarė jai turbi 
nas (o Lietuvos „valdovai“ 
skelbė, kad Lietuva gamina tur 
bynas, kuriomis aprūpina ki 
tus kraštus ir Kauno elektn 
nei pasigamins patys... Red.), 
leningradiečiai — statybos va 
dovai (o L. „valdovai“ skel 
bė, kad jie patys vadovauja 
statybai... Red). Daug tcchm 
kos priemonių atvežta iš Sverd 
lovsko, Čeliabinsko, Kostro 
mos, Taškento, Minsko ii kitų 
pramonės centrų. Kauno HES 
statytojai nutarė, kad naujo 
sios hidrostoties šviesos suži 
betų didžiojo oktiabriaus šven 
tei.

Taip rašo „Pravda“. Jos gar 
bei reikia pasakyti, kad ji at 
skleidžia ir tikros tiesos, nes 
Lietuvos okupantas ir jo tar Kozlovo lėktuvo greitį.

ir vaikų, ku 
buvo ten su

ELEKTRI

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

LIETUVIAI LAIMI PIETŲ AMERIKOJE
je rungtyniauta du kartu ir čia 
įveikti Montevideo lietuviai 
krepšininkai 72:55 ir Montevi 
deo rinktinė 80:7Q.

Dabar krepšininkai vieši Bra 
zilijoje, o iš ten vyks į Venezu 
elą ir po to pasuks į namus ir 
JAV išlips New Yorke.

Kaip yra pranešama mūsų 
krepšininkų laiškuose, jie ten 
yra visur gražiai sutinkami ir 
jiems rodoma didelio dėmesio 
tiek lietuvių, tiek įvairių kraš 
tų žmonių. Pietų Amerikos lai 
kraščiai yra pilni aprašymų 
apie mūsų krepšininkus ir jie 
yra gana gerai įvertinami.
• NL bendradarbis Edv. Šu 
laitis išvyko atostogų į Bever 
ly Shores, Ind., kur vasaroja 
apie 300 lietuvių.
• Lietuvių Studentų S-gos či 
kagos skyriaus narių išvažia 
vimas prie Lake Genevos, W. 
įvyko rugpjūčio mėn. 1—2 d.
• VI. Šoliūnas, pasižymėjęs 
sportininkas ir eilės studentiš 
kų organizacijų veikėjas, atli 
kęs karinę prievolę, sugrįžo į 
Čikagą.
• Vincas Matikiūnas, kuris 
yra nemaža rėmęs įvairius lie 
tuviškus reikalus, mirė Čika 
goję, sulaukęs 46 metų am 
žiaus.
• Mokytojas Petras Balčiu 
nas, gyv. Clevelande, viešėjo 
Čikagoje.
• Veiklus lietuvis, šį pavasarį 
baigęs Illinois Universitetą, 
Raimundas Mišauskas, susituo

\kė su Zita Baltramonaite.
>s \ j racionalinė \

Čikagą pasiekusios žinios 
apie Šiaurės Amerikos liet, 
krepšinio rinktinės pasirodymą 
Pietų Amerikos valstybėse, kai 
ba apie gražius mūsiškių laimė 
jimus. Iki šiolei yra praneši 
mai iš trijų valstybių: Kolum 
bijos, Argentinos ir Urugva 
jaus, kur mūsų krepšininkai iš 
7 turėtų rungtynių, šešiose pa 
siekė pergales.

Kolumbijoje jie turėjo tris 
susitikimus ir visus tris laimė 
jo. Argentinoje turėjo taip pat 
trejas rungtynes, iš kurių 2 lai 
mėtos ir vienos pralaimėtos. 
Čia laimėta prieš lietuvių ring 
tinę 99 :57 ir Ateneo 93 :41. Pra 
laimėta prieš Gymnasia Esgri 
ma 64:66. Visos rungtyynės 
buvo Buenos Aires. Urugvajų

nai vis pūtė miglas, kad patys 
lietuviai stato, kad lietuviai va 
dovauja, kad Lietuva gamina 
turbinas ir tt. O čia, pasirodo, 
tiktai blefas, nes visa daro „ma 
tuška Rossija“, aiškiai tuo pa 
sakydama, kad Lietuvoje lietu 
viai yra tiktai okupanto ver 
gai ir vykdo tą, ką įsako oku 
pantas.

— Ženevoje nuo trečiadienio 
bus pertrauka, nes Heiter turi 
išvykti į Amerikos valstybių 
konferenciją dėl įtampos Kari 
bu jūros srityje. Derybas siūlo 
ma pertraukti arba perduoti 
Jungtinėms Tautoms, nes susi 
tarti nesiseka.

— Nixono lėktuvas viršijo
'.iltllVOS

skrit gražių laimėjimų - fantų, 
atvežti prie bažnyčios sekma 
dienį, įteikti bet kuriam v-bos 
nariui, arba paskambinti K. 
Mikšiui JA 9-8593. Malonu bū 
tų, kad kiekvienas pobūvio da 
lyvis, ypač iš kitos kolonijos, 
parsivežtų iš loterijos ne tik 
gražų fantą, bet kartu ir prisi 
minimą šeštosios LD pobūvio, 
prisiminimą gražiai pralei 
dienų Hamiltone. Pats LD K- 
tas paskyrė tam tikslui 250 
dol. šeštadienio pobūvio vyr. 
darbų tvarkytoju paskirtas li
ras vicep. A. Vainauskas.

Sekmadienio iškilmes prade 
damos 12 vai. pamaldomis lie 
tuviams katalikams Hamiltono 
katedroje. Jas celebruoja vysk. 
V. Brizgys. Hamiltono kated 
ra yra vakarinėje miesto daly 
je (netoli lietuvių parap. baž 
nyčios). Daugumai ji yra žino 
ma, nes joje buvo laikomos 
pamaldos Kanados Lietuvių 
Kataikų kongreso metu.

Pamaldos lietuviams evange 
likams laikomos 1 vai. p. p. 
kun. A. Tarkio iš Čikagos, Hu 
gson ir Gore g-vių kampe, esan 
čioje liuteronių bažnyčioje.

Po pietų pertraukos (kurią 
išnaudokime susipažinimui su 
ambicingu Hamiltono m.), 5 
vai. p. p. Westdale mokyklos 
salėje įvyksta iškilmingas LD 
minėjimo aktas - koncertas. No 
rs mes kvietėme atsilankyti Ka 
nados lietuviškas org., turin 
čias savo vėliavas, pranešant 
jų dalyvavimą su asista šioje 
šventėje, tačiau, deja, jokio pra 
nešimo nenusilaukėme nei iš 
Toronto, nei iš Montrealio (at 
siliepė Niagaros pusiasalis ir 
Hamiltonas). Mes dar kartą 
kreipiamės į visas organ, pra 
šydami jų dalyyvavimo su vė 
liavomis šioje šventėje. Skubiai 
pranešti pirm. V. Kazlauskui 
42 Granton St. Hamilton.

Po oficialaus šventės atidary 
mo, pagrindines kalbas-sveiki 
nirnus pasakys Hamiltono m. 
burmistras p. L. D. Jackson, 
imigracijos ir pilietybės minis 
teris Hon. E. Fairclough, AL 
T-os ,pirm. L. . Šimutis, ALR 
KF-os pirm. A. Rudis ir Onta 
rio prov. premjero atstovas, 
nes min. pirm. Hon. L. M. Fro 
st raštu pranešė, kad šventė 
je dalyvauti negalės, tačiau at 
siusiąs savo atstovą, kurio pa 
vardę pranešiąs artimiausiu, 
metu.

Meninę pragramos cialį išpil 
dys sol. Pr. Bičkienė, sol. St. 
Baras - Baranauskas, Varpo

choras ved. muz. St. Gailevi 
čiaus, Hamiltono tautinių šo 
kių grupė, ved. G. Breichma 
nienės. Laukiama atsakymo iš 
vieno dramos aktoriaus. FU 
mų ir televizijos akt. R. Kilmo 
nytė, dėl statomų filmų, prog 
ramioje dalyvauti negalės. Sek 
madienio akto - koncerto visu 
darbų vyr. tvarkytoju paskir 
tas I-as vicep. K. Baronas.

Šventės Garbės K-to pirm, 
ir šventės globėjas Hamiltono 
m. burmistras raštu pranešė, 
kad L. D. O-nio K-to atstovą 
ms yra rezervuotas laikas mies 
to rotušėje jo pravedamoms 
spaudos ir radijo atstovų sa 
vaitinėms konferencijoms, to 
dėl ir lietuviai yra kviečiami 
pranešti šos šventės tikslus ir 
visą (programą, kuri vėliau bus 
išgarsinta vietos spaudoje, te 
levizijoje ir per radiją.

Pranešame šeštosios Lietu 
vių Dienos Garbės Komiteto 
narių sąstatą: L. D. Jackson
— Hamltono miesto brumist 
ras, Garbės K-to Pirmininkas, 
vysk. J. F. Ryan — Hamilto 
no vyskupas, vysk. V. Briz 
gys, Hon. E. Fairclough—imi 
gracijos ir pilietybės minister., 
kun. dr. J. Tadarauskas — Ha 
miltono VAV parap. klebonas, 
kun. A. Trakis—Čikagos evan 
gelikų parap. klebonas, Edith 
Hyder ■— OHML radio komen 
tatorė, Majoras R. G. Seville
— Hamiltono kareivių virši 
ninkas, J, Matulionis — PLB 
pirm., V. Meilus — KLB KV 
pirm., dr. A. Šapoka — TŽ re 
daktorius, J. Kardelis NL 
daktorius.

Džiaugiamės, kad šeštoji 
D rado platų atgarsį ne tik Ka 
nados lietuvių tarpe, bet taip 
pat ir artimose JAV lietuviško 
se kolonijose. Atrodo, kad rug 
sėjo 5—6 d. d. iškilmės Hamil 
tone, savo dalyvių skaičiumi, 
pasieks rekordą. Svetingas ir 
vaišingas Hamiltonas jau pasi 
ruošęs visu priimti. Atvykusių 
svečių patogumui, mes rekorr. 
enduojame apsistojimui 2 vieš 
bučius: Royal Connaught, pa 
čiame miesto centre (šalia ce 
ntrinio pašto rūmų) ir Flasch 
er Hotel — kampas York ir 
McNab g-vių. šventės dieno 
mis informacijai bus teikiama 
sporto salėje, rungtynių metu, 
nuo pat ryto kareivinių salėje 
ir lietuvių parapijos bažnyčio 
je — 58 Dundurn St. N.

Vykstantiepis į sekmadien- 
koncertą iš kitų miestų, patar 
tina išvykti daug anksčiau, nes 
prieš ilgąjį savaitgalį, kelyje bū 
na didelis mašinų judėjimas, 
ypač tarp Toronto ir Hamilto 
no.

LD informacija Spaudai.
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Svabus posūkis JAV politikoje
BET MES LAUKIAME DAR DAUGIAU

JAV prezidentas D. D. Ei 
senhower, pasiremdamas Kun 
greso priimta rezoliucija, kurią 
pasiūlė demokratų atstovas P. 
Douglas, paskelbė trečiąją lie 
pos mėnesio savaitę Pavergtų 
jų Tautų Savaite. Savaitė bus 
minima kasmet, ligi Rusijos 
diktatūra laikys pavergtas tau 
tas nelaisvėje, neleisdama jo 
ms laisvai pareikšti savo valią 
ir laisvai apsispręsti.

JAV visa tauta šį paskelbi 
mą priėmė, kaip vieną iš Ame 
rikos laisvės principų 
mo pavyzdį ir jam 
pritarė.

Štai JAV prezidento paskel 
bimo tekstas, išvertus jį lietu 
viškai:

„Kadangi daug tautų pašau 
iy buvo pavergtos Sovietų ko 
munizmo imperialistinės ir ag 
resyvios politikos, ir

kadangi Sovietų valdomoms 
tautoms buvo atimtos jų tauti 
nės nepriklausomybės ir asme 
ninės laisvės, ir

kadangi ^Jungtinių Valsty 
bių piliečiai yra susijungę šei 
mų ir principų ryšiais su žmo 
nėmis visuose kontinentuose, 
kurie vertina laisvę ir teisin 
gumą, ir

kadangi yra tikslu ir tinka 
ma parodyti pavergtųjų tautų 
žmonėms Juntginių Amerikos 
Valstybių vyriausybės ir žmo 
nių paramą jų teisėtiems šie 
kimams už laisvę ir tautinę n. 
priklausomybę, ir

kadangi kongresas bendra 
rezoliucija, patvirtinta 1959 m. 
liepos 17 dieną, įgaliojo ir pa 
prašė Jungtinių Valstybių pre 
zidentą išleisti (proklamaciją* 
paskelbiant 1959 metų liepos 
mėnesio trečiąją savaitę Pa 
vergtųjų Tautų Savaite ir pa 
skelbti tokias proklamacijas 
kiekvienais metais šiuo laiku, 
kol visos pavergtos tautos pa 
šauly bus atgavusios laisvę ir 
nepriklausomybę,

dėlto, aš, Dwight D. Eisenho 
wer, Jungtinių Amerikos Vals 
tybių ^prezidentas, šiuo skel 
biu, pradedant 1959 m. liepos 
19 dieną Pavergtųjų Tautų Sa 
vaitę.

Aš kviečiu Jungtinių Ame 
rikos Valstybių žmones minėti 
šią savaitę su prideramomis ce 
remonijomis ir darbais, ir ragi 
nu juos studijuoti Sovietų do 
minuojamų tautų vargus ir pa 
tiems paremti pavergtųjų tau 
tų teisingus siekimus”.

Kadangi JAV, nors visą lai 
ką tvirtai laikosi laisvės ir tau 
tų apsisprendimo principų, vis 
dėlto ligšiol laikėsi pernelyg 
atsargiai santykiuose su impe

vykdy 
karštai

rialistine Rusijos diktatūra, tai 
šis posūkis į aiškumą ir atviru 
mą yra reikšmingas ir tuo 
čiu — labai svarbus.

Bet gerai įsidėmėkime: 
ką padės Pavergtųjų Tautų 
vaitės skelbimas, jeigu mes 
tys liksime pasyvūs ir patys ne 
pajudėsime — neprisidėsime,. 
savo veiklumu ir savo iniciaty 
va, kuri juk ne kam kitam, bet 
mums prikauso — kaip parei 
ga!

Pirmiausia, pasiųskime pade 
kas: JAV prezidentui D. D. 
Eisenhower’iui (adresas: Whi 
te House, Washington, D. C., 
USA), JAV Valstybės sekreto 
riui Ch. Heiter’iui (adresas. 
State Department, Washing 
ton, D. C., USA), JA/ Kong 
resni (adresas: Congress, Wa 
shington, D. C., USA) ir Sena 
toriui, P. Douglas’ui (adresas, 
kaip ir Conrgesui).

Antra. Kur tiktai galima, pa 
darykime organišacijų susirin 
kmus ir jų vardu gražiai pade 
kokime visiems augščiau sumi 
nėtiems asmenims.

Trečia. Rezoliucijose kreip 
kimės ir į Kanados Federalinę 
Vyriausybę bei provincijų Vy 
riausybes, kad ir Kanada prisi 
dėtų prie JAV iniciatyvos ir, 
patogumo deliai, trečiąją lie 
pos mėneso savaitę taip pat 
paskelbtų Pavergtųjų Tautų 
savaite ir Kanadoje bei jos pro 
vincijose.

Ketvirta. Šituo nesitenkinki 
mei, 'atsiminę, į<ad Vienybė, 
je yra didžiausia galybė, ir sa 
vo padėkos raštuose čia sumi 
nėtems asmenims ir Kanados 
vyriausybei — kelkime suges 
tiją, kad ir JAV Vyriausybė ir 
Kanados Vyriausybė keltų lais 
vės ir apsisprendimo balsą ne 
tiktai prieš devyniolika metų 
Rusijos pagrobtoms tautoms 
bei jų valstybyėms, bet ir kito 
ms Rusijos vergiamoms tauto 
ms — Kaukazo tautoms, (gru 
zinams, armėnams, tiurkams, 
kurdams ir kt.), Sibiro tauto 
ms ((uzbekams, turkmėnams, 
sartams, buriatams, kamčada 
lams ir kt.), ukrainams, guda 
ms, kazakams ir tt. Jie, išgirdę 
mūsų balsą, jiems reikalaujan 
tį laisvės, taps draugais ir bend 
ros kovos dalyviais.

Pabrėžtina: Metas jau kelti 
balsas visu tilačiažmonišk 
mastu, visoms be jokių išitn 
čių, tautoms, kur jos bebūtų 
ir nežiūrint to, kokia valstybė 
jas vergtų.

Pavergtųjų Savaitės pasise 
kimas ir jos vaisiai priklausys 
nuo to, kaip mes sugebėsime ją 
sunaudoti. J. Kardelis.

ne 
Sa 
pa

LONDON, Ont.
GEGUŽINĖ BE RIZIKOS IR SPORTO ŠVENTĖ BE 

PRETENZIJŲ
Naujai išrinktoji Bendr. Lon 

dono Apyl. V-ba rugpjūčio 8 
d., šešt., rengia įdomią geguži 
nę žinomoj Dreamland vietovė 
je, apie trečdalį mylios į vaka 
rus nuo Dorchesterio mieste 
lio. Iš Londono važiuoti Ha 
milton Rd. ii jo tęsiniu—papr. 
keliu (ne plentu) ir pervažia 
vus Nilestown bažnytkaimį ne 
toli Dorchester’io pasukti į pir 
mą didelį dešinėje esantį kelią 
prie upės ir buv. maūno. Kele 
tą namų pravažiavus bus mato 
ma ir pati gegužinė. Iš rytų ir 
kitų krypčių vykstantiems pir 
miausia pasiekti Dorchesterį, 
o iš jo važiuoti Dorchester-Lon 
don papr. keliu iki pirmo po 
sūkio į kaiię. Pradžia 6 vai. v. 
vasaros laiku.

Ten pat prieš šokius Įvyks 
įvairi mažųjų pirma paruošia 
moji sporto šventė, dalyvau 
jant ir suaugusiems. Vyrams 
— populiarusis virvės trauki 
mas (Londono vyrai ir sve 
čiai), atlikta, tinklinis, mesk 
riejimo varžybos ir kt. Pasku 
tinėms varžyboms „Žvejai" 
prašomi atsivežti piremones.

Ponių sportinė programa 
bus laikoma paslaptyje ligi pas 
kutinės minutės. Įvairiausia 
programa bus, reikia manyti, 
mažiesiems varžovams. Tėve 
liai prašomi nepagailėti atvež 
ti savo jaunuosius sportinin 
kus į šią pirmąją jų šventę, ku 
rioje jie turės nemaža džiaugs 
mo. jauniesiems laimėtojams 
skiriamos atitinkamos dova 
nos. Sporto šventę sutiKO vesti 
mūsų žinomi sportininkai J. 
Brazlauskas ir Ponia. Pas juos 

prašomi (registruotis švenir

tėn atvykę visų klasių sporti 
ninkai. Šventėje galės dalyvau 
ti be išimties visi gegužinės da 
lyviai.

Jei dažnai bijomasi, kad at 
likus tolimą kolionę, gali pri 
sieiti apleisti gegužinę lietui 
pradėjus lyti, tai šiuokart ne 
teks kęsti baimės, nes ši gegu 
žinė — „apdrausta“: ji įvyks 
ir lietui lyjant. Dreamland vie 
tovė tuo ypatinga, kad čia yra 
ne tik didelė ir graži pieva, 
bet kartu ir erdvi salė su pui 
kiomis parketo grindimis, ė 
bus proga susi ūkti pažįstamus, 
o ūkininkams — pamedžioti 
darbininkų tabakui skinti. Pra 
šoma atvežti fantų loterijai.

Išvada: jei antrąjį rugpjūčio 
šeštadienį Tamstą bus prisle 
gęs blogas ūpas, tai ši geguži 
nė su savotiška sporto švente 
Tamstai bus tikroji vieta blo 
gą nuotaiką pataisyti. Be to, 
ji yra paskutinė šiais metais! 
Pirmas pasilnksminimas grei 
čiausia įvyks tik spalių mėn. 
gale... Nepraleiskime paskuti 
nės progos! Taigi visi į sporto 
šventę ir gegužinę be rizikos!

D. E.
SPORTININKŲ 
PASITARIMAS

Rugpjūčio 8 d. Drcamlande 
prie Dorchesteroi po sporto 
šventės ir prieš gegužinės šo 
kius įvyks svarbus sporto klau 
simais pasitarimas. Visi spor 
tininkai ir prijaučiantieji pra 
šomi dalyvauti. Sutaupysime 
laiko—vienu šūviu bus nušauti 
trys kiškiai: gegužinė, sporto 
šventė ir pasitarimas. D. E.

WINDSOR, Ont.
IŠLYDĖJO PIETŲ AMERI KON KREPŠININKUS

Petras Petiutis, aktyyvus vi 
suomenfninkas, buvęs Wind 
soro Liet .B-nės V-bos ir IV 
Kanados Liet. Dienos rengi 
mo komiteto sekretorius, su 
Amerikos Lietuvių reprezenta 
cine krepšinio komanda išvy 
ko į Pietų Ameriką. Išviso ap 
lankys aštuonias Pietų Ameri 
kos valstybes: Kolumbijją, Pc 
ru, Boliviją, Paragvajų, Čilę, 
Argentiną, Urugvajų ir Brazi 
liją.

Birželio 28 d. mirė Karolis 
Žala, 57 metų amžiaus. Velio 
nis save laikė „progresyviu“, 
bet prieš mirtį trumpai sirgda

mas gulėjo Šv. Juozapo ligoni 
nėję, ten turėjo galimybės ap 
sigalvoti ir kun. J. Boyde susi 
tvarkė krikščioniškai. Liepos 
3 d. palaidotas Šv. Altonso ka 
pinėse. Velionis buvo kilęs iš 
Ukmergės apskr., Želvos vals 
čiaus. Paliko nuilūdusius bro 
liūs Justiną
Mass., USA, Feliksą Lietuvo 
je ir Stasį Aigentinoje.

WINDSORO LIETUVIŲ 
B-NĖS VALDYBA

rengia smagų išvažiavimą — 
gegužinę. Vieta ir laikas bus 
paskelbta šiame savaitraštyje, 
kai tik galutinai bus susitarta.

Westfield,

kos ar kultūros didžiosioms by 
loms (great causes). Ne vieno 
je iš jų man teko ryzkiau daly 
vauti, ir gana daug jų šis se

A. f A. JUOZUI NAVIKĖNUI
mirus,

p. E. Navikėnienei, sūnui Rimučiui, p. p. V. Kudžinų 
šeimai ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą

Bukauskų šeimos.

Ką rašo kiti
„GREAT CAUSES”?

Bronys Raila, gindamas Vin tautinės liberalinės (?) kryp 
cą Rastenį nuo vienminčių vie ties nepriklausomą laikraštį, 
nybininkų, be kita ko rašo: visuomet atvirą įdomioms ir

„...mėgau Vienybę, kaip koptraversinėms mūsų politi

PADĖKA
Didžiojo skausmo valando 

je, tragiškai mirus mano vy 
niausiąs pasaulio lietuvių laik a* a^Broniui ^lepečiui, reiš 
rastis iškėlė ir palaikė. Turbūt, 
niekas neneigs, kad mūsų tau 
tlnės rezistencijos (problemos 
išaštrėj'o pirmiausia dėka Vie 
nybės ir kaęl jos bendradarbių 
publicistinis įnašas tikrai bu 
vo nemenkas, pav., kiek vėliau 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos organizacijai atsirasti“.

Visdėlto verta būtų šį pagy 
rimą ir pasigyrimą patikslinti. 
Na, prileiskime, kad „Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos“ at 
siradimas, išardžius visų lietu 
vių vienybę, B. Railos teigi 
mu, ir bus vienas „great cau 
sės", o kokie gi kiti „didžiųjų 
bylų” faktoriai? Kur tie faktai 
ir kokie jie? Bendrai, ką pozi 
tyvaus, kūrybingo tie „kontra 
veršiniai” rašyyme yra davę?

• Kauno Dainų slėnyje keli 
tūkstančiai kauniečių klausėsi 
tradicinio pavasario koncerto, 
kurį surengė Muzikinio teatro 
kolektyvas. Gražiai skambėjo 
choro, orkestro bei solistų at 
liktos ištraukos iš Baumiio „Pa 
skenduolės”, Bielazaro „Auksi 
nių marių“, Tallat-Kelpšos, M. 
Petrausko, Olekos dainos.
• E. Raneto pjesę „Sūnus pa 
klydėlis“ jonaviečiams parodė 
Lietuvos TSR Valstybinio aka 
deminio, dramos teatro akto 
riai. Iš viso respublikos rajo 
nų žiūrovams teatro kolekty 
vas vasaros gastrolių metu pa 
rodys 45 spektaklius.
• Dusetose koncertavo L TSR 
Nusipelnęs valstybinis dainų 
ir šokių liaudies ansamblis.

kiu nuošrdžią padėką už pasku 
tinius patarnavimus bažnyčio 
je ir palydėjimą į amžinąją 
poilsio vietą Hamiltono VAV 
parapijos klebonui kun. dr. J. 
Tadarauskui ir kun. Br. Jurk 
su, paidėjusems ir užjautusie 
ms sunkiose dienose p. p. Gu 
rėčkų, Giedraičių, Tirihnių, Ko 
chankų1 šeimoms, N. šadaus 
kaitei, E. Ivanauskienei, J. Mi 
laševčienei, K. Prunskiui, V. 
Navickui. Visiems hamiltonie 
čiams, 
siškai, lygiai kaip Hamiltono 
K. (M. D-jai, .'Kronc|iValevij 
čiaus įstaigai ir rinkėjams: A. 
Gureckui, J. Povilauskui, J. 
Petrūnui, D. Juškevičienei, D. 
Kochankai, M. Vikienei, A. 
Jankauskui, Pr. Kažemekui, R. 
Tiriliui, VI. Antanaičiui, J. Var 
nui. Už pareikštas užuojautas 
spaudoje The Steel Co. of Ca 
nada Cold Mill bendradarbia 
ms, p. p. O. A. Jusiams, A. A. 
Gureckams, K. Baronui, pade 
jusiam bažnyčios apeigose K. 
Mikšiui, karsto nešėjams p. p. 
Petrūnui, Jankui, Tiriliui, An 
tanaičiui, Bacevičiui, Kažemė 
kui ir visiems tiems, kurie su 
mano vyru atsisveikino pasku 
tinį kartą bažnyčioje ir kapinė 
se, reiškiu nuoširdžią padėką. 
Už Jūsų visų rūpestį manimi viŠkų sūrių 
ir vaikais teatlygina Visagalis.

Stasė Šlepetienė ir sūnūs.

PRANAS MATULIONIS 
išrinktas j KLB-nės IV-tą 

Krašto Tarybą.
Winnipegietis ats. kap. Pr. 

Matulionis, kuris jau eilė me 
tų, kai reiškiasi visuomeninėje 
veikloje, sutiko kandidatuoti 
ir išrinktas j Krašto Tarybą.

Pr. Matulionsi gimė 1909 m. 
rugpjūčio mėn. 5 d., Utenos 
apskr., ir valsčiuje, Antakalnių 
km. Pradžios mokyklą jis bai 
gė kaime, pas vadinamus ,,da 
raktorius“. Kitaip pasakius, 
pas vargo mokytojus. Po to, 
jis stoja į Utenos „Saulės“ gim 
nazijją ir baigia jos I laidą.

Baigęs gimnaziją, stoja j Vy 
tauto Didžiojo Universitetą-—- 
humanitarinių mokslų fakulte 
tą. Čia išklausęs 4-rius semest 
rus, 1930 Vytauto Didžiojo me
tais stoja į Karo Mokyklą ir 
baigia XIV-tą laidą. Pakelia 
mas j. leitenanto laipsnį ir pa 
skirtas į 7-tą pėstininkų D. L. 
K. Butageidžio pulką — Klai 
pėdoje.

Lietuvos kariuomenėje jis 
ištarnauja įvairiuose kariniuo 
se daliniuose iki pat rusams oku 
puojant Lietuvą. Rusams oku 
pavus Lietuvą, perkeliamas į 
Karo Aviaciją. 1940 m., rugsė 
jo mėn., atskiru kariuomenės 
įsakymu, pervedamas į Raudo 
nąją Armiją (Privov 29 korpą 
— 29 aviacijos eskadrilę) ūkio 
viršininko pareigoms eiti. 1941 
m. gegužės 1 d. paleidžiamas 
į atsargą. Nuo to laiko jis slaps 
tosi įvairiose Lietuvos vietovė 
se.

Besislapstant, kaip jis pats, 
kad sakosi: „Dėka buvusio sa 
vo kareivio“, priimtas į Valsty 
binio Draudimo Įstaigą ir pa 
skirtas į Alytaus apskritį revi 
zoriumi. Ten betarnaujant pra 
sidėjo vokiečių - rusų karas, 
kuris užklupo Liškiavos mies., 
Alytaus apskrityje. Tuojau 
pėsčias pasiekė Kauną ir buvo 
paskirtas dar j rusų sukurtą 
Prekybos - Pramonės įstaigą 
ir skiriamas Kauno miesto vyi. 
inspektoriumi. Čia betarnau 
jant buvo pakviestas į Vidaus 
Reikalų M-jos, Savivaldybių 
D tą ir skiriamas Alytaus mies 
to burmistru. 1941 m. lapkri 
čio 1 d. perėmė miesto burmist 
ro pareigas, kur išdirbo iki 19 
43 m. gegužės 1 dienos. Jam 
esant Alytaus miesto burmist 
ru, 1943 m. gegužės 2 d. vokie 
čių Gestapo areštuojamas ir pa 
talpinamas į Alytaus kalėjimą, 
o vėliau pervežtas į Kauno Sun 
kiųjų Darbų Kalėjimą. Arės 
tuotas buvo kaip politinis, kaip 
dirbęs lietuviškame pogrindy 
je, už kovą prieš Lietuvos oku 
paciją.

Išsėdėjęs kalėjime iki rugse 
jo 16 tos dienos, nubaudžiamas 
visam karo meto laikui ištrė 
mimu į Vokietiją. Gerų priete 
lių patariamas, „susirgo“ stu 
būro džiova, dėl ko ligoninėje 
išgulėjo vienus su puse metų.
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Nors ir sveikam, teko gulėti 
ant smėlio maišo Kauno — A. 
Panemunės džiovininkų sana 
torijoje, o vėliau perkeltas į 
Alytaus džiovininkų senatori 
j?-

Čia, „besergant“ vėl užklu 
po karas. Kaip ir daugeliui 
tremtinių, teko atsidurti Vo 
kietijoje — Rūhro Krašte. Ka 
riškos valdžios paskiriamas 
tremtinių stovyklos komendan 
tu.

1947 m. gegužės 2 d. vienie 
ms metams išvyko i Angliją 
ūkio darbų. Ten vėl tenka ei 
ti stovyklos vedėjo ir kt. pa 
reigas.

Begyvendamas Anglijoje, su 
sitvarko dokumentus į-KanaWtf 
dą ir išvyksta.

Kiek susitaupęs pinigų, grįž 
ta į Vokietiją ir pasiėmęs šei 
mą atvyksta atgal Kanadon, 
kur apsistoja Winnipego mies 
te. Čia tuojau gyvai įsijungia 
į lietuvišką veiklą, išrenkamas 
PLB nės Winnipego Apyl. v 
bos pirmininku ir šiaip dalyvau 
ja kultūrinėje - lietuviškoje vei 
kloję.

Būdamas v-bos pirmininku, 
parašo veikalą „Prisikėlimas“, 
Šioje dramoje vaizduojama sa 
vanorio - kūrėjo ir jo šeimo„ 
gyvenimas nepriklausomos Lie 
tuvos, Sovietų okupacijos ir 
emigracijos Amerikoje laikais. 
Paties autoriaus pastangomis, 
veikalas pastatomas Winnipe 
ge 1958 m. lapkričio 29 d. per 
Lietuvos kariuomenės ir Dr. 
Vinco Kudirkos minėjimą.

Šiais metais, winnipegiečiai 
jį išstatė kandidatu į KLB-nės 
IV-tą Krašto Tarybą, kurion 
dauguma balsų ir išrenkamas.

Reikia tikėtis, kad Pr. Ma 
tulionis nelis ir toliau ir vėl 
sėkmingai jungsis į bendrą lie 
tuvišką darbą už išlaisvinimą 
asvo gimtojo krašto iš žiaurio 
jo okupanto jungo. Šiemet Pr. 
Matulioniui sueina 50 m. anMh 
žiaus. Malonu jam palinkėta į' 
sveikatos ir sėkmės. Kstr.

WINNIPEG, Man.
WINNIPEG© LIETUVIŲ GEGUŽINĖ 

Liepos 12 d. KLB-nės, Win 
nipego Apyl. V-ba surengė pir 
mą šiais metais gegužinę. Vie 
ta buvo parinkta St. Vital, prie 
pat Red River upės kranto. 
Nors gegužinė jau buvo nutar 
ta daryti iš anksčiau, tačiau su 

padėjusiems man finan sidarė sunkumų, dėl pačios vie 
tos gegužinei. Dėka v-bos p 
ko M. Januškos pastangų, vie 
ta buvo surasta pas vieną ang 
lų tautybės gyventoją, kuris 
Avalon Rd. nr. 122 turi gražią 
vilą su dideliu žemės plotu. Čia 
vieta gegužinei nuostbiai gra 
ži. Kiek atokiau nuo jų gyve 
narnos vilos gražus miškelis, ku 
riame graži tuštuma, apgaubta 
medžiais. Apie trečią vai. pra 
dėjo rinktis vinipegiečiai lietu 
viai. Ir štai muzika, damos ir 
šokiai. Vadybos vicep. M. Ja 
nuškienė atvyko su gražiai pa 
rengtu bulfetu. Kepti višČiu 
kai, lietuvški sūriai ir ikta už 
kanda stebino susirinkusius ir 
bematant bufetas buvo iikvi 
duotas. Nors vienas kitas vis 
šaukė: „Dar, dar skanių lietu 

bet jų jau riebu

— Kanada susitarė su Indija 
dėl 10 mil. dol.» kad jie Indi 
jos būtų panaudoti švietimo ir 
kultūros reikalams.

menė su Timmermaniene nėšio 
ja tautiškas vėliavėles ir renka 
bendruomenei aukas. Aplinkui 
skamba lietuviškos dainos ir 
vyksta pašnekesiai. M. Januš 
kienė nulekia pas šeimininkus, 
kur išverda dešreles ir paruo 
šia „Hot Dogs“. Svečiai valgo, 
linksminasi ii gurkšnoja įvai 
rius gėrimus. Netoliese vyrai 
paūnksmėje pasidirbo stalą ir 
linksmai lošia proferansą. Pa 
rapijos kleb. kun. J. Eertašiug| 
suorganizavo jauniaaą. ’žai* 
mui. Čia eina lenktyniavimas, 
gaudymas ir įvairūs kiti žaidi 
mai. Pradedant žaisti vaikuČia 
ms, įsijungia ir suaugusieji ir 
visi kartu žaidžia, įvairius juo 
kus krečia. Ir tikrai panašios 
iškylos mūsų tautiečius vis 
daugiau ir daugiau jungia į be 
ndrą šeimą į bendrą lietuvišką 
darbą ir bendrai prismename 
kas linksma, kas .lietuviška, 
tas gera.

Džiugu pastebėti, kad šiais 
metais į KLB-nės Winmpego 
Apyl. V-bą yra įėjusi viena mo 
teris, kuri savo energingu veik 

vo. V-bos ižd. J. Demereckas luinu į bendiuomenę Įneša da 
paleidžia į loteriją kažkokį, su ug gyvumo, o šioje gegužinėje 
neaiškiais gėrimais, butelį, ku gtažiai paruoštu bufetu davė 
rio biletai beveizint buvo išpirk daugiausia pelno, 
ti. Tuojau jis vėl grįžta prie sa 
vo darbo įvairių skystymėlių šios gegužinės i bendruomenės 
pardavnėjimo. Aldona Balčiu kasą įplaukė per 40 dol. KStr.

Atskaičius visas šlaidas iŠ
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Ar bus riebūs septyneri metai?
(Kelios pastabos prie Sovietų Sąjungos septynmečio 

1959 — 1965 metų plano)
J. AUDĖNAS

2.
KAIKURIE PAGERINIMAI

Turime pripažinti, kad So cijoms skiriamosios 1,940 —

chozininkais. Dabartiniu metu 
jau atrodo yra šiokių lokių pa 
gerėjimų. Ateinantieji septyne 
ri metai didelių stebuklų liepa 
rodys.

Sovietai, bet kurią ūkio ša 
ką planuodami, dažnai ima 
1913 m. bazę. Iš to jie išveda 
savo gamybos progresą ir jį

produktas G a

ima rodyti keliais tūkstančiais 
procentų padidėjus.

Efektinga propaganda. Mes 
taip toli neisime. Skatysime, 
kad 1955 metais Sovietų S-go 
je jau buvo išlygintos karo 
žaizdos. Tad šiuos metus ir im 
kime pagrindam Pavyzdys že 
miau dedamoji lentelė.
m y b a Planas

Pasakoja ypatingas
NKVD valdininkas

DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

3.
VILNIUS

vietai savo sustingusį ir doktri 
naliai tvarkytą ūkį pastarai 
siais keleriais metais pauarė di 
namiškesniu. Tarp XX ir XXI 
komunistu partijos suvažiavi 
mų buvo padarytos stambes 
nės ūkio reformos:

1) visas kraštas suskirstytas 
j ūkio rajonus ir jiems duota 
daugiau autonominių teisių 
tvarkytis, nors bendrasis pla 
navimas yra paliktas iš vir 
šaus; 2) panaikintos mašinų 
traktorių stotys ir leista patie 
ms kolchozams turėti savas me 

anines žemės ūkio dirbimo 
\^<emones; 3) panaikintas že 

mės ūkio produktų privalomų 
jų duoklių ėmimas, o įvesta 
viena tų produktų suėmimo for 
ma —- privalomasis suprkimas, 
nors jis ne kuo skiriasi nuo pri 
valomųjų duoklių; 4) visų mo 
kyklų mokiniai dalį dienos 
įjungti į gėrybių gamybą pra 
monėje, žemės ūkyje, statybo 
je ar ktur.

Nežiūrint visos sovietinės 
biurokratijos ir visos komunis 
tinės ūkio sistemos trūkumų, 
augščiau išvardinti pertvarky 
mai gali pasirodyti pozity 
viais faktorais gamybai kelti. 

, Ęųdaro didelę darbo jėgos ar 
( ūniiMo į gamybą įjungimas 

Vien tik mokyklinio amžiaus 
miją.

Dabartiniame septynmečio 
plane yra ir kitų dėmesio ver 
tų dalykų, kurie gali turėti ne 
tik (propagandinės, kaip pap 
rastai sovetuose, bet ir realios 
reikšmės. Turiu galvoje du 
dalyku, būtent: žemės ūkio pa 
gal rajonus spcializaciją ir pra 
monės Sovietų Sąjungos Azi 
jos dalyje išplėtimą.

SOVIETŲ AZIJOJE YRA 
APIE 63 MILIONAI 

GYVENTOJŲ,
iš bendrojo apie 208,8 milio 
nų skaičiaus. Toji teritorija 
yra kelis kartus didesne už so 
vietiškos Europos teritoriją. 
Tuo tarpu iŠ naujoms invest! 

1,970 bil. rublių sumos 40% 
skiriama Azijos daliai. Kadan 
gi tose srityse ne perseniai 
pradėta pramonė steigti, tai 
skiriamosios sumos daugiausia 
bus sunaudotos ne nusidėvėju 
šiai pramonei atnaujinti, bet 
esamąjai plėsti ir naujai steig 
ti. Piane akivaizdžiai pabrėžia 
mas Uralo, Sibiro, Vidurinės 
Azijos ir Užkaukazio prieš vi 
sus kitus kraštus primatas. 
Prie Sovietų metodo, gyvento 
jus per jėgą kilnoti iš vienos 
vietos į kitą, tenka prileisti, 
kad darbo jėgos naujai jsteig 
tai ar praplėstai pramonei ten 
niekuomet netruks. Vargu 
bau kur kitur pramonei steigti 
yra tokios palankios gamtos 
sąlygos kaip Sibire. Ten yra 
neišmatuojami visokių žaliavų 
šaltiniai. Vieno labai svarbaus 
dalyko Sibire nėra, tai kelių. 
Jų ir bolševikai ligi šiolei ne 
sutvarkė. Kelių nebuvimas te 
bėra didelis civilizacijos ir ūkio 
progreso stabdys. Bet plane 
yra numatyta ir geležinkeliai 
tiesti.

Pereinant prie rajoninės ir 
specializuotos žemės ūkio ga 
mybos, matyti žemės ūki nori 
ma kuo labjau supramoninti. 
Sibiras, Pavolgis, Ukraina, Ka 
zakija, juodžemio zonos bus 
daugiau skiriamos duoninėms 
ir technikinėms žemės ūkio kul 
tūroms auginti. Gudija,
OKUPUOTOSIOS LIETU 
VA, LATVIJA IR ESTIJA 

TURĖS DAUGIAU SPECIA 
LIZOTIS PIENINIŲ IR MĖ 

SINIŲ GYVULIŲ 
AUGINIME.

Šios trys Pabaltijo tautos savo 
gyvulininkystę ir gyvulių pro 
dūktų gamybą jau buvo gana 
augštai iškėlusios prieš antrą 
jį pasaulinį karą. Bet karas, 
sovietų okupaciją 1940-41 m. 
ir nauja okupacija nuo 1944 m. 
ne tik gyvulininkystę, bet ir iš 
viso žemės ūkį labai sužlugdė, 
ypač ūkininkus pavertus kol

1955

mil.metr. tonų % mil. m t. % mil. m t. %

Anglies 391,0’ 100 496.03 | 126,8 600,05 155,6
Naftos 70,8’ 100 113,03 | 159,1 230,05 323,9
Cemento 22,5-’ 100 33,33 | 148,0 75,0: 333,3
Trąšų 9,6’ 100 12,43 ) 129,0 31,05 322,9
Žuvies 2,7’ 100 2,93 | 107,4 4,6’ 144,4
Cukraus 3,4' 100 5,43 ! 158,8 9,255 283,8
Pieno (1956) 49,l6 100 57,84 1 117,7 ioo,e3 203,6
Ketaus 33,3' 100 39,63 j 118,9

54,93 121,1
1 65-7O5 1195-210

Plieno 45,3' 100 86-915 į 187-200
Valcuoto 
metalo 35,3’ | 100 42,93 1 118,6 i 65-705 1181-197
Geležies 
rūdos 71,9* | 100 I 88,83 | 121,9 j230-245s|319-340

Pirmame, trečiame ir penk 
tame lentelės stulpeliuose maži 
skaičiai iš dešinės reiškia šai 
tinius, iš kurių tie duomenys 
paimti, būtent;
1) Narodnoje Choziaistvo SS 

SR, Maskva, 1956 m., 82— 
91 psl.

2) Viestnik Statistiki, Mask 
va, 1958 m., Nr. 2, 6 psl.

3) Viestnik Statistiki, Mask 
va, 1959 m., Nr. 2, 18-19 psl.
4) Tiesa, Vilnius, 1959 m.,

Nr. 14.
5) Pravda, Maskva, 1959 m., 

Nr. 39.
6) Viestnik Statistiki, Ma*t 

va, 1958 m., Nr. 10, 82 psl. 
Iš lentelės matyti, kad 19

55-1958 metų gamyba padidė 
jo. Bet geriau įsižiūrėjus, ji ne 
turėtų nieko išgąsdinti. Auga 
gyventojų skaičius. Tvarkosi 
ūkis, ir daugiau gamina. Bet
AR YRA BENT VIENAS 

PASAULIO KRAŠTAS, 
KURIO GAMYBA PER ŠI 

LAIKOTARPI ĖŪTŲ 
NUKRITUSI?

Europos anglių ir plieno bend 
ruomenė, kurią sudaro Prancū 
zija, Italija, Vakarų Vokietija, 
Belgija, Olandija ir Luxembur 
gas, turi 165,1 mil. gyventojų. 
Ten geležies rūdos buvo iškas 
ta 1955 m. 76.628.000 metri 
nių tonų, o 1957 m. — 85.435.

1958 1965

000 m tonų. JAV 1955 m. bu 
vo iškasta 104.652.000 m to 
nų, o 1957 m. — 107.000.000 
m tonų. Iškastoji geležies rū 
da buvo panaudota metalo ga 
mybai taip, kaip kurio krašto 
pramonei reikėjo. Joks kraštas 
gamyboje nestovi vietoje.

Priimant dėmesin tai, kad 
sovietų statistika sukelia daug 
abejonių ir kritikos (žiūrėk 
The New York Times š. m. ba 
landžio 20 d. vedamąjį) ir kad 
septynerių metų planas ir jo 
siekimai yra tik planas, mums 
jis nedaro įspūdžio, kad per 
tuos septynerius metus sovie 
tai pavytų per capita laisvo 
jo pasaulio, ypač JAV, garny 
bą.
PEREINANT PRIE ŽEMĖS 

ŪKIO GAMYBOS,
toli gražu nėra pagrindo būti 
tokiu optimistu, kokiu yra Ch 
ruščiovas. Pav., kaip rodo Vie 
stnik Statistiki Nr. 2 1959 m., 
1958 m. Sovietų S-goje buvo 
33,3 mil. karvių, 48,5 mil. kiau 
lių, ir 129,6 mil. avių, o 1955 
m., kaip rodo Narodnoje Ch. S 
SSR 1956 m. 118 psl. buvo 29, 
2 mil. karvių, 52,2 mil. kiaulių 
ir 142,6 mil. avių. Kaip mato 
me, tik karvių skaičius padidė 
jo. Kitų gyvulių skaičius suma 
žėjo. Tuo tarpu septynmečio 
plane numatoma, kad avių prie

Nuo rugsljo 17 dienos mano 
grupė visą laiką buvo judėji 
me. Žmonės miegojo, kaip sa 
koma, vaikščiodami, ant kojų. 
Tačiau, pranešus viršininkui 
Lenčenkai apie uždavinio išpil 
dymą, vietoje poilsio, gavau 
įsakymą:

TUOJAU SU GRUPE 
IŠVYKTI VILNIUN!

Vilnius jau buvo Raudono 
sios armijos paimtas. Ir Vilnių 
je stoti miesto valdybos ži 
nion.

Atvykęs į Vilnių, gavau py 
los iš Bielorusijos NKVD ats 
tovo už tai, kad pildžiau vien 
Ypatingojo Skyriaus uždavi 
nius. Pasirodė, kad Ypatinga 
sis Fronto Skyrius apgauliu 

auglis vidutiniškai turįs padi 
dėti 1,5 karto, o karvių 1,9 kar 
tą. Kaip matome, karvių skai 
čius per ketverius metus padi 
dėjo tik 13%.

Sovietai buvo paruošę 1956 
—1960 m. penkmečio planą ir 
jame buvo numatę, kad visų 
grūdinių kutūrų derlius 1960 
metais pasieks 10—11 bil. pū 
dų, kas sudarytų apie 160- 
176 mil. metrinių tonų. Dabar 
tiniame septynmečio plane nu 
matyta, kad 1965 m. grūdinių 
kultūrų derlius pasieks 11 bil. 
pūdų. Ne taip lengvai planai 
vykdomi, tuo labjau, kad 1949 
-1953 m., kaip matyti iš Viest 
nik Statistiki 1959 m. Nr. 2, vi 
dutiniškai per metus buvo gau 
ta tik po 4,942 mil. pūdų (79, 
072 mil. metr. tonų).

Ypatingą ekonominio klėstė 
jimo metą Sovietai pabrėžė 
Chruščiovo laikotarpyje, ir 
taip 1958 m. derlių iodo jau 
buvus 8508 mil. pūdų (136, 
128 mil. metr. tonų). Pažanga 
būtų nemaža, bet, kai sovie 
tai 11 biiionų pūdų grūdų, nu 
matytų gauti 1960 m., penktai 
siais metais nukėlė toiiau, tai 
visi rodomieji skaičiai 'tenka 
su didesniu atsargumu priim 
ti. (D. b.). 

gai mus pasilaikė sau ir mus iš 
naudojo savo tikslams. Ištik 
rųjų gi mes turėję būti laikt 
nųjų miestų valdybų žinioje. Ir 
tiktai, atsidūrę Vilniuje, mes 
patekome į tikrųjų šeimininkų 
rankas.

Mūsų šeimininku pasirodė 
esąs saugumo kapitonas Šoko 
lov — laikinasis Vilniaus mies 
to valdybos viršininkas, o iš tik 
rųjų — Vilniaus miesto NKV 
D viršininkas ir Viniaus mies 
to apylinkių valdytojas. Šoko 
lov, kaip ir mes, dėvėjo eilinę 
kariuomenės uniformą ir buvo 
vadinamas tiktai „kapitonu”.

Laikinosios miesto vaidybos 
įsakymu, aš tą pačią dieną bu 
vau paskirtas

VILNIAUS MIESTO 
DARBININKŲ GVARDIJOS 

VIRŠININKU — 
KOMANDYRU

Vilniaus miesto darbininkų 
gvardija buvo tiktai oiganiza 
cijos pradžioje ir ją tesudarė 
tiktai 30 asmenų. Tačiau ji kas 
valandą augo.

Karo laikas mieste labai bu 
vo jaučiamas. Fabrikai, dirbtu 
vės ir kitos įmonės bei jstai 
gos sustojo. Žmonės, likę be 
darbo ir be pragyvenimo gali 
mybių, vien tiktai už prasimai 
tinimą sutiko dirbti bet kokius 
darbus. Tiesa, prekyba šiomis 
dienomis vyko ypatingai jud 
riai. Pirko visa, kas tiktai pasi 
taikė po ranka. Bet kainos ki 
lo kas valandą.

Mano būrys apsistojo
BUVUSIOSE 

POLICIJOS KAZARMĖSE.
Butai mums atrodė tiesiog pui 
kūs. Ypač puikiai sutvarkyta 
buvo virtuvė, kurioje galima 
buvo maistą virti 200—250 as 
menų. Na, ir virėme! Ypač, 
kad policijos sandėliuose ikdo 
me daug maisto produktų.

Iš buvusių tarnautojų čia bu 
vo likę tiktai namų darbininkė 
ir šoferis, kurio žinioje buvo

Nukelta į 6-tą pusi.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

TRYLIKTOJI DALIS —
PRIEŠAIS NAMĄ SU FIGŪROMIS 

25.
Z- 4
\ Daktaras dar kartą pakilo į viršų ir darė duris į Laros bu 

tą. Dar buvo visai šviesu. Jis buvo labai patenkintas, kad 
saulė jo neskubina. Rakto sučirškėjimas spynoje buto vidų 
je sukėlė didelį triukšmą. Virto skardinės, krito ant gundų 
žiurkės. Daktarui pasidarė nejauku dėl savo nepajėgumo 
prieš šitą žiurkių masę. Kaip nakvoti apgultam bjaurybių ma 
sės? Pirmiausia jis nutarė kaip nors nuo jų atsiriboti. Pasi 
rinkti sandaresnį kambarį ir visas skyles, kuriomis žiurkės lan 
džioja, užkalti.

Kai Jurij Andrejevič artinosi prie namų, eidamas pasku 
tinį tarpą, nepaprasto silpnumo priepuoliai jam atrodė ženk 
lu, kad jis turi susirgti ir tas jį baugino. Dabar, kai jis tikrino 
savo įspūdžius vietoje, iš Laros kambario jam viskas atrodė 
šviesiau ir tartum ligos ženklų nebuvo. It susitikimo su Lara 
džiaugsmo jis laukė, kaip jo minčių ir jausmų patvirtinimo.

Didelis nervų pakilimas ir judrumas pakeitė pirmykštį jo 
nusilpimą. Šis pagyvėjimas tačiau ir buvo daug tvirtesnis be 
siartinančios ligos simptomas. Jurijui Andrejevičiui nesisėde 

/ N vietoje. Jį vėl traukė į gatvę. Ir štai dėl ko, Anksčiau, ne 
\ _,u čia apsistoti, jam reikėjo nuskusti barzdą. Kai ėjo miestu, 

jis jau žvalgėsi į buvusias kirpyklas. Bet vienos buvo užimtos 
kitiems tikslams, o tos, kurios atrodė tarnauja savo paskirčiai, 
buvo uždarytos. Nukirpti plaukus ir nuskusti barzdą nebuvo 
kur. Jis atsiminė veną siiuvyklą, kurioje turėjo būti bent žirk 
lės.

5
Atmintis jo neapgavo. Jis tikrai rado siuvyklą, bet ji bu 

vo uždaryta. Daktaras ženklais pro langą ėmė rodyti, Kad 
jam reikia nusikrpti. Bet darbininkės jo nesuprato.

Dirbtuvė buvo maža, perpildyta moterų. Be darbininkių, 
matyt, buvo prisirinkusių Juriatino visuomenės moterų, ku 
žios dirbdamos galėjo gauti darbo knygeles, kurių reikalingu 
mą skelbė sienose išlipinti dekretai.

Moterys siuvo jau metus kariuomenei drabužius: vali 
nes čelnes, iš nedažytų šunų kalių margus švarkus, vatinukus 
ir t. t.

Kadangi iš viešosios pusės jo neįsileido, tai daktaras ap 
ėjo aplink ir rado duris iš kiemo pusės.

. 6
į, 'Duris atidarė pagyvenusi, rimta moteris. __ _

— Na, ko jums? Greičiau. Nėra lako.
— Man reikia žirklių, nesistebėkite. Noriu iš jūsų pasi 

skolinti. Tuojau grąžinsiu.
Iš siuvėjos išraiškos galima buvo išskaityti, kad ji suabe 

jojo šio vyro normalumu.
— Aš iš toli. Tiktai šiandien parėjau. Pusantro mėnesio 

buvau kely, apaugau. Norėčiau nusikirpti, bet visos kirpyk 
los uždarytos. Gal aš ir pats nusikirpsiu, tiktai reikia žirklių. 
Paskolinkite, prašau.

— Gerai. Aš jus nukirpsiu. Tiktai žinokite, kad jeigu 
jūs ką kita turite minty, gal pakeisti išvaizdą, kad nepažintų, 
kas nors politiška, tai jau atleiskite. Gyvybe už tai neatsaky 
siu. Pasiskųsiu, kur reikia.

— Veltui jūs baiminatės.
Siuvėja įleido daktarą į šalutinį kambariuką, apsuko dak 

tarui kaklą paklode, atsinešė šukų, mašinėlių ir skustuvą.
— Visko gyvenime išbandžiau, — aiškino ji, pastebėjusi 

daktaro nusistebėjimą. — Kripėja esu dirbusi. Aname kare 
buvau gailestingoji sesuo, išmokau kirpti ir skusti. Jūsų barz 
dą pirma apkirpsime žirklėmis, o paskui nuskusime.

— Plaukus prašau kirpti trumpiau.
— Pasistengsiu. Toks inteligentiškas, o prisimeta nieko 

nežinančiu. Pas mus dabar ne savaitėmis, bet dekadomis lai 
kas vedamas. Kirpyklos poilsio dieną turi septyniolikto, to 
dėl šiandien kirpyklos ir uždarytos. Lyg jums tas nežinoma.

— Garbės žodis. Kam gi man sakyti neteisybė? Aš gi pa 
sakiau, kad nevietinis. Aš — iš toli.

— Reiškia, — atvykėlis. O kuo atvykote?
— Savais abejais.
•— Vieškeliu ėjote?
— Dalį kelio vieškeliu, o kitą — paliai geležinkelio lini 

ją. Traukinių, traukinių po sniegu! Visoki, liuksai, ekspre 
sai.

— Šeimyniniais reikalais?
— Kokie ten šeimyniniai reikalai? Buvusios kredito drau 

gijų sąjungos reikalais. Buvau važinėjantis inspektorius. Pa 
siuntė revizijos daryyti. Velniai žino į kokį tolį. Įklimpau ry 
tiniame Sibire. O atgal nėra kaip. Traukinių gi nėra. Teko 
eiti pėsčia. Pusantro mėnesio ėjau. Tokių vaizdų prisižiūrė 
jau, per visą gyvenimą neišpasakosi.

— O ir nereikia pasakoti. Aš jus pamokysiu. Apie vis 
ką geriausia — tyla. Draugija, revizijos, traukiniai ir tt. ge 
nausia jums šiuos žodžius užmiršti. Ne pagal vaikaiti šis py 
ragaitis. Gęriau meluokite, kad esate daktaras ar mokytojas.

„Kas ji, ši moteris. Kažkas lyg kur sutikta, matyta”, — 
galvojo daktaras.

— Geriausia nieko nekalbėti. Ypač perdaug. Tai amžina 
taisyklė: pasakytas žodis sidabrinis, o nepasakytas — auksi 
nis. O ką jūs matėte, tai sau pasilikite. Ką gi šiais laikais nu 
stebinsite? Visi matėme vaizdų. Paragavome nelaimių. Čia 
atomanų laikais buvo baisybių. Pagrobimai, užmušimai, išve 
žimai. Žmonės buvo medžiojami. Pavyzdžiui, vienas smul 

kus satrapas nepamėgo poručiko. Jis siunčia kareivius ji 
pagauti, nuginkluoti ir siunčia į Razvilje. O Razvilje pas mus, 
kaip dabar gubčeka. Tai žudynių vieta. Paručiko žmona is 
terikon. Kolia! Kolia mano! Ir tiesiai pas vyriausį. Tai, tie 
sa, tiktai taip kalbama. Kas ją prileistų? Protekcija. Čia vie 
na asmenybė kaimyninėje gatvėje žinojo pas vyriausį kelius ir 
visus užtarė. Nepaprastai humaniška asmenybė buvo. Atjau 
čianti. Generolas Galiullin. O aplink žudynės, žvėriškumas 
pavyduliavimo dramos. Visai, kaip ispaniškuose romanuose.

„Tai ji apie Larą“, — spėjo daktaras, bet neišsidavė.
— Dabar, žinoma, visai kaskita. Tiesa, įskundimų, tardy 

mų ir sušaudymų, per akis. Bet idėja tai visai kas kita. Pir 
miausia, valdžia nauja, dar neįėjusi į skonį. Antra, ką bekai 
bėtum, jie visdėlto už paprastus žmones. Čia yra jų stiprybė. 
Mūsų buvo keturios seserys. Ir visos dribančos. Natūralu, 
kad mes linkstame prie bolševikų. Viena sesuo mirė. Ji buvo 
už vieno politinio. Jis buvo vieno čia fabriko tarnautojas. Jų 
sūnus, mano giminaitis, — yra vadas mūsų kaimo sukilėlių, 
galima sakyti, garsenybė.

„Tai štai kaip yra! — galvojo daktaras. — „Tai ji Live 
rijaus teta ir Mikulicynų giminaitė, visiems čia žinoma visų 
amatų specialistė“.

■— Mano giminaitis iš mažens turi trauką prie liaudies. 
Jis augo tarp darbininkų. Gal girdėjote apie fabrikus Vąry 
kine?

— Tai tur būt koks didelis užkampis, kurio nepasiekia 
įokie sukrėtimai?

— Na, kaip pasakyti? Gal tam užkampiui sūriau atsitin 
ka, negu mums. Per Varykiną praėjo kažkokios bandos, ku 
rios mūsiškai nekalbėjo. Iš namų vedė žmones ir šaudė, ir pa 
sitraukė nežiniom Lavonai taip ir pasiliko sniege.

— Jūs sakėte, kad jūsų giminaitis Varykine gyveno. Ar 
jis taip pat neišvengė šito likimo?

— Jis su Žmona, laimei, anksčiau iš ten išsikėlė. Su naują 
ja pačia. Kur jis, tikrai nežinoma, bet žinoma, kad išsigeibė 
jo. Šeima iš Maskvos dar anksčiau išsikėlė. Jaunesnysis vy 
ras, daktaras, Šeimos galva, anksčiau dingo be žinios. Bet ką 
tas reiškia be žinios! Taip kalbama tiktai todėl, kad neužgau 
tų, o ištikrųjų reikia manyti, kad jis miręs, užmuštas. Jo ne 
rado ir jieškodami. Tuo tarpu kitą vyrą, vyresnį, išreikalavo 
į tėviškę. Jis profesorius. Žemės ūkio specialistas. Jis gavęs 
valdžios pakvietimą. Per Juriatiną jie pravažiavo dar prieš 
antrąją baltųjų valdžią.

„Tai reiškia — jie Maskvoje!” — galvojo daktaras, neiš 
siduodamas, kas jis esąs.

7
„Maskvoje, Maskvoje!” kiekviename žingsnyje skambe 

jo daktarui ausyse ir sieloje, kai jis kilo geležinais laiptais į 
antrą augštą. Tuščias butas jį vėl pasitiko sodomu Žiurkių, 
kurios viena per kitą šoko, ritosi, krito. Daktaras suprato, kad 
reikia atsiriboti nuo žiurkių, nes jis negalės miegoti. Jis sau
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KAS JIE BUVO IR

ką iš ją padarė
totą list in is okupantas?

KAZYS KIELA

Ekranas.
„TILTAS” NEW YORKE

Kelios mintys apie lietuviškąjį filmą

Kazys Kiela — buržuazinių 
laikų rašytojas novelininkas. 
Gimęs 1898 metais, jau peržen 
gęs 60 metų, atseit — senis. 
Savo pasisakyme Tarybinių 
Lietuvos rašytojų knygoje jis 
pasakoja apie save „nuopelnin 
gai“. Bet jo gyvenimas, kaip ir 
jo kūryba, pasižymi kuklumu. 
Parašė novelių, tris knygeles 
jų išleido, o kitas palietė viso 
kios nesėkmes ir žmogui darbą 
nujojo likimas. . .

Taip jau reikia, taip okupan 
tnis trafaretas reikalauja, kad 
rašytojas būtinai atiduotų duok 
lę okupacijai (okupantas ir ra 
šytojų kūrybą eksploatuoja), 
tai ir Kiela prirašo sau eilę nuo 
„nuopelnų“ ir savo biografiją 
„pagražina“, sakykime, „tary 
biškai”, o tikrumoje okupan 
tiškai prievartiškai.

Tiesa, kad K. Kiela nėjo pa 
srovini ir nesiderino su „laiko 
dvasia“, bet jis nebuvo koks ir 
sovietiškas bei bolševikiškas. 
Ir dabartinis jo nusistatymas 
tur būt nesunku būtų perfra 
zuoti pagal jo pasisakimo pra 
džią: „kaidaise aš tikėjau, jog 
gyvenimas atsiskleis prieš ma 
ne toks skaidrus, kaip nušlifuo 
tas gintaras, o kai susidūriau 
su juo, įsižiūrėjau iš arti, tai 
pamačiau, kokia daugybė jame 
juodų dėmių ir purvo. Daug 
kuo teko nusivilti ir daug ką 
pervertinti“. . . Taigi, taip Kiė 
la gali pasakyti ir apie. . . so 
vietiją. Bet jam reikia palin 
keti ir toliau daryti vertimus, 
tiktai gerų autorių — meniniu 
kų, o ne kvailų, arba nepasvė 
rusių dar gyvenimo vertes ra 
Šytojų.

HALINA KORSAKIENĖ
Tarybinių rašytojų leidinyje 

H. Korsakienė pasisako trum 
pai, kondensuotai ir visai rim 
tai. Tokio pasisakymo Įspūdis 
— rimtas asmuo, besivaduojąs 
protu. Net gi Trečiam frontui 
nesako komplimentų. Objekty 
vu ir aišku.

Prisimintina, kad jos apysa 
ka susilaukė gana stiprios kri

tikos. Bet iš to, kas buvo kri žiaus vidurkis šešiasdešimt me 
tkuojama, sunku, toli esant tų. žilos galvos, mėlynagyslės 
nuo Tėvynės, susivokti. Tur rankos. Tai Amerikos lietuvių 
būt H. Korsakienė nepatiko komunistų bei prijaučiančiųjų 
kritikams dėl ko, jeigu net branduolys ir keletas pasalie 
dėl bolševikų statomų trafareti Jių, stebi filmą „Tiltas“.
nių reikalavimų? Kurie fakti žiūrovai nujaučia, kad jų po 
nai muša rašytojo laisvę? litinė grupė merdi — aplinkui 

Šia proga verta pacituoti H. juos tik senatvė ir nuovargis. 
Korsakienės pasisakymas: „Ma šis pastatas, kuriame jie tikė 
no studijų metu kėlė smarkų josi įkurti savo veikimo cent 
sąjūdį „Trečias frontas“, triū rą, jau parduotas. Kas juos 
kšmavo tokie įvairių srovių Ii dar riša prie komunistinės idė 
teratūriniai leidiniai, kaip „Pjū jos — tai sapnas ir iliuzija;
vis“, „Linija“, „Gintaras“. Vi 
sa ta kunkuliuojanti literatu 
rinė aplinka imponavo, žavė 
jo”. . .

Taigi. Dabar to nėra. Liko 
tiktai trafaretas, kurpalis, kars 
tas, Prokrusto guolis. Kas ne 
įtelpa, kerta kojas, arba... gal 
vą. Taip ir palieka rašytojus... 
be galvų. Kiek jų tokių bėgai 
vių dabar yra!

KOSTAS KORSAKAS
Tikrai, kaip jis pats sako, 

anksti pradėjo literato darbą. 
Ne vienas Korsakas gali nusi 
skųsti, kad jaunystėje neturė 
jo gerų patarėjų, — toks liki 
mas daugelio vargo vaikų. Bet 
dažnai esti taip, kad tie, kurie 
turi gerų patarėjų, nepasinau 
doja patarimais.

Korsako veikla didele ir sako 
ta — jis rašytojas, kritikas, re 
daktoriaus, profesoriaus, direk 
torius, dekanas. Daugiausia 
dirbo kritikos srityje, padarė 
nemaža vertimų, parašė eilėraš 
čių.

Korsakas — veržlus, drą 
sus, dažnai ne pagal savo jėgų 
dydį, bet pagal rusų patarlę: 
„Chrabrost goroda beriot“. Jis 
tikrai yra daug užkariavęs, Qai 
la, kad ne visi jo užkariavimai 
yra verti kariavimo ir kovos, 
O dar blogiau yra, kad jis daž 
nu atveju turi būti... lietuvių 
literatūros ir lietuvių rašyto 
jų... budeliu. Dėl šito Korsakas 
tegul pagalvoja!

KOSTAS KUBILINSKAS
Skurdi jaunystė jį „pamoki

Vasaros vakaras New Yor 
ke. Tvankiam kambary ūžia 
filmo projekcinis aparatas. 
Penkiasdešimt žiūrovų. jų am 

skaudus nesugebėjimas nuslo 
pinti tąją iliuziją ir pažiūrėt 
tikrovei į veidą. Ir dabar jie 
maitinasi kita iliuzija — filmo 
„Tiltas“ vaizdais ir propagan 
distiniais pamokymais. Tačiau 
labjausiai juos veika Lietuvos 
vaizdai — jų vaikystės sapnas. 
Moterys sušnera išvydę žąsis, 
genamas takeliu, vyrai suuruz 
da bričkai atidardant.

New Yorke rodomi filmai iš 
visų pasaulio šalių, didelių ir 
mažų, net mažesnių už Lietu 
vą. Tačiau nėra abejonės, kad 
„Tiltas“ niekad neišeis iš to 
mažo kambarėlio ribų, jo pub 
lika New Yorke teb.us penkias 
dešimt senų žmogių, sapnuo 
jančių apie praeitį,

Tokį sprendimą daryti yra 
liūdna, nes tai pirmasai pilno

no“ gyventi ir suprasti gyveni 
mą. Tenesiskundžia dėl to Ku 
bilinskas. Jis — geras poetas, 
gabus. Jis ir temas moka pasi 
rinkti. Puikus jo sumanymas 
Vilniaus , legendos, sueiliuoti 
lietuvių pasakas. Tai būtų di 
delis darbas. O eiliuoti Kubi 
linskas sugeba.

Bet. . . ar gi jis gales būti 
laisvas kūryboje, kai okupan 
tas viskam yra uždėjęs štampą 
ir viską verčia tarnauti pagal 
trafaretą? Juk Kubilinsko pub 
licistika — taigi bjaurus dar 
bas, tai parsidavimas už išdavi 
kiškus grašius — rusiškas ka 
peikas... Ir ką Budrys, lamu 
lis, Jusinskas išdavinėja? —Sa 
vo gi brolius! 

metražo lietuviškas, nors ir so 
vietinis, filmas — nemažas įvy 
kis mūsų trumpoje filmo istori 
joje. Kodėl tad „Tiltas“ yia 
taip nepavykęs?

Pirmiausia, iš „Tilto“ kyšo 
silpnybės bendros visoms tau 
toms, žengiančioms pirmuo 
sius žingsnius filmo mene. Tai 
— teatralinė vaidyba ir nesu 
gebėjimas išsireikšti filmine 
kalba. Abi šios silpnybės gali 
ma pašalinti darbu, patyrimu, 
gerais pavyzdžiais; laikas ge 
riausias jų gydytojas. Štai ir 
lenkų filmų pramonė, sukūru 
si nemaža vertingų kūrinių, dė 
ka, kad ir ribotos, gomulkinės 
laisvės, vis dar negali atsikia 
tyti teatralinės vaidybos. Ta 
čiau lenkų filmo kūrėjai turi 
progos stebėti ir studijuoti Va 
karų filmus ir tai labai teigia 
mai paviekia jų kūrinių koky 
bę, jų dinamiškai filminį išraiš 
kos būdą. „Tilto“ gi braižas 
yra nerangiai literatūrinis. Re 
žisierius Miltinis tesukūrė tik 
vieną grynai filminį epizodą: 
vestuvinę eiseną besikaitaliojan 
čią su kalėjimo scenomis. Čia 
ir vaizdas ir garsas iškalbus ir 
filmiškai integruotas.

Kitos „Tilto“ silpnybės iš 
plaukia iš jo skripto. Jis neori 
ginalųs, jo dialogas plokščias. 
Kaikurių veikėjų santykiai už 
menami pradžioje ir niekad ne 
išsprendžiami. Tie veikėjai ar 
ba juodi, arba balti. Keletas in 
teligentų, kurie filmo bėgyje 
galutinai apsisprendžia už ko 
munizmą, pakinta automatiš 
kai — jų kelias jau iš anksto 
užbrėžtas ir lengvai atspėja 
mas. Taip pat skriptas dvel 
kia permatoma propaganda, is 
torinių įvykių iškreipimu ir vie 
našališku pristatymu,

Tačiau, kaip filmo istorija ro 
do, ir propagandiniai filmai ga 
lį būti bent vaizdais įdomūs. 
Tik prisiminkime Eizenšteino 
„Šarvuotį Potiomkiną“ ar Dov 
ženko „Žemę“. Bet čia mes pa 
liečiame svarbiausiąją „Tilto“ 
ir lietuviškojo filmo aplamai 
sipnybę — jo visišką pnklau 
somumą nuo dabartinio rusų 
filmo. „Tilto” turinys ir forma 
atspindi dabartinio rusų filmo 
pilkąsias savybes. Mūsų filmo

kulturwWkro^ika
IŠLEISKIME KUN. ANTANO MILUKO 

MONOGRAFIJĄ
Prieš 16 .metų Amerikoje 

mirė didelis lietuvių švietėjas, 
kultūrininlkas - visuomeniniu 
kas kun Antanas Milukas. Jo 
nuopelnai tautai tiek aiškūs, 
kad jis lygintinas su dr. J. Ba 
sanavičium, dr. V. Kudirka, 
kan. Tumu - Vaižgantu, ar pre 
latu Jakštu - Dambrausku. Ap 
skaičiuojama, jog kun. Miluko 
knygų leidimo biudžetas, lietu 
viškais pinigais, siekė vieno mi 
liono litų. Visa mūsų gausioji 
tikybinė, tautinė ir moksline 
literatūra, vysk. M. Valančiui 
mirus (iki spaudos atgavimu 
laikų) buvo kun. A. Miluko 
darbo kūrinys. Tie šimtai tūks 
tančių išleistų knygų yra jo as 
mens indėlis į lietuvių tautos 
kultūros lobyną.

Pagaliau, šio milžino gyveni 
mo ir darbų studija jau para 
šyta. Žurnalistas Vladas Min 
gėla domėjosi kun. Miluko 
veikla, o po karo atvykęs i 
Ameriką, pasiryžo parašyti ve 
lionies monografiją.

Paaukoję 5,- dol. dar prieš 
knygos išleidimą, gaus tą kny 
gą kietais viršeliais ir vadinsis 

darbuotojų nelaimė netik ta 
me, kad jie yra priklausomi 
nuo rusų filmo; ta nelaimė 
ypač didelė, nes rusų filmas da 
bar yra viename neįdomiausių 
savo laikotarpių.

Ar mažos tautos gali prasi 
skinti sau kelią didžiųjų užgož 
toje filmų rinkoje? Tik pažvel 
kime į švedus, kurių filmai sėk 
mingai varžosi su amerikiečiais 
ar prancūzais. Ir tautos su jau 
na filmo pramone gali patiek 
ti augšto lygio kūrinių? Be 
abejo. Tik prisiminkime jauno 
indų filmininko Satajit Ray tn 
logiją. Tačiau ir Indijoje ir 
Švedijoje filmo kūrėjo vizija 
yra tiesioginiame sąlytyje su 
gyvenimo giluma bei įvairumą ; 
jo kelio neužtveria cenzoriaus 
ir policininko sienos, kaip lie 
tuviškąjam filmininkui. Kai to 
sios sienos bus pašalintos, ir 
lietuvių filmo meno kūrėjai su 
gebės duoti pasauliui vertingų 
kūrinių. Stebėtojas. 

prenumeratoriais; paaukoję 10 
dol. ar daugiau vadinsis rėmė 
jais; paaukoję iš anksto 100 
dol. ar daugiau — mecenatais, 
o paukojė kelis šimtus — gar 
bės mecenatais.

Mecenatų, rėmėjų ir prenu 
meratorių pavardės bus at 
spausdintos knygoje, o garbės 
mecenatų — atspausdinti ir at 
vaizdai.

Aukas ir prenumeratas ma 
lonėkite siųsti šiuo adresu:

L. Mingėlienė, 153 E. Park 
hurst Pl., Detroit 3, Mich, 
(tel. TO 7-0153). „The Det 
roit Bank“ yra užvesta taupy 
mo sąskaita Nr. JR—N 58389^

VLADO ŠLAITO »
naują eilėraščių rinkinį „Ant 
Saulėgrąžos Vamzdžio“, lei 
džia Britanijos Lietuvių Sąjun 
ga-

Tokius jo eilėraščius, kaip 
„Molio indai“, „Nepakeliama 
bausmė” ar kitus, kur nors iš 
scenos bus, greičiausia, girdė 
ję net ir tie, kurie neskaito kny 
gų. Graudūs ir sultingi jo eilė 
raščiai sminga patys širdin ir 
atmintin. Dėl to padekite iš 
leisti juos. Sutarkime mes ši 
taip. Kaina jau dabar aiški: D. 
Britanijoje 3 šik, dolerio kraš 
tuose 0.50 dol. Kai rinkinys 
išeis, mes jį pasiųsime Tatr® 
tai. Atsilyginti prašom arba dW 
bar, arba tada, kai rinkinys bus 
jau gautas (kas atsilygins da 
bar—pagreitins ir užtikrins iš 
leidimą).

O kas nenori rinkinio ir ne 
žada mokėti už jį, maloniai pra 
šomas jau dabar pranešti šiuo 
adresu: Didž. Britanijos Lietu 
vių Sąjunga, 1, Ladbroke Gar 
dens, London, W. 11.

P. S. Ta proga, kas neturi, 
gali įsigyti ir pirmąjį jo rinki 
nį Žmoniškosios psalmės (3 šil- 
arba 0.50 dol.) tuo pačiu adre 
su.

SENOVĖS LIETUVIŲ 
PINIGAI

Šimtais paveikslų iliustruota 
me turinyje skaitytojas ras: 
primityviŠkiausias mamų prie

Nukelta į 5-tą psl.

dariai uždarė duris ir plyšius užkalė muštu stiklu. Paskui pa 
kūrė krosnį. Bet iš malkų štampų jis suprato, kad Lara yra 
globojama Samdeviatovo. Ir tas jame sukėlė įtąrijną, kuris iš 
augo į įsitikinimą, kad Samdeviatov tai daro ne dėl gražių La 
ros akių. Negali būti, kad jų santykiuose nieko nebūtų. Bet 
jo siela buvo sužeista iš visų pusių, ir vienas skausmas ėjo 
vieton kito. Mintis apie savuosius vėl jį apėmė visa savo galia, 
ir išstūmė iš sielos pavydulinguosius prasimanymus.

„Taigi, jūs jau Maskvoje, mano brangieji?“. Jam atrodė, 
kad kirpėja Tunceva jau įrodė šį faktą. „Jūs be manęs ture 
jote atlikti šią kelionę. Kaip jūs nuvažiavote? Kokia Aleksan 
dro Aleksandrovičiaus komandiruotė, koks jo iššaukimas? 
Tur būt kvietimas atnaujinti Akademijoje paskaitas? Ką jūs 
radote namie? Bet ar yra išlikę namai? O, Viešpatie, kaip 
sunku ir skaudu! Negalvoti! Kaip krinka mintys! Kas su 
manim dedasi. Tonia? Aš, rodos, pradedu srgti. Kas bus su 
jumis, Tonia, Šuročka, Aleksandr Aleksandrovič? Kodėl vi 
są gyvenimą jus kokia jėga nuo manęs atstumia? Kodėl mes 
vis ne drauge? Bet mes greit susivažiuosime, susijungsime. 
Aš pėsčias jus pasieksiu, jeigu negalima bus kitaip, Męs pasi 
matysime. Ir vėl gyvenimas gal sugrįš į tvaiką? Bet aš vis už 
mirštu, kad Tonia turėjo gimdyti ir tur būt pagimdė? Kaip 
jai pasisekė? Pakeliui į Maskvą ji buvo Juriatine. liesa, La 
ra su jais nepažįstama, bet siuvėja ir kirpėja juos žino. Kodėl 
Lara nutyli? Kodėl neužsimena apie Samdeviatovą?

Štai pavasario vakaras lauke. Oras perpildytas baisais. 
Vaikų balsai išskaidyti toliuose, lyg tai būtų įrodymui, kad 
nuotoliai gyvi. Ir šis tolis — Rusija, nepalyginamoji, pagar 
sėjusi užsieniuose, šaunioji gimdytoja, kankinė, pakvaišėlė, 
pasiutėlė, dievinamoji, amžinai su didingais ir pražūtingais pa 
sreiškimais, kurių niekad negalima numatyti! O kaip saldu 
gyventi! Kaip malonu gyventi ir mylėti gyvenimą! O, kaip 
visada norisi padėkoti gyvenimui, pačiam esimui, pasakyti 
jiems patiems tiesiai į akis. Ašaros užliejo daktarui akis. Jis 
atidarė krosnį, pamaišė kačerga baigiančias degti malkas ir 
kurį laiką paliko krosnį atvirą. Daktarui malonu buvo kai jo 
rankose ir veide žaidė šviesos ir šilimos spinduliai. Jam taip 
norėjosi su kuo nors tiesiogiai pasidalinti savo jausmais. Jis 
išsiėmė suglamžytą Laros raštelį ir pastebėjo, kad prirašyta 
ir atbuloji jo pusė. Jis jį perskaitė; „Apie savuosius tu žinai. 
Jie Maskvoje. Tonia pagimdė dukterį. Skubu, bėgu gauti ark 
lį. Išsiaiškinsime susitikę“.

8
Pavalgius, daktarą apėmė miegas, ir jis, nenusirengęs, 

atsigulė į sofą. Miegodamas jis matė du sunkius sapnus. Pa 
budo išprakaitavęs ir ašaratomis akimis. „Aš turiu karščio. 
Aš pradedu sirgti", — tuojau jis pagalvojo. „Tai ne šiltine, 
bet kažkokia Igia nuo išvargimo. Ir klausimas, kas nugalės 
— gyvenimas ar mirtis? Bet kaip norisi miegoti!" Ir jis vėl 
užmigo. Ir vėl sapnavo. Atrodė, kad tai butas Maskvoje. Daug 
kambarių ir jais bėgioja Lara, o jis kažką neprotinga jai aiški 
na, ir ji neturi laiko jo klausyti. Ir taip atrodo ji tolima ir 
patraukli, kuriai jis atidavė viską, kuriai teko jo pirmenybė ir 

kurios prmenybė visa kita nuvertino ir nužemino!

9
Ne jis pats, bet kažkas daugiau bendra, negu jis pats, 

vaitojo ir verkė jam švelniais ir šviesiais, švitančįąįs farnsoje, 
kaip fosforas, žodžiais. Ir drauge su raudančią sįelą rąųdojū 
jįs pats. Jam buvo gailą savęs.

„Aš pradedu sirgti, aš sergu'*, — susivokdavo jis prašvie 
sėjimo momentais, tarp karščio ir sąmonės netekimo. — „Tai 
visdėlto kažkokia šiltinės forma, neaprašyta vadovėliuose u 
mes medicinos fakultete apie tai nesimokėme. Reikia ką nors 
paruošti, reikia užvalgyti, nes kitaip tai teks mirti badu”. Bet 
kiekvienu bandymu pasikelti jis įsitikindavo, kad visai netuii 
jėgų, ir bandydamas atsikelti, alpdavo ir užmigdavo.

„Kiek gi aš laiko čia guliu, apsirengęs? — galvojo jis vie 
ną tokį momentą. „Kiek valandų? Kiek dienų? Kai aš nuvirtau 
buvo pavasaris. O dabar apšerkšniję langai. Taip sodriai ir 
purvinai, kad net. kambaryje tamsu”.

Virtuvėje žiurkės triukšmavo lėkštėmis, lipo sienomis ir 
krito cypaudamos. Ir vėl jis užmigdavo ir pabusdavo, ir ko 
nstatuodąvo, kad langai užlieti raudoną aušros kaitra, kun 
juose raudonuoja, kaip raudonas vynas, supiltas į krištolinius 
bokalus. Jis nežinojo ir save klausė, kokia tai aušra, rytinė ar 
vakarinė? Kartą jam pasirodė, kad jis girdi žmonių balsus ir 
nusigando, kad jis netenka proto. Ir pradėjo verkti iš gailės 
čio del savo likimo. Ir staiga jis suprato, kad jis nuvilktas, nu 
praustas guli ne sofoje, bet švariai paklotoje lovoje ir kad 
drauge sėdi su juo ir jos plaukai liečia jos plaukus ir ji diauge 
su juo verkia pasilenkusi ant jo Lara. Ir jis iš laimės neteko 
sąmonės.

10
Neseniai klajodamas jis kaltino dangų neužjautimu, o 

dangus visa savo platybe nusileido ant jo lovos, ir dvi baltos 
ligi pečių rankos, moteriškos rankos į jį išsitiesdavo. Dėl to 
jam akyse darėsi tamsu ir, kaip įkrintama į besąmonę, jis įkris 
davo į laimės bedugnę. z

Visą gyvenimą jis ką nors veikė, amžinai buvo užsiėmęs, 
dirbo namie, gydė, galvojo, mokėsi, kūrė. Kaip gera buvo nu 
stoti veikti, siekti, ir laikinai šį darbą pavesti gamtai, o pačiam 
pasidaryti daiktu, sumanymu, jos gailestingose, nuostabiose, 
grožį dalinančiose rankose!

Jurij Andrejevič greit taisėsi. Jį maitino, puoselėjo La 
ra savo rūpesčiu, savo gulbės baltumo grožiu, švelniu, tyliu 
klausimų ir atsakymų šnabždesiu. Jų pasikalbėjimai net gi 
apie menkniekius, buvo pilni reikšmės, kaip Platono dialogai. 
Daugiau, negu sielų bendrumas, juos jungė bedugne, kuri 
juos skyrė nuo viso kito pasaulio. Jiems abiems bavo nemiela 
visa fatališkai tipinga šių laikų žmoguje, jo įsikaltas iškilmingu 
mas, rėksmngas pakilumas ir tas mirtinas bepolėkiškumas, ku 
rį taip atsidėję platina mokslo ir meno darbininkai, kad genia 
liškumas liktų didesne retenybe. Jų meilė buvo didelė. Bet 
myli visi, nepastebėdami jausmo naujumo. Jiems gi, — ir ta 
me buvo išimtis, — akimirksniai, kada kaip amžinybės dvel

kimas, į jų apspręstą žmoniškumo likimo būvį padvelkdavo 
aistros momentai, buvo atskleidimų momentais ir vis naujo gy 
venime pažinimas. J

11
— Tu būtinai turi grįžti pas savuosius. Aš tavęs nė vfe 

nos dienos nelaikysiu. Bet tu matai, kas darosi. Vos tiKtai 
mes susiliejome su Sovietine Rusija, kaip mes nuskendome su 
irutėje. Sibiru ir Rytais lopo jos skyles. Juk tu nieko nežinjĮy 
Per tavo ligos laiką mieste viskas pakito! Atsargas iš mū^| 
miesto išveža į centrą, Maskvą. Jai tai tiktai lašas jūroje, 
šie transportai joje išnyksta, kaip beduginame kubile, o mes 
liekame be maisto. Paštas neina. Nutrauktas keleivių jude 
jimas. Vien tiktai maisto transportai eina. Vėl mieste nepa 
sitenkinimas, kaip prieš Gaidos sukilimą, ir vėl prieš nepast 
lenkinimą siautėja črezvyčaika (saugumas). Ir kaip tu dabar 
gali kur vykti, kai tavo tiktai kaulai ir oda? Gal vėl pėsčias? 
Juk tu lig Maskvos nedaeisi. Pasitaisyk, sustiprėk, tada ii 
eik. Nedrįstu patarti, bet tavo vietoje aš padirbėčiau savo spe 
cialybėje, kas yra vertinama. Juk tiktai pagalvok. Esi sūnus 
nusišovusio Sibiro milionieriaus, žmona — fabrikanto ir dv<

I

■
rininko duktė. Buvai pas partizanus ir pabėgai. Kaip beaiš 
kinsi, tai yra iš revoliucinių gretų dizertyravimas. Tau jo 
kiu būdu negalima likti be darbo. Ir aš eisiu į darbus. Ii ma 
no padėtis nėra gera. Ir po manimi žemė dega.

— Kaip dega? O Strelnikov?
— Todėl ir dega, kad Strelnikov. Aš dar anksčiau tau sa 

kiau, kad jis turi daug priešų. Raudonoji armija nugalėjo.® j 
bar nepartiniams, kurie iš arti pažino reikalus, dabar dSt. 
per kepurę. Ir dar gerai, jeigu per kepurę, o we pinčia, kad 
ir pėdsakų neliktų. Jų tarpe Paša pirmoje eilėje. Jis dideiia 
me pavojuje. Jis buvo Tolimuosiuose Rytuose. Jis pabėgęs 
ir slapstosi. Sako, jis jieškomas. Bet gana apie jį. Aš nemė 
gstu verkti, o jeigu pridėsiu dąy žodį, tai jaučiu, kad pradėsiu 
staugti. j .,

— Tu jį rnylėjai, tu jį ir dabar dar myli?
—- Bet gi aš už jo ištekėjau, jis mano vyras, Juročka. Tai 

augštas, šviesus būdas. Aš prieš jį labai kalta. Ir nepadariau 
jam nieko bloga, — taip pasakyti būtų neteisybyė. Bet. jis di 
džiulės reikšmės, didelio tiesumo žmogus, o aš — niekas, pa 
lyginus su juo Tai mano kaltė. Bet, prašau, gana apie tai. 
Kaip nors kitą kartą aš pati sugrįšiu prie šito klausimo, tau 
pažadu šita. Kokia puiki tavo Tonia! Botičeliška. Aš buvau 
kai ji gimdė. Aš su ja susiartinau. Bet apie tai kitą kartą, pi a 
šau. Taip, tai pradėkime drauge tarnauti. Abu eisime į dar 
bą. Kiekvieną mėnesį gausime algas miliardais. Pas mus ligi 
paskutinio perversmo buvo apyvartoje Sibiro kredilės. Jas. ; 
anuliavo, ir ilgą tavo ligos laiką buvome visai be pinigų. Taip. 
Įsivaizduok sau. Sunku patikėti, bet kažkokiu būdu išsivers 
davoine. Dabar į banką atvežė visą popierinių pinigų cŠelo< 
ną, gal vagonų keturiasdešimt. Jie atspausdinti dideliuose la 
puošė, dviejų spalvų — mėlynos ir raudonos. Mėlynieji po- 
penkis milionus, raudonieji po dešimt milionų kiekvienas. Jie 
šeriasi, blogos spaudos, dažai plaukia. D. b. "fe
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mones (akmens, kaulo, meta 
lo padargus; gintarą ir jo dirbi 
nius; metalinius antkaklius, se 
ges, kt. puošmenas; kiaunių 
kailiukų „pinigus“) ; liedintas 
sidabro „kapas“, senas rome 
nu, arabų, kitų kraštų inone 
tas, garsiuosius Pragos gra 
šius; viduramžių Lietuvos ku 
nigaikščių monetas; L. D. Ku 
nigaikštystės pinigus iš unijų 
su Lenkija laikų; istoriškai ir 
heraldiškai išaiškintus lietuvių 
tautinius ženklus (Vytį ir kt..). 
Kondensuota, bet aiški knygos 
santrauka angliškai, padės mū 
sų istorinius pinigus suprasti 
bei pažinti ir kitataučiams.

Tokio veikalo Lietuvos mo 
kslo raštijoje dar nebuvo. O jo 

(reikalingumas — neabejotinas.
Už Jūsų dolerius, kiek teik 

sitės šiam reikalui skirti, bus 
spausdinama knyga; gavęs ją 
iš spaustuvės, pirmoje ielėje iš 
siųsiu Jums atitinkamą skai 
čių egzempliorių, kurie paden 
gs kiekvieną jūsų dabar man 
„paskolintą“ dolerį. Be to, vi 
sų šios knygos išleidmo talki 
ninku vardai bus išspausdinti 
pačioje knygoje. Laisvoje kny 
gu rinkoje ši knyga nenumato 
ma.

Pagal susitarimą. Senovės 
Lietuvių Pingai išeis iš spau 
dos šį rudenį. Knyga bus 6X9 
formato, apie 400 puslapių, 
įrišta kietuose viršeliuose, ap 
lenkta būdinga aplankėte. Kai 
nuos, kaip spėjama, apie $ 10.

Leidėjas Jonas K. Karys, 
Dipl. Ekonomistas.

Adresas: Jonas K. Karys,

408 Park Ave. Bridgeport 4, 
Conn.

ESTŲ KALBA IŠLEISTAS
A. Gudaičio-Guzevičiaus romą 
nas „Kalvio Ignoto teisybė", 
A. Vienuolio novelių rinkinys 
„Paskenduolė“, P. Cvirkos 
„Nemuno Šalies pasakos“ ir kt. 
Baigiami ruošti spaudai V. My 
kolaiČio-Putino romanas „Alto 
rių šešėly“, P. Tarasenkos apy 
saka vaikams „Užburti lobiai” 
ir J. Baltušio apybraiža „Kas 
dainon nesudėta“.
• Lietuvos kinostudijos doku 
mentinių filmų operatorius R. 
Gabalis su Klaipėdos uosto žve 
jų flotilija yra Kanados pakran 
tėse. Jis renka medžiagą fil 
mui „Okeano platumose”, ku 
riame parodys mūsų žvejus At 
lante, Baltijoje, Šiaurės juro 
je. Filmas užsibaigs pit mojo 
lietuvių žvejų reiso į Vakarų 
Afrikos pakrantes vaizdais.

Tuo tarpu operatorius V. 
Starošas ilgesniam laikui apsi 
gyveno Zarasų krašte, V. Ku 
dirkos vardo kolūkyje, kur ruo 
šia dokumentinę apybraižą 
„Mano draugai". Apybraiža ski 
riama moksleiviams, kurie, bai 
gę mokyklą, dirba kolūkyje.
• Telšių kraštotyros muziejus 
turi daug rinkinių apie seno 
vės žemaičių buitį, kultūrą, 
tarpuasvio santykius. Tarybi 
nio periodo skyriuje išstatyti 
dokumentai apie fašistinių oku 
pantų žiaurumus, apie klasių 
kovaš '•kaimo kptektyyvizavi’ 
mo metu. Atskiri stendai skir 
ti revoliuciniam judėjimui Že 
maitijoje nušviesti. Turtingas 
gamtos skyrius.

| Verdun po &.564I |
| HICKSON GROCERY |

ŠALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
g Pristatymas nemokamai X
X. 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas i

Mosklo - Technikos naujienos
LIETUVIS VIENAS PIRMŲJŲ PASAULIO 

AERONAUTŲ
Al. Gimantas

MVSV^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

VASAROS ŽAIDYNIŲ NUOTAIKOS IR PASEKMES.

LITUANICA CANADIANA
SUDARĖ BIBLIOGRAFAS

A. RUŽANIEC-
8—3 Romanai, apysakos, paša 
kojimai — Romans, contes, 
nouvelles — Fiction, short 

story
Pečka u skaitė, Mari 

ja (spv. Šatrijos Ragana, 1877 
2 24 — 1930 7 24): Šatrijos 
Ragana Marija Pečkauskaitė 
Sename dvare. Apysaka. Tre 
čiasis leidimas. Toronto, Balti 
ja, leidinys Nr. 1, spaudė ir bro 
šiūravo spaustuvė „Banga“, 
1951. Virš., 176 p., iliustr. 152 
x203 mm 1500 egz. Pastaba: 
4 p. — Antrajam leidimui vir 
šelis Viktoro B r i č k a u s. 
R e c: Barėnas, K. Britanijos 
Lietuvis 51-49,3; — Darbiniu 
kas 51-31, 5; Jurkus, P. Ai 
dai 51-10, 467-468; Maciūnas, 
V. Draugas 51-264, II, 4 54

Raškevičiūtė - Egg 
x lestone, Magdalena (1907- 

) : Mountain Shadows by Mag 
dalena Egglestone. Toronto, 
British Book Service, William 
Heinemann Ltd. sp. (1955). 
Virš., 256 p. $2.75. Aprašė

RUŽANCOVAS
„Naujienos“ 55-267, II, 10 ir 
„Tėviškės Žiburiai“. Rec: J. 
J. Naujienos 55-267, II, 10. 55

Simonaitytė, Jteva (18 
97 1 23-): Jieva Simonaitytė 
Aukštųjų Šimonių likimas Ma 
žosios Lietuvos buities romą 
nas laimėjęs pirmąją vaistyki 
nę literatūros premiją. Toron 
to, Ont. Baltija, spaudė K. 
Morkūno sp. 1952. Virš., 43 7, 
3 nnm. p. 124X180 mm 1000 
egz. Pastabos: 4 p. —- Virše 
lis, titulinis puslapis ir vinje 
tės Albino Bielskio. Tre 
čiasis laidimas. 56

T a m u 1 a i t i' s, V y tautas 
(1913 I 17-): Vyt. Tamulaitis 
Raguvos malūnininkas. Red 
ney, Ont„ išleido Rūta, sp. Rū 
ta. 1951 m. vasario mėn. Virš., 
60,2 nnm. p., iliustr. 98x14 5 m 
m 1250 egz. 25 c. Pastabos: 
viršelyje — Vyt. Tamulaitis 
Raguvos maūnininkas. Iliustr. 
Zyg. Žilinsko. 1 p. — Ra 
guvos malūnininkas Prošvais 
čių skaitymai Nr. 1. R e c: Pr., 
J. Draugas 51-77,7. 57

BELLAZZI- LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. į

j vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. | 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.
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 SIUNTINI Al :

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. ! j

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis |;

per Janiną ADOMONIENĘ. L

Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, V 
medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, $ 

akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

Užsakymai iš kitur primami paštu. į >

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

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

Nors sovietinamos Lietuvos 
spauda aklai seka maskvinį sti 
lių ir nuotaikas ir jau tuo pa 
čiu sutinka su tokiais falsifika 
tais, kaip tariamieji rusų išra 
dimai ir radio ir garvežio ir vi 
sos eilės kitų dalykų, bet (rei 
kia sveikinti iniciatyvą ir drą 
są) visdėto išspusdino labai 
įdomų straipsnį apie vieną lie 
tuvį, kuris dar XIX amž. yra 
daręs bandymų pakilti nuo že 
mės su sunkesniu už orą prie 
taisu.

Rastas įdomus leidinys
Lietuvoje buvo surasta ke 

lėtas egzempliorių knygutės, 
kurios autorius Aleksandras 
Griškevičius aprašo savąsias 
pastangas ir darbą konstruoja 
nt garais varomą balioną su 
smarnais. Pirmąjame leidinė 
lio skirsnelyje „Balionas", pri 
simenama tuomet turimos ži 
nios apie pirmuosius bandy 
mus pakilti į orą balionu, ku 
riuos 1783 m. atliko broliai 
Montgolfje ir kiti pionieriai. 
Lietuvis autorius nuo savęs 
prideda, kad tie svetimšalių ba 
lionai pakilę negalėjo judėti 
norima kryptimi ir tai jau yra 
neigiamybė. Kitame snirsnely 
je „Paukščių skridimas“, nag 
rinėjama paukščių sklidimo es 
mė ir prieinama prie išvador 
kad svarbiausias skridimo ele 
mentas — sparnai. Trečiame 
skyriuje „Visiškas baliono pa 
kitimas“, A. Griškevičius jau 
siūlo radikalias baliono refor 
mas, t. y. pritvirtinti jam spar 
nūs ir uodegą. Dar viename 
skyrelyje pažymima, kad jis 
jau turįs sudaręs keletą balio 
nų projektų, kuriems jgyven 
dinti jau nuo 1843 m. veltui 
jieškąs paramos ir pagalbos. 
Gate leidinėlio pridėtas n me 
džio raižinys su atvaizduoto 
mis to garlėkio detalėmis.

Asmenybės bruožai
Sovietinamos Lietuvos spau 

doje teigaima, kad Aieksand 
ras Griškevičius, kilme buvo 
žemaitis - bajoras, atidžiai stu 
dijavęs aeronautiką ir buvo ge 
rai susipažinęs su fizikos, zo 
ologijos ir astronomijos moks 
lų to meto pasiekimais. Profe 
sija jis buvęs Kauno guberni 
jos iždo rūmų tarnautojas ir iš 
pat mažens labai domėjosi tech 
nikos mokslu ir vieninteliu sa 
vo gyvenimo tkslu inusibrėžė 
pagaminti lėktuvą, nugalėti 
erdvę.

Kokiu dideliu įsitikinimu ir 
nuoširdumu A. Griškevičius 
bandė stumti pirmyn savąjį pro 
jektą, gali parodyti ir sekanti 
citata iš to leidinuko. „Ne vien 
tik žmogaus gražios svajonės

gali pakilti į erdvės mėlynę, 
bet ir pats žmogus. Tam jis tu 
ri visišką teisę. . . Jau septyne 
rius metus veltui jieškojau pa 
siturinčio bendrininko ir jo ne 
randu. Tačiau nenustoju vii 
ties savo idėjomis įgyvendinti. 
Aš dar kartą kreipiuosi į visus 
savo bičiulius, prašau paskaity 
ti šią mano knygutę ir teisin 
gai įvertinti mano Šviesų suma 
nymą... Taigi, mintis, sukaup 
tas šiam mažam mano rašte, 
prašau priimti maloniai, atsi 
žvelgiant į jų tikslus, o jeigu 
jums atrodys atlyginimo ne 
vertos, palikit anūkams, gal 
kas ras pelenuos”.

Žinomas ir užsieny
Lietuvos bibliotekininkams 

pavyko rasti ir daugiau žinių 
apie lietuvį aeronautą, lenkiš 
koje, 1930 m. Varšuvoje išleis 
toje J. Talko-Grincevičiaus pri 
siminimų knygoje „Iš pergy 
ventų dienų“. Joje rašoma, 
kad Kauno iždo rūmų tarnau 
tojas Griškevičius, kuris darė 
bandymus avaicijos srity ir pa 
rašė brošiūrą „žemaičio garlė 
kis“, išleistą Kaune 1851 m., 
paliko du sūnus. Jam atrodė, 
kad jis jau surado galimybę 
vairuoti balionui ir nugalėjo vi 
sus sunkumus. Antai, atvykus 
gubernatoriui į vieną apskri 
ties miestą, nogėjo padaryti 
staigmeną. Deja, praskrido 
taip nesėkmingai, kad išbai 
dė arkius, ir jie pradėjo nešti 
gubernatorių, o išradėjas, kris 
damas drauge su balionu, susi 
laužė sau koją. Užsirūstinęs 
gubernatorius įsakė pašalinti 
jį iŠ tarnybos, o perpykusi 
žmona padegė jo orlaivį. Dėl 
to juodu išsiskyrė. Po to jis 
ir miręs iš susigraužimo.

Tokia būtų lietuvio aviato 
riaus, tikro pirmūno toje sri 
tyje, istorija, kaip ji buvo iš 
spausdinta p. m. gruodžio m. 
28 d. vilniškėje „Tiesoje”. Iš 
ties minimi faktai yra labai įdo 
mūs apie lietuviškąsias pastan 
gas užkariauti erdves.

Red. pastebi, kad apie tai ra 
šė prof. Vaclovas Biržiška.

DIRBTINIS INKSTAS
Pastaruoju metu mokslinio 

kai stengiasi išspręsti sergan 
čiųjų organų gydymo proble 
mą laikinai išjungiant jų funk 
ciją. Konstruojami specialūs 
aparatai, kurie tam tikrą laiką 
pavaduoja sergantį organą ir 
atlieka jo funkcijas. Klinikoje 
jau naudojamas aparatas „dirb 
tinė širdis“, kuris trumpam 
laikui pakeičia seragnČios šir 
dies funkciją. „Dirbtinis insks 
tas“ pavaduoja sergančius in

Senovės graikai laiką skai 
čiuodavo Olimpiadomis — lai 
kotarpis, kuris trukdavo 4 me 
tus. Mes gi skaičiuojame pus 
mečiais — vasąros ir žiemos 
žaidynėmis. Štai jau prabėgo 
devintosios vasaros žaidynės 
ir pradedam ruoštis sukaktum 
nėms dešimtosioms žiemos žai 
dynėms.
» ------ M ------ --------------------------------------- -

kstus, kai šių organų funkcija 
būna smarkiai sutrikusi. Jis pa 
deda pašalinti iŠ organizmo 
griuvimo produktus ir tuo pa 
čiu atstatyti sergančių inkstų 
funkciją.

„Dirbtinio inksto“ veikimas 
pagrįstas kraujo dializės prin 
cipu. Tuo tikslu naudojama pu 
siau įpralaidi celofaninė memb 
rana, pro kurią negali prasi 
skverbti forminiai kraujo ele 
mentai, baltymų molekulės, 
bakterijos ir virusai, bet lais 
vai praeina smulkesnės medžią 
gos,pavyzdžiui, gliukozės ir šia 
palo molekulės, druskų jonai, 
o taip pat kai kurie nuodingi 
griuvimo produktai. Prijungus 
prie ligonio „dirbtinį inkstą“, 
kraujas iš ligonio arterijų pa 
tenka į celofaninius aparato va 
mzdelius ir iš jų į ligonio ve 
nas. Kraujo tėkmė per dubti 
nį inkstą“ palaikoma specialiu 
mechaniniu siurbliu arba natų 
.raliu būdu — širdies susitrau 
kimas. Kadangi inkstų ligomis 
sergančių ligonių pasitaiko ne 
maža, tai „dirbtinio inksto” pa 
naudojimas klinikoje turi dide 
lę ateitį. (MG).

ĮDOMŪS BANDYMAI
TSRS Medicinos mokslų aka 

demijos Eksperimentines bio 
logijos institute, vadovaujant 
profesoriui L. Liozneriui, atlie 
kami įdomūs bandymai legene 
ruojant atskirus žinduolių or 
ganus. Daugelis kepenų, bluž 
nies operacijų, atliktų įvairie 
ms gyvūnams, jų tarpe ir bez 
džionėms, parodė, kad, pašali 
nūs iki dviejų trečdalių kepenų 
ir devynių dešimtadalių bluž 
nies, po kelių savaičių vėl atau 
ga sužaloto organo dalis iki 
normalaus dydžio. Būdinga tik 
tai, kad ji neįgauna savo pir 
mykštės formos.

Įdomu ir Štai kas. Pav., paša 
linus pusę kiaušidės ar inksto, 
regeneracija nepastebima. Ta 
čiau tuo pat metu pašalinus 
organą simetriškai, sakysime 
vieną visą inkstą ir antro pusę, 
likusi pašalinto organo dalis 
regeneruoja — atauga.

Neseniai čia buvo atilkti ban 
dymai su sėklide. Jie įrodė, kad 
šis organas sugeba regeneruo 
ti. Bandymais su beždžionė 
mis ir jūrinėmis kiaulytėmis 
nustatyta, kad, eęant mažam 
sužalojimui, sėklidė po opera 
cijos daugeliu atvejų pasiekia 
normalaus dydžio.

Be to, instituto moksliniams

Žaidynės jaunimo yra labai 
mėgiamos, tad nenuostabu, 
kad ir į praėjusias vasaros žai 
dynes Clevelande suplaukė gra 
žus būrys jaunimo, tačiau apor 
tinėj daly jos praėjo vidueiniš 
kai.

Labiausiai nuskriaustais žai 
dynėse jautėsi Vyčio futboli 
ninkai pirmose rungtynėse pra 
laimėję Čikagos Lituanikai 3: 
2. Vytiečiams, neturint nuola 
tinio vartininko, teko pasinau 
doti tenisininko Gvildžio suge 
bėjimais, kurie pasirodė esą pa 
lankesni priešui. Sakoma, vy 
tiečiai visą laiką spaudė prie 
šą, tačiau įvarčius mušė Šika 
giečiai. Lituanica finale įveiku 
si atkaklią Bridgeporto vienuo 
likę 4:1, tapdama lietuvių fut 
holo meisteriu. Prieš patenkant 
į finalą, Bridgeportas įveikė 
New Yorką 2:0. Kovoje dėl 
trečios vietos, sušlubavus bro 
liams Vėlyviams, vytiečiai vėl 
pralaimėjo New Yrokui 4:1. 
Pirmą kartą žaidynėse matėme 
jaunių futbolą. Čia Liiuanicos 
jaunieji futbolininkai ^parodė 
gražų žaidimą įveikdami New 
Yorką 5:1.

Lauko teniso varžybose 
New-Yorko Arūnas tapo dvi 
gubu meisteriu laimėdamas 
vyrų ir jaunių vienetus. Mote 
rų vienetą laimėjo Stašaitytė 
(Dainava). Vyrų dvejetas ati 
teko torontiečiams Rautinš— 
Žukui.

Plaukimo varžybose jaunių 
grupėje, nedajyvaujajnt Dėt 
mito plaukikams, vėl pasižymė 
jo aušrietis Burduhs, rekordi 
niu laiku, laimėjęs 3 pirmas vie 
tas. Jaunasis Vyčio plaukikas 
Zizinas laimėjo 3 vt. 50 v. 1. 3. 
ir 2 vt. 100 y. L s. plaukyme, 
o Aušros Klimas laimėjo 2 vt. 
50 y. 1. s. plaukyme. Moterų 
varžybose tedalyvavo po vieną 
plaukikę ir tos pačios iš Cle 
velando. Maziliauskaitė laimė 
jo 50 y. nugara ir Čiurlionytė 
laimėjo 50 y. krūtine.

Šių metų lengv. atletika sky 
rėsi nuo ankstyvesnių žaidy 
nių tuomi, kad nesimatė ne tik 
mūsų veteranų, bet ir šiaip pa 
augusių. Išskyrus porą dalyvių 
moterų klasėje, visur varžėsi 
tas pat jaunimas — suaugusių 
ir prieauglio klasėje.

Bėgimuose gerų pasekmių 
nebūta, kadangi teko bėgti 
prieš stiproką vėją. Išskirtina 
vyrų 800 m bėgimo pasekmė 
2.06,2 atsiekta Clevelando Žai 
bo Kulovich. Į augštį vyrams 
Modestavičius (Žaibas) peršo 
ko 5’8% į tolį Venclauskas 
(Žaibas) nušoko 20’3". Jieties 
metime Neries Brazdys pasie 
kė geriausią tremties pasekmę 
186’ 10%’’. Moterų klasės ge 
riausias pasekmes pasiekė: ru 
tūlio stūmime Juodvalkytė 
(Žaibas) 36’ 10%’’; Šuolyje i 
augštį Gelažytė (Žaibas) ir Pa 
cevyčiūtė (Vytis) peršokusios 
4’7” dalijosi 1—2 vietą. Mer

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal !

MONTREAL ENTERPRISES REG D.
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

12 mete patyrimas. X

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

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas 

Aug. MYLĖ 
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q. 

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. 

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

tinius hormonus, pavyko pa 
spartinti įvairių gyvūnų visiš 
kai pašalintų spenių regenera 
ciją.

Šie ir kiti bandymai turi di 
dėlę praktinę reikšmę tiiiant 
žmogaus organų regeneracijos 
problemas. (MG).

gaičių klasėje geriausiai pasi 
rodė Čikagos Aro šileikytė lai 
nuėjusi 60 m bėgimą per 8,4; 
50 m bėgimą (moterims) pex* 
7,4; jieties metimą mergaitė 
ms 82’ 11” ir 2 vt. rutulio stū 
mime moterims. Šuolį į augštį 
laimėjo PaceviČiūtė pasekme 

Nukelta į 6-tą pusi.

į Dr. Roman Pniewski j
g Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
S Vidaus ligų, akušerijos ir venerini# lig# specialistas. S 
g 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623f Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po piety.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg'd

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČlU L i S 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresai: 547 Lafieur Str., Viiie LaSalle,

P. Q,
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PASAKOJA NKVD...
Atkelta iš 3-čio psl. 

trys mašinos, reikalingos re 
monto. Garaže anksčiau stove 
jo aštuonios mašinos. Kitos 
penkios mašinos buvo išvažia 
vusios su policininkais į siitis, 
jau užimtas vokiečių. Šoferis 
mums aiškino, kad lenkų poli 
cininkai rusų bolševikų bijojo 
daugiau, negu vokiečių nacių.

Dvi - tris dienas

DARBININKŲ GVARDIJOS 
SKYRIUS ORGANIZAVOSI 
ir tvarkė lenkų policijos paii 
kimą. Iš policijos skyriaus ki 
tą gi dieną, kai buvo užimtas 
Vilnius, Ypatingasis Skyrius iš 
vežė visus dokumentus ir by 
las.

Į darbininkų gvardijos sky 
rių buvo priimami tiktai sava 
noriai ir nežiūrint kokios tau 
tybės — lietuvai, gudai, žydai 
ir tt.

Pirmuoju savo įsakymu aš 
paskyriau iš atvykusiųjų mū 
sų būryje NKVD pareigūnus: 
Raštinės viršininku ir iždinin 
ku būrio seržantą milicininką 
Kotovskij, o būrio vyresniuoju 
seržantą Podoliak. Komandie 
riaus padėjėju milicijos leite 
nantą Salachutdinov. Paruo 
Šimų mankštos viršininku — 
Velžš. Politskyriaus padėjėju 
— milicijos seržantą K. Nors 
šis jautėsi komisaru ir labai mė 
go, kad jį tituluotų „draugas 
komisarai“, tokio negabaus po 
litinio darbininko aš dar nebu 
vau sutikęs. Jo laimei „darbo 
gvardiečiai“ politika visiškai 
nesidomėjo. Jiems daugiausia

BUVO ĮDOMU ŽINOTI, 
KOKIOS RUSIJOJE

GYVENIMO SĄLYGOS, 
kokie uždarbiai, kokie butai, 
kokios kainos ir tt.

Mano būrys savo žinioje tu 
rėjo dvylika nuolatinių postų, 
kurie turėjo saugoti miestą, 
įmones, įstaigas, geležinkelį, 
Miesto valdybos įstaigą ir kita. 
Visi mūsų postai buvo išori 
niai, iš lauko pusės. Viduje 
postai buvo pasienio NKVD ir 
Raudonosios armijos dalinių 
žinioje. D.

Karibų jūros srityje nėra 
mumus, dėl kurių St. Dornin 
go apkaltino Kubą, spręs Ame 
rikos taryba.

— Taifūnas nusiaubė Toli 
muosius Rytus. Daug žmonių 
užmušta.

Torontas plačiai giriasi sa 
vo vasarvietėmis — Springhu 
rstu, Wawa ir dar kitom, ku 
rių nespėjo išreklamuoti. Bet 
ir Montrealis nenori atsilikti. 
Montrealio lietuviai, — ir tik 
tai lietuviai, be kitokių priemai 
šų, — jau turi dvi dideles vasar 
ir jie jas tvarko. Tai yra Dai 
nava ir Romuva. Abidvi savi 
ninkus turi lietuvius, sudaran 
čius kelių asmenų bendroves. 
Jeigu Danavois vasarviete dau 
giausia rūpinasi K. Andruške 
vičius ir V. Pėteraitis, tai Ro 
muvos vasarviete besirūpina 
daugiausia P. Juodkojis.

Abi lietuvių tvarkomos va 
sarvietės yra kalnuose, nuo am 
žiu amžinųjų garsiuose Laury 
nijos kalnuose, kurie, geologų 
teigimu, yra pirmoji vieta Že 
mės paviršiuje, kur atsirado kie 
ta Žemės pluta ir pirmosios Že 
mės veide pasirodė raukšlės 
(senatvės žymė!), arba kainai. 
Tiktai kai Romuva turį arti 
600 pėdų augštį virš jūros van 
dens lygio, tai Dainava peršo 
ka ir 1000.

Tat abi vasarvietės turi sa 
vo privalumų. Dainava augs 
čiau, bet drėgnesnė, Romuva 
žemiau, bet sausa, smėlinga 
ir kvapnaus pušų miško.

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 5-to puslapio.

4’ 6”, šį kartą antroje vietoje 
palikdama Gelažytę 4’5. Jau 
nių klasėje jieties metime, Bur 
dūlis irgi pagerino Tremties pa 
sėkmę numesdamas jietį 181’ 
3”. Berniukų klasėje iškiliau 
siu lengavatlečiu pasirodė Auš 
ros Žaliauskas laimėjęs 60 m 
per 7,7; nušokęs į tolį 19‘%”; 
šuolyje į augštį peršokęs 5’5” 
ir šuolyje į tolį jauniams lai 
mėjęs 2 vt. su 19’2%”. Estate 
tinius bėgimus daugumoj lai 
mėjo Cleveland© Žaibas, nors 
ir be varžovų: 4X100 m vyra 
ms—Neris 4 7,6; Žaibas 47,7; 
Olimpinė estafetė — Žaii 
4:07,0; 4XCu m moterims —- 
Žaibas 34,0; Aras 35,8, 4X100 
m jauniams — Aurša 48,8; Žai 
bas 50,8. 4X60 m berniukams 
— Žaibas 38,2.

Žaidynių nuotaiką pataisė 
puikūs šokiai, kokie turėtų bū 
ti ruošiami visuomet. Jauni 
mas domisi žaidynėmis, tačiau 
daugiau nei iš sportinis pusės, 
kas matėsi pasekmėse bei pasi 
rodyme aikštėje. Taip pat trū 
ko dalyvių — ypatingai pasi 
gesta New Yorko ir jo apylin 
kių lengvatletų ir Detroito plau 
kikų. Neatleistinas rengėjų pa 
vėluotas naujos programos pa 
skelbimas. Žaidynėse dabar 
varžomasi del daugybės tarp 
klubinių taurių, kurios ateity 
greičiau įneš nesklandumų jei 
nebus griežtai prisilaikoma tai 
syklių. Suaugusių klasės tarp 
klubiniu nugalėtoju užtikrin 
tai liko Toronto Vytis, o prie 
auglio kasės nugalėtojas dar 
neaiškus. Plaukime tarpklubi 
niu nugalėtoju tapo Aušra, o 
lengv. atletikoj Žaibas, kuris 
greičiausiai liks ir bendrosios 
taurės laimėtoju.

Tikėkimės, kad sekančios 
Žaidynės bus pavykusos tiek 
sportinėj tiek subuvimo daly 
je. A. Supronas.

Sk. ved. prierašas: Rengia 
mos žaidynės Clevelande, nie 
kuomet nepasižymi gera orga 
nizacija. Jos trūko ir vasaros 
rate. Patys rengėjai tavorizuo 
ja vietos LSK Žaibas sporti 
ninkus, dėl ko nukenčia tech

DARIAUS — GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Šiemet buvo kuklus. Dėl lie 
taus šis minėjimas įvyko ne 
prie jų paminklo Marquette 
varke, bet Dariaus - Girėno ve 
teranų posto salėje.

Kalbėtojų tarpe buvo kons. 
dr. P. Daužvardis ir keli ameri 
rikiečiai. Po kalbų Čikagos Lie 
tuvių Tarybos pirm, teisėjas 
Alfonsas Wells pranešė apie 
JAV prez. Eisenhowerio pa 
skelbtą Pavergtųjų Tautų Sa 
vaitę ir paskaitė susirinkimo 
rezoliuciją. Amerikos ir Lietu 
vos himnus sugiedojo sol. St. 
Baras ir sol. A. Brazis.

— Kareloje tebevyksta 
šės.

— Austrijoje sudaryta 
licinė valdžia.

— Chruščiovas su Gomulka 
patvirtijno Lenkijos dabartį 
nes sienas.

— Tibete Kinijos komunis 
tai išžudė apie 100,000 žmo 
nių.

— JAV paleido į vandenį 
pirmąjį atominį prekinį ir pir 
mąjį karinį laivus.

— Kinijos komunistai į Que 
moy salas paleido jau oOO.OOO 
šovinių.

— Filipinuose pasibaigė tarp 
tautinė skautų džiamborė, ku 
rioje dalyvavo apie 12,000 sk 
autų, jų tarpe ir lietuviai.

niškos rungčių pasekmės. Tuo 
reikalu Toronto LSK Vytis pa 
rašė FASK-tui griežtą raštą. 
Panašiai žada pasielgti ir Auš 
ra. Gaila, kad buv. Lietuvos 
meisteris A. Supronas, plačiau 
neapžvelgė organizacines žaidy 
nių pusės.

RUNGTYNĖS JAV — 
KANADA

Liepos 21 d. įvykyusiame po 
sėdyje Toronte, dalyvaujant 
Kanados sporto apygardos va 
dovui, Toronto LSK Vytis, 
Aušra, Hamiltono Kovas vai 
dybų atstovams, buvo sudary 
tos KSA vyrų ir moterų kre 
šinio ir stalo teniso rinktinės 
rungtynėms prieš JAV. Iš pas 
kirti klubų Į rinktines pakvies 
ti šie žaidėjai: vyrų krepšinis: 
Jankauskas, Gudas, Grigaitis, 
Strimaitis, Laurinavičius (vi 
si Toronto Aušra), Savickas, 
Kronas, Visbaras (Hamiltono 
Kovas), Sinius, Otto (Montre 
alio Tauras), Preikšaitis (Vy 
tis), Grėbliūnas (Ročesterio 
Sakalas). Moterų rinktines kan 
didatės: Šapokaitė, Sirūnaitė, 
Uogintaitė, Simonaitytė (Auš 
ra), Siniūtė, Aneliūnaitė, Dar 
gyte (Montrealio Tautas), 
Prunskytė, Stankaitytė, Minio 
taitė, Virbickaitė (Hamiltono 
Kovas), Žėkaitė, Balsienė (To 
ronto Vytis).

Vyrų stalo teniso rinktinė 
bus sudaryta po turnyio iš šių 
žaidėjų: Nešukaičio (Vytis), 
Brašlausko, Navicko, Stanaičio 
(Kovas), Grybausko (Saka 
las). Kanados meisteris Pr. 
Gvildys automatiškai įeina į 
rinktinę. Turnyro data bus pra 
nešta atskirai žaidėjams. Mo 
terų komandą sudaro Vyčio 
žaidėjos — Kasperavičių te ir 
Urbonaitė.

Visi pakviesti į Kanados SA 
rinktinę žaidėjai, tuoj pat pra 
deda treniruotes savo miestuo 
se (klubų valdybos atsakingos 
už treniruočių pravedimą), o 
nuo rugpjūčio mėn. 15 d. bend 
ros krepšinio rinktinių treni 
ruotės bus pravedamos Hamil 
tone ir Toronte. Vyrų rinktinę 
treniruos Boguckis ir Moterų 
D. Laurinavičius.

Šis JAV ir Kanados susiti 
kimas Įvyks Kanados Lietuvių 
Dienos proga Hamiltone rug 
sėjo 5 d. mergaičių katedros 
mok. salėje. Pirmą vai. žaidžia 
moterų rinktinės, po jų susi 
tinka vyrai. Stalo tenisas pra 
vedamas VAV parapijos salė 
je.

Kanados SA pavedimu
Hamiltono Kovas.

PIRMOJI KALIFORNIJOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŠVEN 

TĖ PUIKIAI PASISEKĖ

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį 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.

akimis pamatę gausias Kalifor 
nijos lietuvių sportininkų gre 
tas, gražiai uniformuotas.

St. Makarevičius paskelbė 
šiuo pradedant pirmąją Kalifor 
nijos lietuvių sporto šventę. 
Šventės programai vadovavo Jį 
Alg. Gustaitis. Sveikinimus pa 
skaitė P. Karaliūtė.

Šventę žaidynėmis pradeda 
Bangos merginos tiklininkės. 
Laimėjo Banga I prieš Bangą 
II rezultatu: 4:15, 15:5, 15:12. 
Bendras taškų skaičius 34:32 
Bangos I naudai. Pirmąjai ko 
mandai vadovavo Vanda Skis 
timaitė, antrąjai — Dalilc Po 
likaitienė. Rungtynių teisėjas 
— Emilis Skistimas.

Aikštės vidurin išnešamas 
stalo tenisui stalas. Dėl meiste 
rio vardo kovoja Ragelis ii E. 
Skistimas. Rezultatas ima krau 
tis Skistimo naudai. Užtikrin 
tai laimi Em. Skistimas, prie 
šininką nugalėjęs visuose tn M 
juose setuose 21:12, 22:20, 2? * 
:16. Trečioji v. atitenka A. Po 
likaičiui, įveikusiam Dabšį. 
Aikštelėn išbėga Bangos krep 
šininkai. Bangos vyrų krepšį 
ninku komanda (Ųabšys, Rad 
venis, /Kairys, (Makarevičįus, 
Prižgantas, Skistimas) ir Ban 
gos jaunių komanda (Stropus, 
Bertulis, Karalius, Prišmantas, 
Šeškas). Teisėjai: Ringys, Fle 
džinskas, Polikaitis. Rungty 
nės baigiamos 42 :40 vyrų rink 
tinęs naudai. Stalo teniso nu 
galėtojui E. Skistimui įteikia 
ma taurė.

Taurė paskirta ir lauko teni 
so nugalėtojui. Abiejų taurių 
mecenatas — A. Gustaitis. Ban 
ga turi buvusių Lietuvos bok 
so meisterių, kurie sutiktų pa 
treniruoti jaunuosius lietuvius 
boksavimesi. Kreipiamasi į 
šachmatininkus, kviečiant pra 
nešti savo adresus Bangos vai 
dybai, nes būtų naudinga su 
organizuoti Bangos šachmati 
ninku sekciją.

Šventėn atsilankė būrelis sve 
čiuosna atvekusių lietuvių stu 

Liepos 11 d., Los Angeles, dentų iš Rytinių Amerikos 
Kalifornijoje, vietinis lietuvių 
sporto klubas Banga turėjo pir 
mąją lietuvių sporto šventę. 

Buvo gražus šeštadienio po 
pietis. Apie sporto šventę pri 
minė vietinis lietuvių radijas. 

Iš ankstyvo ryto vyko lauko 
teniso varžybų žaidynės. Dėl 
gausybės dalyvių, tos žaidy 
nės užtruksiančios keletą sa 
vaičių.

Susirinkus svečiams, apie 6 
vai. pradėta sporto šventė. Ją 
atidarė Bangos sporto klubo 
pirm. St. Makarevičius.

Nustebome, betikėtai savo

LIETUVIŲ VASARVIETĖ „ROMUVA”
Po dvejeto metų pertraukos, 

teko apsilankyti „Romuvoje“, 
kurią kai kas vadina Palanga. 
Vasarvietės tvarkytojas p. 
Juodkojis visdėlto nusistatęs 
ją parkikštyti Romuva. Jai tik 
rai tas vardas geriau tinka. Su 
projektuotosios gatvės čia taip 
pat turi lietuviškus vardus, o 
jų viena taip pat — Romuva.

Labai įdomu buvo pamatyti 
naują Romuvos veidą, kuris da 
bar jau visai kitas, negu buvo 
anksčiau.

Pirmiausia ežeras. Jis tiesiog 
puikus: švarus, balto smėliu 
dugnu, gražiu pliažu, kuris su 
pa visą ežerą.. Maudytis, ruoš 
ti plaukymo lenktynes, šokinė 
ti nuo tramplyno čia labai ge 
ra vieta. Labai gera, kad pasi 
maudžius, čia saulės mėgėjai 
gali karališkai kepintis pliaže 
ant baltutėlio smėlo. šia pras 
me Romuva primena tikrai Lie 
tupos Palangą. Bet ta rimtis 
ir aplinkuma — kvapnus miš 
kas, milžiniškos pušys prime 
na daugiau Rambyną arba Ro 
muvą.

Abi vasarvietės jau statosi. 
Ir Romuva jau sparčiai statosi. 
Vasarnamius jau yra pasistatę 
šie lietuviai: Jonas Lingaitis, 
D. Skardžius, p. Grigelis, J. 
Blauzdžiūnas (rozmuntiškis). 
Dabar vasarnamius statosi p. 
Šlapelis, p. Jakštys ir P. juod 
kojis. Numato šiemet pasista 
tyti De Lux valyklos sa^inin 
kas Pov. Rutkauskas ir p. Barz 
denis. P. Čepulis nusistatęs va 
sarnamį pasistatyti ankstyvą 
pavasarį.
yra pasistatę keli kitataučiai.

Pastebėtina, kad Romuvos 
tvarkytojas Pr. Juodkojis pir 
menybę atiduoda lietuviams ir 
jiems saugo geresnes vietas ir, 
be to, derina taip, kad lietuviai 
sudarytų koloniją.

Romuvoje dabar yra įsigiję 
žemės apie 15 lietuvių.

Bažnyčiai ar koplyčiai vietą 
turi ‘Aušros Vartų parapija. 
Yra numatytos vietos restora 
nui, viešbučiui, krautuvei, 
tainei.

Vasarvietėje yra puikus par 
kas. Kas matė vasarvietę 
jos pertvarkymo, dabar jos jau 
nebepažins.

ELEKTRONINIS 
TERMOMETRAS

Medicininis elektroninis 
mometras, visiškai skiriasi nuo 
dabartiniu metu naudojamų 
gyvsidabrio termometių. Pri 
glaudus specialų prietaisą prie 
odos, naujojo termometro ska 
Įėję iš karto parodoma ligonio 
temperatūra. Ji išmatuojama 
0,2 laipsnio tikslumu.

Elektroninis termometras 
, ypač patogus matuojant mažų 
; vaikų, sunkiai sergančių ligo 
! nių temperatūrą. (MG).

Į
TAISAU 
televizijos ir radio aparatus.

Albinas Pranevičius.DOminic 6-6637
Darbas garantuotas._____

Be to, vasarnamių

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 artmaisiais!

; 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 į nedūžtamą 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

neišskiriant nei vaikų.
Į Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 
t namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.

HI-HI RECORDING STUDIO 
t (Home Recording Service)

4044 Ontario St. East, 
I Montreal, P. Q. LA 6-7521.

sve

ligi

ter

riau

koa

vietų.
Į sporto šventę atsilankė 

prof. M. Biržiška, eilės svarbes* 
niųjų Los Angeles lietuvių or^[ 
ganizacijų atstovų, bei šiaip 
nemažas būrelis stebėtojų. Fil 
mavo: Pov. Jasiukonis, Vyt. 
Stanaitis. Fotografavo L. Brie 
dis. Šventė vyko Park Viw 
Playground aikštėje.

Dabartinę Los Angeles Ban 
gos sporto klubo valdybą su 
daro: St. Makarevičius (pir.), 
B. Raivydaitė (sekr.), R. Dab 
šys (ižd.)., E. Radvenis (na 
rys).

iRWDE LUXE DRY CLEANERS!
117—Sth AVENUE, LACHINE L

| ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS J

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

! D- E. BELANGER fic SONS £
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJ h 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343

M. MACIUKAS H
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“, A
<: Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš
?: 7% iki 50% turto vertės. J;

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.
z: Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. J; 
z; vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus A 
i: įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 i;
z: vali p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
g Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave. Į j

PRANEŠIMAS
Vilniaus Krašto Lietuvių Są 

jungos St. Catharines skyria 
us rengiamos birželio 20 d. Nia 
garos pusiasalyje penkių metų 
Sukaktuvinės Joninės — Jauni 
mo Šventė, nežiūrint, kad bu 
vo daromi trukdymai, praėjo 
su dideliu pasisekimu — sutrau

St. CATHARINES, Ont.
BENDRUOMENĖS DIDŽIŲJŲ JONINIŲ

REIKALAI RUOŠĖJŲ ARBATĖLĖ

NIAGARA FALLS, Ont.

vadovybė kartą ar du metuose Kovas, parašydamas atvirą laiš 
prašo visu narių ir kitų tautie ką redakcijai. Jo ištraukas dien 
čių paremti vienu ar nitu bū raštis atspausdino š. m. liepos 
du jos sunkų darbą. Praėjusių 20 d. pradėdamas šiais saki 
metų jos prašymas atsilankyti niais: „kiek lengvaatlečių, da 
skaitlingiau į „Student Prin lyvavę pereitą savaitgalį rung 
ce”, tautiečių buvo priimtas ir tynėse Filadelfijoje už Rusi 
davė gražių rezultatų. Šią va ją, visiškai nėra rusai. Nema 
sąrą LN v-ba kviečia visus at žas jų skaičius, pagal Kazį Sta 
vykti į Delta šią savaitę. naitj HLSK Kovas pirminin 

, . v ,. . ką, nes pav. pasaulio jieties me
LN kine per birželio menesi timt meisterė Birutė Kalėdie 

davė 636 dol. pelno. Liepos mė js by any strecb of fbe įma 
nėšio pelnas, jau dabai galima gįnatjon a Russian“. Ji yra lie 
jpėti, bus apie 1000 dol., Jei tuvį j, gįrnė ir užaugo Lietu 
gu gi mes lietuviai šią savaite voje įr kalba skirtinga kalba. 
LN v-bos prašymo paklausysi Toliau> Canados vyriausybė, ly

“ pelną padidinsime ke grĮaį kaip ir likusioji laisvojo 
('is šimtais. Didesnis LN pel pasaubo dalis, nepripažįsta jė 

greičiau priartins mūsų ga įvykdytos Lietuvos okupaci 
uiturimo centro Hamltone įsi jOS Kanados ir JAV laikraš 
gijimą. Sk. St. čiai, toliau rašo „Spectator",
ATŠAUKĖ RUSŲ PADUO labai dažnai rašo apie rusų sp 

TAS ŽINIAS ortininkus, kurie visiškai nėra
T . , rusai, bet priklauso Pabaltijo
Laisvojo pasaulio spauda, o valstybėms arba Ukrainai, sa 

taip pat įvairios telegramų ko p Stanaitis> Melbourne 
agentūros, labai dažnai Sov. Olimpiadoje, sportininkai iš 
S-gos pavergtoms tautoms už LietUvos, Latvijos ir Estijos, 
deda grynai rusų tautybė. Pa laimėjo Rusijai 2 aukso> / S1 
našiai atsitiko ir su pasaulio dabr0 ir 4 bronzos medalius 
jieties metimo meistere lietu gavo straipsnį (pasinaudojant 
vaite Birute Zalagaityte Kalė atviru laišku) dienraštis bai 
diene, kurios nuotrauką du kar gja §jajs sakiniais „tarptautinė 

P1!?0 v*et°s dienraštis se žaidynėse, Rusija prklauso 
”The Hamilton Spectator , pa nuo minėtu tautu, nes jos duo 
vadindamas ją ruse sportinin da Rusijai ‘didelius laimėjimus, 
f . ( aip buvo u Montrealy) get vieną dieną, kada tos visos 
ą ? reagavo Hamiltono LSK tautos bus vėl laisvos — rusai 

atrodys labai vargingai (poor) 
tarptautiniuose susitkimuose.

Malonu, kad Hamiltono dien 
raštis (jo tiražas yra 200 tūks. 
egz.) parašė tokius atvirus žo 
džius, o hamiltoniečiai sporti 
ninkai reagavo.

SAUGOKIMĖS VAGIŲ, 
ypač iš nepilnamečių pusės. 
Jie, turėdam daug laisvo laiko, 
bastosi gatvėmis ar maudynė 
se ir paimdami savo „globon“, 
kas papuola po ranka. Štai, ne 
seniai, maudynėse buvo pavog 
ti rūbai, P. Zabarauskui iš leng 
vos mašinos, stovinčios prie na 
mų, išimtas radijas. K. B.

| A. L I O D 2 I U S, B. L., I 

K Viešasis Notaras
t (Notary Public) $

K Advokatas iš Lietuvos. 8
X Namų, žemės ar bet kurio 8 
g biznio pirkimo-pardavimo X 
g dokumentų sudarymas ir $ 
X visi kiti notariniai reikalai. g 
X Teisiniai patarnavimai. $ 
| Morgičiai. $
| įstaiga: JA 7-5575; j 
| Namų: FU 3-8928. |
| 20 King Street East, $
g Hamilton. 8

Įvairūs siuntiniai
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS :

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

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

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.
Iš EUROPOS VALSTYBIŲ:

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

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

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

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

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

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
si,ųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąsKaitą. 

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..
LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

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

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

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

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

Sav. A. KALŪZA

Praeitą sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, įvyko b-nės visuoti 
nis susirinkmas, kuriame tepa 
siliko vos keli žmonės. Visi ki 
ti, įskiriant net tuos, kurie sa 
ve vadina šviesuoliais, visi nu 
ėjo namo... Tiesa, gerą tam 
priežastį davė pats pirminin 
kas, kuris teatvyko tik po to, 
kai prie salės durų bebuvo vos 
keli žmonės. Nuoširdžiai kai 
bant, galėjo pasilikti visi, nes 
trys valdybos nariai buvo likę 
irgi. Bet mūsų žmonės dar vis 
nepeirsiima savos bendruome 
nės reikšmės. Pav., vienas nuė 
jo namo ir dai nustebusią žmo 
ną nusivedė, pareikšdamas, 
kad dabartinė valdyba nesikrei 
pia į jį bendruomenės mokes 
čio. Girdi, turbūt neskaito jo 
nariu... Pasakė ir nuėjo paten 
kintas savo sąmojumi. O susi 
rinkime tepasiliko tik keli žmo 
nės svarstyti be galo svarbius 
mums visiems čia lietuviams 
reikalus. Pav., naujos valdybos 
sudarymą, nes šioji, kaip pra 
nešta susirinkime, baigė savo 
kadenciją.

Iš kur paimti naują valdy 
bą?

O ją paimti reikės. Be valdy 
bos nebūsime, nes niekas ne 
daleis iki to, kad štai musų gai
ši bendruomenė sugriūtų. Ant 
bendruomenių laikosi visa P. 
L. Bendruomenė. Jėga viso pa 
šaulio lietuvių, be kuiios mes 
esame išsisklaidę be jokios rei 
kšmės.

Sudaryti valdybą čia būtų 
visai nesunku vėl, jei žmonės 
parodytų daugiau narsumo: 
valdyboje būti šiais laikais ne 
lengva — tai visi žinome. Ta 
čiau tuo pačiu didesnė auka, 
didesnis pasiryžas. Ypač tiems 
ar toms, kurie dar valdybose 
niai.

Šiame susirinkime tapo taip 
pat išrinktas naujas bibliotekos 
vedėjas — J. Girevičius, n* 
K. Šukienė savo bibliotekos su 
tvarkymo darbą atliko pavyz 
dingai ir metus gražiai atidir 
bo! Naujam vedėjui susirin 
kimas širdingai paplojo.

Susirinkimui dienos pirmi 
ninku buvo išrinktas S. Šet 
kus, sekretoriavo A. Gverzdys. 
Susirinkimas praėjo sklandžiai 
be reikalo negaištant nė vie 
nos minutės. Visų diskusijos 
buvo širdingos ir darnios.

nnmnumunmrnnmmummmmn 
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers, Selicitori, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501 

Res. BE 3-0978 
»»uni»n»nmmn»im:iiiiiniimint

I
A.E. McKAGUE :;

Barrister and Solicitor J ' 
Advokatas ir Notaras ' 1 

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

330 Bay Street, X
TORONTO 1, Ontario. § 

w — ••><«— ~w  nt*-----  w
Lietuvio Advokato įstaiga

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585 
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Vietos vilniečiai, labai pasi 
sekusių joninių šeimininkai, su 
ruošė arbatėlę visiems talkinin 
kams, pakviesdami taip pat ir 
kitų organizacijų atstovus. Ar 
batėlė įvyko p. Pūliso naujai 
nupirktuose gražiuose namuo 
se. Susiringo gražus būrys dar 
buotojų. Ceremonijas vedė vii 
niečių skyriaus pirmininkas K. 
Bogušis ir davė progos tarti 
žodį visiems to pageidavusie 
ms ir po žodžio kalbėjusiems 
gražiai padėkojo.

Visi kalbėtojai išreiškė džiau 
gsmą dėl didelio vilniečių pa 
sisekimo. Tik vienas kitas pa 
lietė ką kitą, tai iškeldamas 
vieno nuopelnus, tai paliesda 
mas kam špilkutę, pav., kad 
esą neretas seniau dirbęs prieš 
vilniečius, dabar, pamatęs jų 
sėkmę, dirbąs su vilniečiais. 
Kitas kalbėtojas iššaukė kitas 
organizacijas į varžybas su vii 
niečiais ir pan. Tačiau buvo ir 
tokių kalbėtojų kurie visą pasi 
sekimą skyrė bendram lietuvy 
bės susipratimui šiame pusiasa 
lyje. Skyrė pasisekimą mūsų 
lietuviškai visuomenei, rėmiau 
čiai taip gausiai pozityvius lie 
tuvybės darbus, skyrė puikius 
darbo rezultatus vieningumui 
ir, žinoma, pačių vilniečių sky 
riui už jų drąsumą, veržlumą 
ir nepavargimą. Paaiškino, 
kad vilniečių palaikymas ar ne 
palaikymas daugiausia parei 
na nuo pačių vilniečių darbo, 
taktikos, kuri pradžioje nėra 
buvusi visiškai gera, bet kuri 
dabar jau esanti be jokio prie 
kaišto iš čia ir ne iš kitur ir vi 
siška parama.

Kitas kalbėtojas priminė, vi 
siems, kad į arbatėlę susirin 
ko trigubai daugiau negu į fa
nes visuotinį susirinkimą.

Savo žodyje skyriaus pirmi 
ninkas K. Bogušis tarp kitko 
iškėlė bendruomenės reikšmę, 
padėkojo visiems už darbą ir 
linkėjimus.

Išsiskirstė visi anksti išsineš 
darni gražiai ir kultūringai pra 
leisto subuvimo įspūdžius.
ATOSTOGOS IR SVEČIAI

Pas pp. Šetkus atostogavo 
daktaras A. Baltrukėnas nuo 
Clevelando, kuris ta proga iš 
bandė savo žvejokišką laimę 
Erie ir Ontario vandenyse. 
Taip pat atostogavo pp. Bren 
cių šeima iš Čikagos ir aplanke 
įžymias krašto vietas ir Niaga 
ros muzėjų, kuriame tarp kit 
ko, yra pasaulyje geriausiai iš 
silaikiusios Egipto mumijos.

PAJIEŠKOJIMAI
— Sofija Lukauskaitė - Ja 

saitienė įieško Lietuvoje išleis 
tų H. Lukauskaitės eilėraščių 
rikinius: „Bi augiausias pėdas“ 
ir „Eilėraščių Kraitis“ (abi 
knygutės mažo formato). Iš 
anksto tariu nuoširdų ačiū už 
kiekvieną pastangą jas surasti. 
Rašyti: Mrs. S. Jasaitis, Tam 
pa 3, Fla. P. O. Box 15031.

♦ * *
— Jieškoma Ona Bajoras, 

gyvenusi Montrealy, 3891 BĮ 
vrd St. Lawrence. Jieško M. 
Vilkaitienė, Šunskų paštas, 
Kapsuko rajonas, Lietuva.

Onai Bajoras NL red. yra 
laiškas,

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A” !
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— !

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. !'

Darbo valandos: J'

Pirmad. ir penktad. nuo,10—12 v. ryto ir 5l/2—9 v. vak. į 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, < 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, y

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. yToronto, Ont. Tel. I E 2-8723. y

kė virš 1000 svečių ir davė 530 šiai atsilankiusiems svečiams 
dol. pelno. Tą atsiekti padėjo už punktualumą, kas įgalino 
visų bendra parama, visuome laiku atlikti programą ir likusį 
nės (pritarimas ir supiatimas, laiką tinkamai sunaudot pasi 
kas kam trukdė. linksminimui ir susitikimui su

Todėl už taip dideli mūsų 
darbams pritarimą ir jų įverti 
nimą reiškiame viešą padėką!

Pirmučiausiai dėkojame p. 
A. Mikulskiui, p. O. Mikuls 
kienei, sol. J. Krištolaitytei, 
ansamblio pirm. _J. Nasvyčiui, 
jos valdybai ir visiems Čiurlio 
nio ansambliečiams už geriau 
sias pastangas mus apdovano 
ti taip augšto lygio tautine— 
lietuviška programa, kuri mu 
myse paliko neišdildomą pri 
siminimą. Šventės garbės sve 
čiui Pasaulio Lietuvių B-nės 
Pirm. J. Matulioniui už gražų 
sveikinimo žodį. Visiems Ro 
chesterio „Sakalo” ir Hamilto 
no „Kovo” sportininkams ir jų 
vadovams už gražų šventės 
sporto programos pravedimą.

Nepaprastai svarbus ir rei 
kšmingas yra darbas šventės 
išpopuliarinimas, todėl už pa 
rodymą tam nemažai nuošir 
didelę padėką: visiems rašiu 
durno, reiškiam nepaprastai 
siems ir lietuviškai spaudai, jų 
traipsnius bei raštus talpinu 
siems, lietuviškų radijų valan 
dėlių vadovams už skelbimus 
radijo bangomis ir parapijų kle 
bonams už gražų išgarsinimą 
savo parapijiečių tarpe. Ypatin 
gą padėką reiškiame „Nepr. 
Lietuvos” red. J. Kardeliui ir 
„Tėv. Žiburių” red. Dr. A. Ša 
pokai už didelį mūsų šventei 
prijautimą ir straipsnių bei 
skelbimų įdėjimą tinkamose 
vietose. Gi Gerb. J. Kardeliui 
dar kartą reiškiame nuošir 
džiausią padėką už N. L. Nr. 
21 (635) parašytą vedamąjį. 
Iš Niagara Fallis, Vyt. Mači 
kūnui širdingai dėkojame už 
papuošimą mūsų išleistą infor 
macinį leidinį - programą.

Širdingas ačiū Wellando ir 
St. Catharines apylinkių vai 
dyboms ir organizacijoms už 
taip nuoširdžiai mums ištiest 
paramos ranką, ypač Wellan 
do Medžiotojų ir Meškerioto 
jų klubui „Lithuanica", parū 
pinusiems ansambliečių vaka 
rienės paįvairinimui žuvies ir 
zuikienos. Visiems niagariečia 
ms ir st. cathariniečiams, pa 
rodžiusiems nuoširdumą ap 
nakvindinant ansambliečius. 
Geradariams, aukojusiems lo 
terijai, ypač prekybininkams 
iš Toronto. J. V. Margis (Dru 
kstore); Wallpaper & Paint 
Centre; Howard Park Hard 
ware; Parkside Meat Market; 
Atlantis Export - Import Ltd.; 
Danas Shop; The Tumas Ci 
gar & Gift store (Beržniska 
ms); J. Miliūnui ir E. Jony 
nui, iš St. Catharines C. Walla 
ce Co. L>d.; Toal's ir Edgar 
vaistinėms; Merkury; Rober 
ts; Williams Hardware; Apeti 
zer; Red & White Store (P. 
Zaruk) ir daug kitiems. Liu 
dui Pusliui už 10 dol. loterijai 
ir patalpų užleidimą dirbančių 
jų vakarienei. Lobatt'o b-vei 
už vertingą sportininkams pe 
teinamą dovaną, kurią š. m. 
laimėjo Toronto Vyčio lauko 
tenisininkai. Padėjusiems bei 
dirbusiems prie bufeto ir kitų 
darbų iš Toronto Basalykams, 
Cicėnams, Sapliams, Račkaus 
kienei, Žvirblytei, Mockui, 1 
mbarui, Krasauskui ir kt.; iš 
St. Catharines Jonui ir Juozui 
Grigams, J. Alliui, P. Polgri

IR PADĖKA
mui, K. Stundžiai, St. Vaitkui, 
A. Šetikui, J. Mackevičiui, K. 
Vilbikaičiui, J. Kalainiui, A. 
Gverzdžiui, J. Liangai, Z. Ja 
kuboniui, V. Daraškai, K. Jo 
nušui, J. Girevičiui, J. Kavalė 
liui ir kitiems.

Nuoširdi padėka visiems gau 

pažįstamais bei užmezgant na i 
jas pažintis. VKLS-gos St. 
Catharines skyriaus nuoširdus 
linkėjimas ir prašymas, kad 
tikslus punktualumas jsigyven 
tų visur ir visuose lietuviuose 
ir kad išnyktų, negražus papro 
tys „Lietuviškas punktualu 
mas“, kas reiškia vaiandą ar 
dvi vėliau negu skelbiama.

Tad iki pasimatymo 1960 me 
tais, birželio 25 dieną toje pa 
čioje salėje Community Cent 
re Hall, Merritton, Ont. (prie 
St. Catharines).

Programą skelbsime vėliau 
ir dėsime visas pastangas, kad 
būtų kuogeriausia. Tas mums 
iki šiol sekėsi, kiekvienais me 
tais buvo įvairinama ir kiek pa 
tyrėm, svečiai mūsų piogramo 
mis buvo patenkinti.

Kadangi Joninės savo kilme 
ir esme įdomiausios jaunimui, 
todėl ir kitais metais jas skel 
biame Jaunimo švente.

Labai apgailestaujame dėl 
vykusių nesusipratimų, ypač 
kad jie išnešami į kitataučių 
tarpą. Kelios savaitės prieš 
parengimą težinomi „gerada 
riai“ telefoniniu pasikalbėjimu 
atsako išnuomotą Merritton 
Community Centre salę, būk 
tai birželio 20 d. Joninių neįvy 
ks, nes ansamblis tą dieną iš 
vyksta su koncertu į Ilan iii • 
ną. Išsiaiškinus, kad rengėjai 
salės neatsisakė, salės piuiurė 
tojas pareiškė, kad lietuviai 
esą nerimta markė. Be to, ir 
gi matyti tų pačių, buvo siun 
tinėjami Čiurlionio ansamblio 
vadovybei ir kitiems anonimi 
niai atbaidymo laiškai.

Turime viltį, kad i960 me 
tais panašių nemalonumų bei 
nesklandumų nebeturėsime.

VKL S-ga St. Catharine* 
Skyriaus Valdyba.

INDĖNAI UŽPLŪDO 
MIESTĄ

Šeštadienį čia jų susirinko 
per 5000 — iš Kanados ir Ame 
rikos — švęsti savo teisei lais 
vai pereidinėti sieną. Buvo be 
galo įdomių vaizdų ir žmonių. 
Iš Londono atvyko garsusis 
vaško muzėjus, kuriame, kaip 
gyvas, stovi jau ir popiežius 
Jonas bei Niagarą pirmas pa 
matęs 16 šimtmetyje pranciš 
konas vienuolis.

DRAUDIMAI
Automobiliui, namų, 

gyvybė* ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Crea., 
Toronto 9, Ont.
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BANKELIO „LITAS”

Montreailo „Litas” pašto 
viai ir užtikrintai auga. Štai 
1958 metų pirmojo pusmečio 
padaryta apyvarta:

Pajamos: $$
1. Gauta indėlių ..170,240.25
2. Grąžinta paskolų 81,032.10
3. Paimta iš Centr.

Kasos .........................5,186.92
4. Gauta palūkanų ..8,348.81
5. Gauta įstoj. mokesnio 52.—
6. Pereinamos sumos ..314.38

Viso pajamų ...265,224.46 
Išlaidos:

1. Išmokėta indėlių 100,932.41
2. Išduota paskolų 136,630.20
3. Padėta į C. Kasą 25,022.27
4. Valdymo išlaidos. .2,894.68
5. Dividendas iš Lygos ..2.—
6. Pereinamos sumos 1,129.30

Viso išlaidų ....266,610,94
Tad viso apyvartos per šį 

pusmetį padaryta 531,835.40 
dol., tai yra virš pusės mil. do 
erių ir lygiai tiek, kiek pernai 
buvo padaryta per visus me 
tus. Reiškia, apyvarta dvigu 
bai padidėjo.

Banko balansas (valdomas 
turtas) 1959 metų liepos mene 
šio pirmai dienai atrodo sekan 
čiai:

Aktyvas (turimas turtas).
1. Išduotos paskol. 238,779.15
2. Centrinėje kasoje 30,000.—
3. Banko (Kasoje ..26,573.60
4. Inventorius .................243.—
5. Indėlis Lygoje ............52.—
6. Pareinamos sumos ..465.—

Viso banko turto 296,112.75
Pasyvas (turtas priklauso).

1. Indėlininkams ..287,995.59
2. Atsargos kapitalui 2,000.—
3. Nepaskirstytas peln. 611.03
4. Pusmečio pelnas ..5,506.13

Viso ...................... 296,112.75
Narių - indėlininkų 421, sko 

lininkų 124.
Lietuviškosios Montrealio 

Bendruomenės piniginis pajė 
gumas yra bent dešimteriopai 
didesnis. Su laiku jis turėtų 
reikštis bent didžiumoje per 
„Litą“. Bet laiko ir pasitikę 
jimo klausimas. Veikiame penk 
tus metus. Dešimtmečio proga 
tikimės mūsų balansas sieks 
3 mil. dol.

Man išrodo, kad tautiečiai 
nėra atkreipę tinkamo dėme 
šio į tai, jog indėlininkas, ture 
damas indėlį Lite, gauna ne 
tik augštesnes palūkanas, bet 
dar nemokamai gyvybės drau 
dimą 2,000 dol. Imdamas gi

DR. J. š E M O G A S 
Office 5441 Bannantyne 

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 
į' Šeštadienį 11—1 p. m.
X arba pagal susitarimą,
g Namų tel. PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALIŠKA 
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

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ SPECIALISTAS 

IR CHIRURGAS

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

Tel. PL 9958

’i
i i)r.E.Andriikt}iti8
; : 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

PUSMETINĖ VEIKLA.
paskolą: iš Lito gauna net iki 
10,000.— dol. paskolos-gyvy 
bės draudimą. Šį reikalą kiek 
vienas turėtų rimtai pergalvo 
ti. Kodėl neužtikrinti savo šei 
mai nelaimės atveju draudimą, 
kuris nieko nekainoja?

D. Jurkus.
Lito vedėjas.

PRANEŠIMAS VISIEMS
Mirusio savan.-kūrėjo kap. 

Juozo Navikėno atminčiai, i 
pjūčio m. 16 d., 10 vai. ryto 
A. Vartų par. bažnyčioje bus 
atlaikytos pamaldos. Mūsų pa 
prašytu, maloniai sutiko *pa 
maldų metu pagiedoti, solistė 
G. Čapkauskienė.

Montrelio skyr. kūr.-sovano 
riai su savo šeimomis ir Mont 
realio lietuviškoji visuomenė 
maloniai prašomi tose pamaldo 
se dalyvauti ir tuomi prisimin 
ti mirusįjį brolį-savanorį J. Na 
vikėną. Tokios pamaldos (vie 
nas mėnuo nuo jo mirties) tu 
rėjo būti rugpjūčio 12 dieną, 
bet tai yra darbo diena ir sun 
ku susirinkti, o rugpj. 15 d. — 
vikėną. Tokois pamaldos (vi 
šeštadienis yra Žolinės šventė 
ir gedulingųjų pamaldų laiky 
ti negalima, tas ir privertė pa 
sirinkti rugp. 16 dieną.

Savanorių-Kūrėjų Sk. V-ba.
SVEČIAI Iš AMERIKOS
Praėjusį savaitgalį Montre 

alyje lankėsi iš Worcesterio, 
Mass., visuomenės veikėjas p. 
Pupka ir J. Bruožis. Į NL re 
dakciją juos atlydėjo montrea 
lietė p. Kazlauskienė. P .Pup 
ka papasakojo, kad Worceste 
rio lietuviai turi naujų rūpės 
čių, nes, vedant per miestą au 
tostradą, nusavino jų namus, 
klubą, teatrą ir. užeigą, kurie 
buvo Worcesterio lietuvių cent 
ras ir širdis. Visdėlto, sako p. 
Pupka, žmonės yra pasiryžę 
nugriaunamus namus atstatyti 
kitoje vietoje. Ta proga p. 
Pupka pratęsė NL prenumera 
tą.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I augštas, 11 kamb. 
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D. 

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.

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

Tel.:

NOTARAS S 
| MILTON W. WINSTON,* 

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

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

<9
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.

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

SKELBIMAS SA 
VANORIAMS - KŪRĖJAMS

Rugpjūčio 16 dieną, 11 vai. 
ryto, šaukiamas L. K. Savano 
rių Sąjungos Montrealio Sky
riaus narių susirinkimas Auš 
ros Vartų parap. potalpose, sa 
Įėję po klebonija, žemiau išvar 
dintai darbotvarkei apsvarsty 
ti:

1. Paskutinio Skyriaus na 
rių susirinkimo protokolo skai 
tymas ir jo tvirtinimas.

2. Susipažinimas su gautais 
raštais iš Centro Valdyuos, bū 
tent:

a) Savan.-kūr. ženklo parin 
kimas.,

b) Skyriaus nusistatymas 
dėl naujos C. V-bos rinkimų.

c) Nesančių sk. nariais, sav. 
-kūrėjų pritraukimo į skyriaus 
sudėtį klausimas.

d) Savanorių - kūrėjų S-gos 
Rėmėjų parinkimas.

e) S-gos legalizavimo klau 
simas Kanadoje.

f) Skyr. Savišalpos fondo 
klausimas.

g) Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo įrengimas Či 
kagoje ir to darbo parėmimas.

k) Kartotekos klausimas.
3. Kasos reikalai:
a) Nario mokestis, b) Au 

kos liet, reikalams, c) Pamink 
linės lentos Fondo likučių pa 
skirstymas, b) balandžio 25 d. 
apyskaita.

4. Reviz. k-jon vieno nario 
darinkimas vietoje mirusio sa 
vanorio J. Navikėno.

5. Klausimai ir sumanymai.
Pastaba: Nurodytai datai ne 

susirinkus kvorumui, po pusės 
valandos įvyks kitas susirin 
kimas, kuris bus teisėtas neat 
sižvelgiant į dalyvių skaičių.

Valdyba.
DIDELIS JUDĖJIMO PER 

TVARKYMAS 
MONTREALYJE

Montrealis dabar kenčia 
nepaprastai didelio mašinuo

nų skaičiaus augimo ir su tuo 
susietų judėjimo sunkumų. Tik 
tai prieš kelis metus Montrea 
lis pristigo automobiliams ga 
ražų, o dabar jau stinga jiems 
ir gatvių, ir kelių, ir tiltų. Gat 
vės pakraščiais užstatomos iš 
abiejų pusių, bet ir to neuž 
tenka. Dėl to miesto savivaldy 
bė skubotai yra priversta rū 
pintis paskubintu judėjimo rei 
kalų tvarkymu.

Tuo tikslu visų pirma susi 
rūpinta išvesti didžiąsias išil 
gai ir skersai miestą arterijas. 
Baigiama vesti ant stulpų au 
tostrada, kuri eina išilgai salą, 
iš rytų j vakarus. Skersai salą 
dabar suprojektuotas Decarie 
arterijos pertvarkymas ir nau 
ja skersai miestą, nuo Montre 
alio uosto į šiaurę, autostrada, 
kuri kaštuos 43 mil. dol.

Bet ir to maža. Kol nebus iš 
vesti požemini?^ keliai, tol ge

v resno, patogesnio ir skubesnio 
susisiekimo Montrealis netu 
rėš.
• T. J. Aranauskui, išvykus 
atostogų AV klebonui T. Bo 
revičiui, eina klebono pareigas.
• Teisėjas P. Shortene įspėja 
automašinų vairuotojus, kad 
už susidūrimą mašinų, vairuo 
tojui esant gėrusiam alkoholi 
nių gėrimų, vairuotojams bus 
taikomas įstatymas, kaip kri 
minalistams ir tokiu atveju kai 
tininkai bus baudžiami iki 5- 
kerių metų kaėjimo.
• Darbininkų, CIO, CCL ir A 
PL, organizacijų bendra kon 
ferencija Montrealy paskyrė 
150.000 dol. organizavimui ir 
išrinko bendrą 31 nario tary 
bą.

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

tuotai apdrausti.
Teirautis: WE 2-3709

į TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve į

dol. Nuoširdžiai dėko

Ralys atostogų metu 
j Ontario provinciją,

pirmąjį ketvirtadienį vakarais 
Klubo patalpose. ,

Salė organizacijų susirinki 
mams, posėdžiams, susitarus 
su klubo pirmininku dėl laiko, 
yra duodama nemokamai.

Šokiai klube penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais, 
grojant orkestrui. Papiginti gė 
rimai. Veikia restoranas-užkan 
dinė.

Naujų Metų sutikimui DL 
K Vytauto klubą; ;;avo leidi 
mą veikti visą n.-.l.tį.

• Lietuviai Sineramoje rodo 
mi, jai rodant Pietų jūrų filmą. 
Lietuviai matomi dalyvaujant 
Sydnėjaus parade, Australijo 
je-
• Ponia Šarkienė, buvusi mont 
realietė, dabar gyvenanti su 
ma Floridoje, Miami, vasarą 
praleisti Floridos karščius yra 
atvykus į Montreal}. Ta proga 
p. Šarkienė atsilankė N L re 
dakcijoje, pratęsė NL prenu 
meratą ir dar NL paremti pa 
aukojo 5 
jame.
• Dr. D. 
išvyksta 
kurią nori plačiau pažinti.
• P. Petronis su žmona ir p. 
Bagdžiūnas atostogaudami va 
žinėjosi Jungtinėse Valstybė 
se, bet daugiausia laiko pralei 
do New Yorke, kur aplankė sa 
vo giminaičius ir gerus pažįsta 
mus. Pp. Petionių dukterys va 
saroja pp. Bakanavičių ūkyje 
prie Brome Lake.
• Račkus Izidorius, žiemą su 
važinėtas mašinos ir labai sun 
kiai sužeistas, ilgą laiką gulė 
jo Viktorijos ligoninėje, bet da 
bar jau yra išėjęs iš ligoninės, 
bet ir namie tebėra sugipsuo 
tas.
• Sugrįžo Lietuvon iš Montre 
alio Aleksandras Kasparavi 
čius, kuris Lietuvoje buvo pali 
kęs žmoną 1926 metais. Jo vai
du Tėvynės Base rašo Juozas 
Petronis, kuris plūstasi, ypač 
plūsta dipukus: girdi, jo nelei 
dę namo. . . O faktinai dipu 
kai visiems komunistuojantie 
ms pataria važiuoti į Lietuvą, 
ne atkalbinėja. Iš Hamiltono 
sugrįžo Aleksandra Matulaitie 
nė. Iš Montrealio sugrįžo ir Jo 
nas Pūras, kuris Kauno baldų 
fabrike dirbąs radijo imtuvą 
ms dėžes. Is Vokietijos grįžo 
dipukas Kęstutis Stalioraitis, 
vokiečių okupacijos laikais bu 
vęs miesto savivaldybės sekre 
torius ir vertėjas.
• Raudonasis Kryžius Mont 
realyje surinko kelis tūkstan 
Čius dolerių, už kuriuos vaikų 
ligoninei nupirkta dirbtinė šir 
dis ir plaučiai, be kurių sunku 
daryti svarbesnės operacijos.
• Auga į padanges Montrealio 
miestas. Prie CNR Centrinės 
stoties Royal bankas statosi 42 
augštų namus. Ir daug jau dan 
goraižių pradėti statyti, ypač 
prie Dorchester gatves, kuri 
tampa didžiųjų centrų gatve.
• Atotogavo Atlantic City 
Kazimiero par. choristai 
Bubelis ir A. Vaišvila su 
momis.
• Mirė liepos 30 d. Rozalija 
Kazėnienė, 58 metų, ir palaido 
ta per Šv. Kazimiero parapiją 
rugp. 3 d.
• Pp. Gaurių vasarvietėje prie 
St. Donat vasaroja p. Kudžmai 
tė, pp. Augūnai, p. Sibitytė ir 
kt.

Šv.

šei

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖS
Ritminės Mankštos 

ir
Išraiškos Šokio Studija, 

dieniniai ir vakariniai kursai 
mergaitėms ir moterms.

Tel. CR 7 7868
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DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Pašalpinės susirinkimai vasa 
ros metu vyks ne sekmadie 
niais, bet kiekvieno menesio

APIE LIETUVIŠKĄJĄ VA SARVIETĘ 
SPRINGHURSTE

nų metu, aišku, dabartinis pas 
tatas suteiktų geriausią pašto 
gę, bet paties sezono metu, ka 
da dienos taip karštos, kada 
čia privažiuoja tiek daug žmo 
nių, jieškančių poilsio ir ko no 
rs nauja, ši vieta taptų vienin 
telė savo pobūdžiu visiškam 
gamtos prieglobstyje.

Jeigu ši vietovė įgijo tiek po 
puliarumo per tuos keletą me 
tų, reikia įsivaizduoti, kas čia 
dėsis netolimoje ateityje.

Vasarotojas.
• Telegramų JAV prezidentui 
D. Eisenhoweriui pasiuntė To 
ronto B-nės seimelis ryšium sųf 
Pavergtųjų savaitės paskellM 
mu.
• Dr. E. Zubrienė nuo liepos 
25 d. iki rugpjūčio 15 d. atos 
togauja ir jos dantų gydymo 
kabinetas atostogų metu uždą 
rytas.
• Prof, ir dr. Zubriu šeimoje 
iš Čikagos viešėjo P. Dirda su 
šeima.
• Sol. V. Verikaitis su keliais 
lietuviais aną sekmadienį daly 
vavo Rapsodijos programoje ir 
giedojo lietuvišką dainą.
• Pranciškonų parapijon pa 
skirtas kun. dr. K. Žalalis, T. 
Steponas perkeltas į Kennebu 
nkport, JAV.
• Viešėjo Springhurste kuna 
dr. Tadarauskas, inž. KšiviR, 
kis, kun. St. Kulbis, kun. F. 
Gureckas iš Čikagos.
• Šv. Jono Kr. parapijos kle 
bonas kun. P. Ažubalis ir kun. 
dr. Gutauskas atostogauja Sp 
ringhurste.
• Susituokė Petras Juodvalkis 
ir Elena Rimkevičiūte, Jonas 
Cibas ir Olga Krivenak, Jonas 
Grubevičius ir Anna MacDo 
nald.
• Pakrikštyti Algirdas Jonas 
Žilinskas. Andrea Lynne Ali 
šauskas, Vida Loreta Jasinevi 
čiūtė, Irena-Ruth Stepanaus 
kas, Algis Tomas Gineitis, Ri 
mantas Stasys Jakubauskas.

Toronto lietuviška vasarvie 
tė Springhurste vis daugiau po 
puliarėja, vis daugiau tautie 
čių matyti ne tik iš įvairių to 
limesnių Kanados vietovių, bet 
ir iš Amerikos. Niekas jau ne
sistebi sutikdamas pažįstamus 
iš Montrealio, Ottawos, Hanriil 
tono, bet dažnas reiškinys ma 
tyti čikagiečius, detroitiečius 
ar net bičiulius iš New Yorko.

Blogesnis, tačiau, reikalas 
su parapijos koplyčia, kuri 
prieš kelis metus kun. Ažuba 
lio rūpesčiu buvo pastatyta. 
Nors sekmadieniais yra laiko 
mos trejos pamaldos, bet žmo 
nės toli gražu jau nebesutelpa 
į vidų. Vėliau ateinantieji turi 
stovėti už durų saulės karšty 
je ir be perstojo būti trukdomi 
keliu privažiuojančių mašinų. 
Ir pats pastatas, nors gan erd 
vus, bet saulės yra taip prikai 
tinąmas, kad viduje esantieji 
jaučiasi kaip pirtyje. Šia proga 
norėtųsi prisiminti, lietuviškas 
devintines, kai tuo laiku įvairu 
se miestelio vietose būdavo da 
romos berželiais ir gėlėmis iš 
puoštos lapinės ir jose laiko 
mos pamaldos. Dabar prisime 
nant tai buvo kažkas nepapras 
to, labai įspūdingo su gausio 
mis procesijomis ir visokiomis 
bažnytinėmis iškilmėmis. Bū 
tų labai įdomu, jeigu kun. Ažu 
balis, įdėjęs tiek daug triūso 
tai besiplėtojančioj vasarvietėj, 
suskatęs įvesti sekmadienio pa 
maldas kažkur prie ežero, miš 
ko gūdumoje, įgyvendintų pa 
našią įdėją Springhurste?

Už bažnyčios, priešais kle 
boniją tirštais medžiais apau 
gęs kalnelis labai tiktų tam rei 
kalui. Jį kiek aptvarkius, pare 
tinus, aplyginus, būtų ideali 
vieta sekmadienio pamaldoms. 
Iš vienos pusės, nuo kelio už 
stotų koplyčios pastatas, o iš 
kitos — naujas parapijos pas 
tatas su besitęsiančiu .parku 
už jo. Ūkanotų, ir lietingų die

• AV klebonas J. Borevičius 
SJ, yra išvykęs visam rugpjū 
čio mėnesiui. Grįš rugsėjo m. 
pradžioje.
• Kun. J. Bobinas, šv. Kaži 
miero parap. klebonas sugrįžo 
iš atostogų, kurias praleido At 
lantic City. Jį pavadavo kun. 
A. Sprogis iš Čikagos.
• Penktadienį pirmas mėnesio 
penktadienis. Bus tik vienos 
mišios vakare 8 vai. prie Švč. 
Jėzaus Širdies ir palaiminimas. 
Iš ryto mišių nebus. Išpažinčių 
bus klausoma tik prieš mišias 
vakare.
• Dukterų susilaukė Petro Bo 
bino ir Juozo 
mos.
• Pp. Mankūs 
išvyko į JAV 
lantic City.
• Pocytė Aldona iš Čikagos 
lankosi Montreayje ir vieši pas 
pp. Gečus.

Šilkausko šei

atostogaudami 
ir vasaroja At

Priimame Real Estate agento 
darbui. Mūsų agentas gauna: 
12 skelbimų j savaitę, raštinės 
patarnavimą, savininko patari 
mą, pirkėjus ar objektus pasi 
renkant, 6 metų darbo patyri 
mą.

Komisiją skirstome 1G-20- 
50% santykiu. Taip, kad yra ga 
limybė agentui dirbti ant 70% 
savo naudai. Kreiptis P. Ada 
monis VI 2-8501 District Es 
tate Brokers.

D.
F.
A.
A.

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

P. Adamonis ........ RA 2-2472
P. Baltuonis...........LA 6-2084
Pr. Rudinskas . .. .HU 1-2957 

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. 2., 

Star, La Press.

AUKOS „N. L”
P. Grušys, Wawa, Ont. 2.— 
J. Rugienius, Detroit,

Mich.....................................2,—
V. Treigys, Simcoe, Ont. 1.50 
N. Mecelis, LaSalle ......... 2.—
E. Mackevičius, Chicago 5.—
S. Gabaliauskas ................ 5.—
J. Šarkis, Maim,*Fla. ...4.— 

Lietuviškosios spaudos re 
mėjams nuoširdžiai dėkojame.

NL. *

• Remeikaitė Skolastika su 
drauge savaitgalį praleido pas 
pp. Kerbelius, atvykusios iš To 
ronto.
• P. Čėsna Clevelande susituo 
kė su Milita Žižniauskaite, 
Čiurlionio ansambio dalyve, ku 
ri persikelia į Montreal}.
• Urbonas Linas turėjo atosto 
gų, bet jau grįžo į darbą.
• P. Mažeika, pasinaudodamas 
atostogomis, lankėsi JAV ir 
daugiau laiko praleido New 
Yorke, bet nusiskundė jo karš 
Čiais.
• Pp. Andrijauskai vasaros at 
ostogas praleido pas p. p. Ši 
pelius prie Ottawos upės. /
• Rugpjūčio mėn. šiokiadin. 
AV mišios tik 8 vai. ryto, sek 
madieniais — kaip paprastai.

— Varšuvoje vykstą JAV 
derybos su Kinija nieko neduo 
da, nors jau buvo 108 posė 
džiai.

— JAV parodą Maskvoje 
kasdien aplanko 50,000 žmo 
nių, bet galėtų aplankyti de 
šimteriopai daugiau, jeigu Ch 
ruščiovas jiems leistų.

— Maroko karaius sugrįžo 
į Ralbatą, išsigandęs sąmoks

I. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktoriua 
G U R C1 N A 3 
Curatteau

Montreal Tel CL 6-8515
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