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Politinių įvykių savaitė
VISKAS DABAR SUKASI APLINK CHRUŠČIOVO IR 

EISENHOWER1O VIZITUS
Eisenhoweris nori parodyti Amerikos karines bazes, bet „tai 
kos vyras“ Chruščiovas jų „nenori“ matyti.. . — Eisenhowe 

paklaus Chruščiovą, kodėl jis reikalauja „viršūnių” konfe 
rencijos, bet daro taip, kad konferencija neįvyktų. . . — Eisen 
howeris paklaus Chruščiovą, kodėl jis kalba apie taika, ir visą 
laiką kelia karus, kaip pav. Laose... — Laosą vėl užpuolo 
„taikūs“ komunistai. — Karibijos srities nesklandumai deri 
narni. — Europoje dideli potvyniai. — Taivaną nusiaubė ura

Naujienos iš pasaulio sostinės
JAV UŽSIENIO POLITIKOJE YRA IR NAUJA 

Kas ligšiol tinkamai neišryškinta.

— Pagrindinis klausimas: 
karas?
ta šiaurinė Indokinija, paauko 
tas Tibetas, paaukota Vengri 
ja su kitomis satelitinėmis va 
Istybėmis ir Pabaltiju, dalinai 
jau paaukota ir rytinė Vokieti 
ja. Bet sovietijai to maža, nes 
jos tikslas užgrobti ir paverg 
ti visą Žemės rutulį Maskvos 
diktatūrai.

CHRUŠČIOVAS, NEABEJO 
TINA, IR TOLIAU REIKA 
LAUŠ TOKIOS PAT „TAI 
KOS”, KOKIA DABAR KAD 

YRA SOVIETŲ 
VYKDOMA,

t. y. kraštų grobimo ir tautų 
paverigmo Maskvos diktatu 
rai, Vakarams nesipriešinant!

Atrodo, kad paskutiniais 
laikais Amerika tokios sovieti 
nės diktatūros laikysenos yra 
privesta prie „liepto galo“, to 
dėl Eisenhoweris pagaliau nu 
tarė pakviesti Chruščiovą ir su 
juo rimtai išsiaiškinti: taika, ar 
karas? Nes toliau leisti pana 
šiems įvykiams — reiškia so 
vietų diktatūrai pasiduoti be 
mūšio ir be kovos!

Iš Paryžiaus JAV preziden 
tas vyks į Londoną, kur užtru 
ks penketą dienų.

BE PLAČIŲ IR IŠSAMIŲ IŠ 
SIAIŠKINIMU SU MACMIL

LANO VYRIAUSYBE, 
EISENHOWERIS BUS 

KARALIENĖS SVEČIAS, 
apie ką oficialiai pranešta abie 
jų valstybių sostinėse.

Yra aišku, kad pagrindinis 
aiškinimasis Europoje bus su 
Anglijos valdžia, kuri yra didy 
sis kliuvinys Vakarų susitari 
mams ir veiklios politikos vyk 
dymui. Ką JAV prezidentas su 
tars Europoje, paaiškės tiktai 
vėliau.

Įdomu, kad Eisenhoweris 
jau skelbia, ką jis Arnenkoje 
parodys Chruščiovui. Be ko ki 
ta, Chruščiovui bus parodyti 
JAV eilinių žmonių namai, ku 
rių pavyzdys išstatytas JAV 
parodoje Sokolnikuose. Tie na 
mai Chruščiovą labai suerzino 
ir jis, atsikirdamas paieiškė, 
kad ir Rusijoje naujuose na 
muose esą tokie įrengimai. Ta 
da JAV žurnalistai sumanė pa 
tikrinti tą Chruščiovo teigimą, 
aplankė tuos naujus namus ir 
įsitikino, kad

CHRUŠČIOVAS PAMELA 
VO, NES TUOSE NAMUO 
SE TOKS PAT SKURDAS, 

KAIP IR SENUOSE.
Chruščiovui pasiūlyta aplanky 
ti JAV karines įmones, bet jis 
atsisakė, nes. . . jeigu jis žiū 
rėš Amerikos, tai turės ir Eisen 
howeriui parodyti savo, o juk 
tai yra paslaptis.. .

Kiti politiniai savaitės įvy

ganas ir žemės drebėjimas, 
taika ar

Visų politinių įvykių centre 
tebėra ir, reikia manyti, visą 
laiką, kol Chruščiovas pasikeis 
vizitais su Eisenhoweriu, ii 
bus centre ne kas kitas, kaip 
tiktai šie vizitai, kurie, nors ir 
teigiama, kad nieko nepapras 
ta nepadąrys, nes bus tiktai in 

. xormaoinio (.pobūdžio, bet Dš 
irųjų, kaip tikimasi,

VIZITAI IR IŠSIAIŠKINI 
MAI TURĖS LABAI D1DE 

LIŲ PASĖKMIŲ.
Numatant šita, Eisenhowe 

ris daro didelę ir, be abejo, 
svarbią kelionę į Europą, kur 
priieipiniais klausimais tarsis 
su Europos valstybių viršūnė 
mis. Pirmasis vizitas, rugpjū 
čio 26 dieną, bus Bonnoje, su 
Adenaueriu ir jo valdžia. Nes 
gi Vokietijos klausimas yra pir 
masis dienotvarkės punKtas vi 
sose politinėse derybose su so 
vietija.

Iš Bonnos Eisenhoweris 
skris į Paryžių, kur

TARSIS NE TIKTAI SU DE 
GAULLE, BET IR SU 

ITALIJOS VYRIAUSYBE, 
kuri tam pasikalbėjimui atvy 
ksta į Paryžių.

Labai, šia prasme, įdomus 
Prancūzijos laikymasis, kuris 
De Gaulle politikos principų 
vykdyme, yra pats atviriau 
sis. Jame atviriausiai ryšaėja 
ir Prancūzijos nepritarimas 
Chruščiovo pakvietimui į Ame 
riką.

/ Užbėgant įvykiams už akių, 
zra oficialiai pareikšta, kad

DE GAULLE SU EISENHO 
WERIU KALBĖSIS TIKTAI 

PRANCŪZIJOS — 
AMERIKOS KLAUSIMAIS.
Tuo yra duodama suprasti, kad 
Prancūzija negali pavesti ją 
liečiančių klausimų spręsti JA 
V prezidentui, ir kad tokiems 
sprendimams reikia konkreta 
us Prancūzijos valdžios daly 
vavimo. De Gaulle negali su 
tikti Prancūzijos reikalų paves 
ti JAV prezidentui. Tai yra su 
prantama.

Bet, nežiūrint tokio pareiš 
kimo, nėra abejonės, kad vis 

( ėlto Eisenhowerio pasimaty 
mas su Chruščiovu bus aptar 
tas ir Paryžiuje.

Nė maž neabejotina, kad

CHRUŠČIOVO PASIKALBĖ 
JIMUOSE SU EISENHOWE 
RIU BUS SPRENDŽIAMAS 

TAIKOS IR KARO 
KLAUSIMAS.

Neabejotina, kad ir vienas 
ir kitas pasisakys už taiką. Va 
karai jos tikrai nori ir jai yra 
jau labai daug paaukoję: paau 
kotą šiaurinė Korėja, paauko

Lietuvoje mirus IGNUI ANDRIJAUSKUI, jo sūnui 
VACLOVUI ANDRIJAUSKUI IR JO ŽMONAI 

nuoširdžią užuojautą reiškia
T. Jokūbauskienė.

Čia, nors kiek ir pavėluotai, 
reikia suminėti vis dėlto paly 
ginti labai reikšmingus Jungti 
nių Valstybių užsienio politi 
kos faktus, kurie kažkodėl lig 
šiol mūsų spaudos nėra išryš 
kinti, nors jie turėtų būti ir pa 
brėžti.

Faktai yra labai reikšmingi 
ir svarbūs, ir juos būtina pa 
brėžti. Visų pirma, Amerikos 
Lietuvių Tarybos prezidiumas 
buvo pakviestas į Washingto 
ną pačios Amerikos vyriausy 
bės inciatyva, kas faktinai yra 
pirmasis kartas ALT veikloje. 
Tai viena.

Antra. ALT prezidiumą pri 
ėmė ne tiktai valdininkas, ku 
rio žinioje yra Pabaltijo kraš 
tų reikalai, bet Prezidiumą pri 
ėmė specialioje audiencijoje 
Europos reikalų Direktorius, 
kas taip pat yra ne eilinis fak 
tas.

Trečia. Šis ALT egzektuy 
vo iššaukimas buvo specialiai 
Ženevoje vykstančios keturių 
užsienių reikalų ministerių kon 

kiai taip pat verti dėmesio. Vie 
nas įdomiausių, tai

KOMUNISTŲ TIKSLAS 
UŽGROBTI VISĄ

INDOKINIJĄ
Tuo tikslu Kinijos komunistai 
paskelbė Amerikai ultimatu 
mą: iš Laoso atšaukti karinius 
instruktorius, ir po to pradėjo 
per Vietnamą karo veiksmus 
prieš Laosą. Laosas šaukiasi 
Jungtinių Tautų pagalbos. JT 
O organizacija stebėjimui pa 
skyrė Kanados, Indijos ir Len 
kijos atstovų komisiją. Laosas 
gi į New Yorką siunčia delega 
ciją.

Nelengvas yra St. Jage kon 
ferencijos uždavinys — paša 
linti iš Karibų jūros srities ne 
ramumus, ypač kad

KUBOJE VYKSTA SUKILI 
MAS PRIEŠ CASTRO 

DIKTATŪRĄ.
Pasirodo, kad Dominikonų 

valstybės diktatorius Truillo, 
tikėdamasis, kad sukilimas 
prieš Castro diktatūrą tiek pa 
žengęs, kad galima siųsti pa 
galbą, pasiuntė tą patį lėktuvą, 
kuriuo buvo pabėgęs Batista, 
bet pasirodė, kad tai peranks 
ti, nes Castro kariai lėktuvą pa 
ėmė nelaisvėn... Tat ir Sant-Ja 
go konferencijai nelengva klau 
simas sutvarkyti, bet Herteris 
tikisi, kad viskas galima bus 
išspręsti taikiu būdu.

Klausimą painioja pati Ku 
ba, nes

PANAMOS VALDŽIA PRA 
NEŠĖ, KAD KUBOS „SAVA 
NORIAI” VĖL SIUNČIAMI 

Į PANAMĄ 
daryti perversmą. Tai jau ne 
pirmas bandymas. Ir tarp Ni 
karaguos ir Gvatemalos įsitern 
pė santykiai. Tat visoje Cent 
rinėje Amerikoje vyksta nėra 
mumai. Ir Kuboje prasidėjęs 
sukilimas dar nepasisekė Cast 
ro likviduoti, nors esą suimta 
jau 4,000 sukilėlių.

Praėjusią savaitę

SIAUTĖ DIDELĖS AUDROS
AZIJOJE, AMERIKOJE IR

EUROPOJE.
Rytinę Aziją nusiaubė bai 

sus uraganas, kuris padarė 
daug žalos Japonijai, bet ypač 
Taivanui, kur apie ketvirtis 
miliono žmonių liko be pašto 
gės ir daug žuvo. Nelaimė tuo

ferencijos reikalui ir tai Pabal .. m

tijo klausimu. Konstatuojamas 
faktas, kad Amerika prieš ru 
sų reikalavimus dėl Berlyno 
yra padariusi kontrreikalavi 
mus — atsitraukti Rusijai iš 
Pabaltijo valstybių, Kas taip 
pat yra tur būt pirmas kartas 
JAV užsienių politikos ėjimuo 
se.

Šitie konstatavimai parodo, 
kad ir JAV užsienio politika su 
ka į aiškesnius ir konkretes 
niu kelius.

Maža dar ir to, teigiama, 
kad Herteris Ženevos konferen 
cijoje nuėjęs dar toliau: jis pa 
reikalavęs laisvės ir apsispren 
dimo teisių ir Tadžikijai, Uzbe 
kijai, Kaukazo tautoms ir tt. 
Tat yra visai nauji jau reiški 
niai JAV užsienio politikoje.

Šie faktai verti didžiausio dė 
mesio, ir kas to nesupranta ir 
sako, kad ALT žygis į Washi 
ngtoną buvęs nereikalingas, 
yra politiškai neišaugęs jau 
nuolis. Kor.

didesnė, nes po audros, pieti 
niame Taivane buvo žemės dre 
bėjimas, kuris sugriovė mies 
tą, žuvo ir žmonių ir tt.

Uraganas pasiekė ir Brazili 
ją, kur taip pat padarė nuosto 
lių ir atnešė žmonių aukų. Šių 
metų karšta vasara ir Europo 
je pasireiškė audromis. Austrą 
lija ypač nukentėjo dėl didelių 
potvynių, kurie užliejo mies 
tus, sugriovė tiltus ir tt.

SUSIRGO KANADOS 
GUBERNATORIUSw”"1 Ti' — -a -rr r

Gubernatorius Massey da 
bar yra gydomas Montrealio 
universitetinėse Victoria ligo 
ninėse, nes susirgo ir turėjo at 
sigulti gydytis.

KITOS ŽINIOS
— Trys Lietuvos alpinistai 

— G. Akstinas, F. Mieliauskas 
ir V. Vosylius, kopę į Kauka 
zo kalnų Bezengio augštumą, 
žuvo visi kalnų griūties metu.

— Malajų federacija rugsė 
jo 30 d. renka pirmąjį seimą.

— Rusijos paroda New Yor 
ke uždaryta, aplankius ją per 
milionui žmonių. Visi lankyto 
jai klausė, kodėl neišstatytos 
prekių kainos?

— Egiptas atnaujina santy 
kius su Jordanija.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

KREPŠININKAI GRĮŽO Į ČIKAGĄ
Po 5 savaičių viešnagės P. 

Amerikoje, Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinė jau 
grįžo į namus. Paskutiniąsias 
rungtynes mūsiškiai žaidė Ve 
nezueloje, kur nugalėjo Cara 
bobo komandą 108:57, o kita 
me susitikime turėjo nusileisti 
Venezuelos meisteriui Aragua 
88:94, nors normalus rungty 
nių laikas rodė lygiąsias — 
74:74.

WINNIPEG, Man
SEKMADIENI 
mėn. 23 d. (sek

M
Rugpjūčio 

madienį), KLB-nės Winni> 
go Apylinkės Valdyba ruošia 
gegužinę P. ir V. Liaukevičių 
ūkyje — McGregor., Man.

Muzika, šokiai ir įvairūs žai 
dimai linksmins dalyvius. Vei 
ks bufetas su įvairiais gėri 
mais. Vieta visiems gerai ži 
noma. _

■' Lietuvos \ 
nacionalinė I 
M .Mažvydo I

RUGSĖJO 5 ir 6 DIENOMIS JIE DALYVAUS ŠEŠTOJO 
JE KANADOS LIETUVIŲ DIENOJE HAMILTONE

Op. sol. S. Baranauskas-Baras Op. sol. Prudencija Bičkienė

Apie Poliomielitą Montrealyje
Kas reikia žinoti visiems

Montrealyje |k artimiems, 
jo apylinkėse, kaip žinoma, šie 
met palyginus su keliais pra 
ėjusiais paskutiniais metais, 
pasireiškė didesnis susirgimų 
kiekis, kurį gydytojai jau ver 
tina, kaip epidemiją, nors ir ne 
didelę. Paskutinės žinios, lei 
džiant šį laikraštį, rodo, kad 
yra 274 susirgimai, iš kurių 
18 mirčių.

Ryšium su šiuo Poliomielito 
ligos epideminio pobūdžio pasi 
reiškimu, NL red. kreipėsi į 
tos ligos specialistą virusologą 
(Polio yra virusinė liga) ir 
skiepų prieš Polio gaminimo or 
ganizatorių ir vedėją Montre 
alio Universiteto profesorių 
Dr. V. Pavilanį. Čia patiekia 
ma jo pasisakymų santrauka.

Kadangi prof. dr. Pavil. 
nis dalyvauja ir specialiame 
Montrealio miesto kovai su Po 
lio liga komitete, kurio pirmi 
ninku yra miesto Sveikatos de 
partamento gydytojas dr. Gro 
ulx, kaip specialistas, tai jo pa 
sisakymas sutinka ir su to ko 
miteto nurodymais.

Profesorius sako, kad Folio 
liga yra išsiplėtusi į nedidelę 
epidemiją, kuri apima daugiau 
šia Montrealio miestą su jo sa 
telitais — Verdunu, LaSalle, 
Lachine ir kt. Provincijoje su 
sirgimų tėra tiktai pavieniai. 
Ir kadangi susirgimų statist! 
ka rodo, kad susirgimai eina 
mažyn, tai ypatingo pavojaus 
nėra. Todėl komisija neužda 
ro mokyklų, parkų ir maudy 
nių, bet saugotis nuo užsikrė 
timo vis dėlto reikia.

Daugumas žmonių nežino, 
kad užsikrėtimas Polio liga vy 
ksta daugiausia ne per patį Ii 
gonį, kuris guli patale, bet per 
tuos žmones, kurie su ligoniu 
susisiekia. Praktika rodo, kad 
aplink vieną ligonį tokių esti 
apie 200.

Kas gi daryti, kad būtų iš 
vengta užsikrėtimo?

Ligonius reikia izoliuoti, iš 
vežti į ligoninę. Reikia skiepy 
tis nuo Polio ligos Solko skie 
pais, nes susirgimai įrodo, kad 
ten yra mažiausia susirigmų,

Pakeliui į namus krepšiniu 
kai kelias dienas praleido New 
Yorke, kur jiems buvo suruoš 
tas priėmimas, parodomosios 
rungtynės ir vakarienė. Čikago 
je taip pat jų pagerbimui yra 
ruošiama vakarienė rugpjūčio 
23 d. 5 vv. Dariaus - Girėno 
posto salėje. Čia bus rodomas 
filmas iš kelionės, taip pat pa 
daryti pranešimai apie išvyką
pačių jos dalyvių.

metų) nuo pat pirmo roundo 
paėmė inciatyvą į savo rankas 
ir jau trečiame rounde, 2 min. 
52 sek., „paguldęs“ Kanadoj 
prancūzą ketvirtą kartą ringė, 
kovą ir laimėjo, gaudamas taip 

Ta proga, bus galima pasvei Pat aP*e 1^5 tūkst. doi. Kaip 
kinti, visiems inomą visuome 
nės veikėją Povilą Liaūke 
čių, kuriam suena 60 metų am 
žiaus.

Tad visi nepraleiskime pro 
gos. Apylinkės Valdyba.

DIDELĖ GEGUŽINĖ
Pirmą vai. visi renkasi pri" 

pp. Demereckų krautuvės, iš 
kur organizuotai išvyksime. 

kur buvo daugiausia paskiepy 
tų vaikų. Statistika taip gi ro 
do, kad iš paskiepytųjų mirimų 
skaičius pats mažiausias iš 100 
nedaugiau, kaip 3. Be to, pa 
skiepytieji išgyja be pasekmių.

Jau bus ketveri metai, kai 
miestas dovanai duoda skie 
pus. Miestas kvietė visus gy 
ventojus skiepytis, bet žmonės 
labai nerangūs. Dabar, kai už 
klupo epidemija, jau bėga. Per 
kelias dienas paskiepyta 20, 
000, bet viskas teko daryti pa 
skubom, kas yra ir nepraktiš 
ka, ir sudaro didelių rūpesčių, 
nes reikėjo tam tikslui mobili 
zuoti specialiai gydytojus, se 
seris ir pagaliau ir tikslas ne 
atsiekiamas, nes 20,000 mies 
tui, kuris turi 2 mil., tesudaro 
tiktai apie 1 proc.

Kuo dar galima saugotis 
nuozPolio ligos?
Švarumas ir neišvargimas yra 

labai svarbūs faktoriai. Reikia 
laikytis švariai. Ypač gerai 
prausti su muilu rankas. Tai 
yra geriausia dezinfekcija. 
Vaisius, daržoves, uogas ir t. 
t. taip pat prieš valgant rei 
kia gerai nuplauti vandeniu. 
Vaikams nereikia duoti pavarg 
ti žaidžiant. Gerai yra, kad jie 
daugiau ilsėtųsi. O kai tiktai 
pajuntama, kad vaikas susir 
go, tuojau reikia guldyti į io 
vą ir, žinoma, parkviest! gy 
dytoją, ir jeigu jis sako, kad Ii 
gonis reikia izoliuoti, tai būti 
nai to patariamo paklausyti. 
Yra patirta, dad susirgusį tuo 
jau paguldžius į lovą ir izolia 
vus, nesiplečia liga, o ligonis 
perserga lengvai, ligai nepa 
liekant didesnių pėdsakų. Tad 
švara ir poilsis pirmoje vietoje 
greta pasiskiepijimo nuo šios 
užkrečiamos ligos.

Šitų nurodymų reikia gerai 
žiūrėti.

A. MOORE VĖL LAIMI
Montrealio Forume įvyko 

pasaulio pussunkaus svorio 
^okso rungtynės ,tarp Kana 
dos ir Britų Imperijos melste 
rio Yvon Durelle ir meisterio 
iš JAV Archie Morre. Jau pe 
reitais metais tų dviejų boksi 
ninku susitikimas Montrealyje 
buvo labai dramatiškas, nes 

galutinai nugalėtoju tapo ame 
rikietis. Jų kova buvo priskai 
tyta prie geriausių 1958 m., o 
Archie Moore, išrinktas geriau 
siu boksininku.

Du kartus atidėtos atsigrie 
bimo rungtynės, vieną kartą 
dėl Archie Moore susižeidimo 
treningo metu, antrą kartą dėl 
žmonos ligos) buvo lauktos su 
dideliu nekantrumu visame 
sporto pasaulyje. Tačiau šį kar 
tą, „senis“ Archie Moore (jo 
tikro amžiaus nieks nežino — 
spėjama, kad jis yra apie 49 

ir pirmame tų dviejų boksinin 
kų susitikime, taip ir rugpjūčio 
12 d. ringo teisėju buvo Ame 
rikos lietuvis J. Šarkis-Žukaus 
kas, bu v. pasaulio sunkaus svo 
rio bokso meisteris. K, B.
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DIENOS ŠŪKIAI: LIETUVIŠKA MOKYKLA IR 
PIRMAUJANTIS SPORTAS

Jau bus 57 metai, kai lietu 
viai pradėjo kurtis Kanadoje. 
Montreaiio lietuvių kolonijai, 
kuri Kanadoje buvo pirmoji, 
prieš kelis metus teko garbė 
paminėti 50-ties metų to kuri 
mosi pradžios sukaktuves. Tik 
rai yra malonu konstatuoti, 
kad šukaktuvėse buvo nema 
žas būrys pirmųjų ateivių, kū 
rimosi Kanadoje pionierių, ku 
Tie buvo pagerbti kaip tiktai 
trečiosios Kanados Lietuvių 
Dienos metu, kas taipgi yra la 
bai malonu paminėti.

Tiktai prieš 7 metus prade 
tos ruošti Kanados Lietuvių 
dienos, — tat 50 metų praėjo 
lietuviams gana pasyviai lai 
kantis. Bet labai Įdomu ir rei 
kŠminga, kad ir lietuvių atsira 
dimas Kanadoje ir pagaliau 
Lietuvių Dienų pradžia toli 
mesnėje perspektyvoje turi tas 
pačias priežastis. Ne kas kitas, 
kaip tiktai vienokis ar kitokis 
rusų spaudimas į lietuvius, * 
siškasis imperializmas, rusiška 
sis kolonializmas, nepakelia 
mas politinis persekiojimas ir 
ekonominis išnaudojimas, lie 
tuvius privertė iš Lietuvos kel 
tis į Kanadą. Tos priežastys 
privertė lietuvius trauktis iš 
Lietuvos carinės okupacijos lai 
kais, tos pačios priežastys pri 
vertė ir vėliausius ateivius čia 
atsirasti: okupacija, persekio 
jimai ir išnaudojimas. Ir kovo 
je už laisvę už Lietuvos teisę 
gyventi savarankiškai, atsira 
do ir Kanados Lietuvių Die 
nps.

Kanadoje dabar skaičiuoja 
me apie 22-23,000 lietuvių. 
Tai nedidelis skaičius iš 17.5 
snilionų gyventojų. Bet kolo 
nijos svoris pareina ne tiktai 
nuo galvų skaičiaus, bet ir 
nuo jo kokybės. Ir, kalbant 
apie Kanados Lietuvių Dienas, 
reikia pasakyti, kad jos labai 
gerai pasitarnauja lietuvių ir 
Lietuvos vardui populiarinti 
ir svoriui kelti.

, Bet Šie tikslai, kurie yra la 
bai svarbūs, dideli ir reikšmių 
gi, yra papildomi nemažiau 
svarbesniais lietuvybės tikslais 
savo tarpe, savo visuomenėje, 
savo bendruomenėje.

Kanados Lietuvių Dienos 
niekad nebuvo pačios sau tiks 
lu — paprastu subuvimu, įdo 

miau aiką plraeisti, padaryti, 
anot vietinių papročių, „good 
time“. Be jau suminėtųjų — 
Lietuvos ir lietuvių vardo kėli 
mo ir lietuvybės palaikymo,
— Kanados Lietuvių Dienos 
beveik kiekvienais metais turi 
dar kokį ypatingą tikslą: Mont 
realyje turėjo 50-ties metų kū 
rimosi sukaktuves, Windsore
— Kanados ir JAV jaunimo 
susiartinimo, Niagaroje — JA 
V ir Kanados lietuvių susideri 
nimo ir panašiai. Šiemetinė, 
Šeštoji Kanados Lietuvių Die 
na gali turėti Lietuviškosios 
Mokyklos Kanadoje sukaktu 
vių titulą, nes lietuviškoji Ka 
nados lietuvių mokykla šiemet 
mini keleriopas sukaktuves. O 
juk lietuviškoji mokykla, sa 
vaime aišku, mums turi nepap

ji Įspūdingai pasileis 
didesnėse lietuvių ko 
tai šeštoje Kanados 
Dienoje gyva dvasia 
ir Pietų Amerikos 

Atrodo, kad šie du —

rastą reikšmę ir svarbą.
Be to, šiemetinė Kanados 

Lietuvių Diena turės kitą la 
bai didelį savaimingumą •—■ J 
AV ir Kanados krepšininkų 
rinktinių susitikimą. Susitiki 
mą juo svaresnį ir reikšminges 
nį, kad Hamiltone susitiks JA 
V lietuviai krepšininkai, trium 
fališkai perskridę per visą Pie 
tinę Ameriką, su Kanados lie 
tuvių krepšininkų rinkinte. Ka 
dangi JAV rinktinė tiktai ką 
bus sugrįžusi iš Pietų Ameri 
kos, kur 
kė visose 
lonijose, 
Lietuvių 
dalyvaus 
lietuviai,
lietuviškosios mokyklos sukak 
tuvės ir JAV ir Kanados krep 
šinio rinktinių susitikimas ■— 
yra patys svarbieji Dienos mo 
mentai, Dienos kvintesancija, 
dėmesio centras. Tai yra tie 
dėmesio centrai, kurie pabrėž 
tini, į kuriuos reikia atkreipti 
ypatingas dėmesys, kuriais 
reikia bazuoti didžiuosius šių 
metų Lietuvių Dienos didžio 
jo dėmesio židinius.

Pabrėžtiną*, krepšinis yra 
pirmaujantis lietuvių sportas, 
kuriuo Lietuva plačiausiai pa 
garsėjo visame pasaulyje. Jam 
skirtinas didelis dėmesys!

Labai gaila, kad Ottawos 
lietuviai praėjusiais metais ne 
sutiko ruošti Lietuvių Dieną 
Kanados sostinėje, Ottawoje. 
Sakoma, kad jie pabijoję dide 
lio darbo ir didelių išlaidų. Bet 
šešerių metų praktika rodo, 
kad Lietuvių Dieną galima su 
ruošti labai mažam žmonių bū 
rėliui ir neturint visai lėšų. 
Konservatorių atėjimo į vai 
džią momentas buvo labai ge 
ras padaryti naujų mums atsie 
kimų.

Ir vis dėlto Ottawoje teks 
ruošti Lietuvių Dieną. Kana 
dos sostinė turi pajusti, kad 
Kanadoje lietuviai verti dėme 
šio. Kai Ottawą užtvindins lie 
tuvių mašinos ir pasigirs lietu 
viškas žodis ir lietuvių muzi 
ka ir daina, — neliks ji be įspū 
džio ir be pasekmių. Tokiai 
dienai iš anksto ruoškimės ir 
iš anksto ją nustatykime, tai 
kydami prie kokio nors visai 
Kanadai reikšmingesnio mo 
mento.

Be to, Kanados sostinėje bū 
kime mes patys, Kanados lietu 
viai, kad niekas mums neprie 
kaištautų, jog čia mus kas iš 
šalies paremia, kad mes netu 
rime mums tinkamo svorio. Be 
pdrai,** būkime savarankiškes 
ni, ir juo labjau, kad mes to 
kiais galime būti visose srity 
se stiprūs ir pajėgūs, o Kana 
dos sostinėje — ypač.

Šeštoje gi Kanados Lietuvių 
Dienoje, Hamiltone, dalyvau 
kime kas tiktai galime — be 
kitų tikslų, kurie suminėti au 
gščiau, sukruskime, atsi 
naujinkime, paskatinkime savy 
je naujas jėgas, sužadinkime 
energiją ir pasiryžimus laimė 
ti visa, kas laisvam lietuviui 
yra svarbiausia. J. Kardelis.

ŠEŠTOJI LIETUVIŲ DIENA HAMILTONE
Hamiltonas jau gyvena šeš 

tosios Lietuvių Dienos nuotai 
komis: didesniuose susibūri 
muose, paskirose šeimose, dau 
giausiai kalbama apie šias iš 
kilmes, nes beveik 
lietuviškas namas 
čių iš artimesnių ir 
JAV ir Kanados 
kampelių. Ir su džiaugsmu rei 
kia pranešti, kad net iš Cicero 
(prie Čikagos) yra organizuo 
jama ekskursija į Hamiltoną, 
prie kurios prisijungs greičiau 
šiai ir dalis Čikagos lietuvių. 
Ši graži inciatyva yra sveikin 
tina, todėl ir šiuo kreipiamasi 
į toimesnių LB-nių valdy 
bas, tokias ekskursijas Į šeštą 
ją Kanados Lietuvių Dieną iš 
savo apylinkių taip pat organi 
zuoti, nes svetingas ir vaišin 
gas Hamiltonas yra pasiruo 
šęs visus atvykusius priimti. 
Vien tik šeštadienio pobūviui, 
yra užsakyta 1500 kėdžių ir 
esant reikalui, dar vietoje ga 
Įima bus gauti 200.

Ontario prov. premjeras 
Hon. Leslie M. Frost raštu pra 
nešė, kad LD iškilmėse jį ats 
tovaus ir lietuvius sveikins ko 
munalinio ūkio (municįipal)f 
minsteris Hon. Warrender. To

kiekvienas 
laukia sve 
tolimesnių 
lietuviškų

kiu būdu, šeštoje Kanados 
Lietuvių Dienoje, vyriausybė 
bus atstovaujama dviejų minis 
terių.

Kartu pranešame, kad LD 
sveikinimus prašome siųsti 
pirm. V, Kazlauskui, 42 Gran 
ton St. Hamilton, Ont., o Įvai 
riais informacijos reikalais 
kreiptis iš anksto pas J. Plei 
nį, 87 Sanforth Av. So. Hamil 
ton. Taip pat, prašome kiaušy 
tis rugpjūčio 30 d. lietuviškos 
radijo valandėlės iš Niagara 
Falls (ved. p. R. J. Simanavi 
čiaus), kurios metu šventės rei 
kalais kalbės ir informaciją 
duos vicepirm. K. Baronas.

Dėkojame NL ir TŽ Redak 
cijoms už sutikimą paskutinę 
savaitę skirti daugiau vietos L 
D reikalams, tad ir mūsų tau 
tiečius kviečiame atkreipti dė 
mesi j abu laikraščius, nes juo 
se tilps labai svarbi informaci 
ja.

Paskutiniame pranešime Įvy 
ko dvi korektūros klaidos. Už 
jas atsiprašome ir šiuo ištaiso 
me: turi būti Ficher Hotel, o 
ne Flacher ir maj. R. G. Savil 
le yra ne kareivių, bet kareivi 
nių viršininkas.

LD Informacija spaudai.

KLB Krašto Tarybos nariui
JUOZUI NAVIKĖNUI

mirus, jo žmonai, vaikams ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

WINDSOR, Ont
ATVYKO IŠ LIETUVOS 

PETRONĖLĖ
pas savo vyrą Juozą. Kelionė 
iš Šilalės Kretingos apskr. į 
Maskvą autobusu ir traukiniu 
truko tris paras, o iš Maskvos 
į Montreal) Kanados lėktuvu 
16 valandų. Bogutskas Juozas 
dabar pensininkas, yra vėl lai 
mingas su savo žmona po 30 
metų nesimatymo. P. Boguts 
kienė Lietuvoje gyveno ūkyje 
(dabar kolchozas).

DANTŲ GYDYTOJA 
D, NAIKAUSKIENĖ

atidarė savo dantų gydymo ką 
binetą, 425 Cabana Rd., prie 
Howadrd Ave, Roselande, Ka 
bineto telefonas YO 9-6610 
(buto CL 3-6243). Kabinetą 
galima lengvai pasiekti naudo 
jantis Howard autobusu, o au 
tomobilistams yra patogumas, 
nes nėra sunkumo dėl parkini 
mo. Dr. Naikauskienė D. stu 
dijavo Lietuvoje, bet karo aud 
rų buvo nublokšta į Vokietiją, 
kur baigė universitetą ir Įsigi 
jo dantų gydytojos specialy 
bę. Kanadoje sėkmingai bai 
gė Halifax’o universitetą ir an 
trą diplomą savo specialybėje.

BOGUTSKIENĖ
Pradžioje dirbo kartu su 
M. G. Brick ir gražiai užsire 
komendavo svetimtaučių ir lie 
tuvių tarpe. Reikia tikėtis, 
kad ir naujoje vietoje nuosava 
me kabinete mūsų gydytoja, 
už savo nuoširdų sąžiningumą 
profesijoje bus visų mėgiama 
ir gausiai lankoma.

Pakrikštytas B. ir V. Ablė 
nų sūnus Roberto Danieliaus 
vardais, Kingsvilles šv. Jono 
R. K. bažnyčioje. Krikštijo 
kun. M. Dalton, krikšto tėvais 
buvo p. L. Murauskienė iš To 
ronto ir P. Januška iš Windso 
ro. Med. gyd, V. Ablėnas yra 
gražiai Įsikūręs netoli Windso 
ro esančiame Kingsville’s ku 
Tortiniame mieste, o savo pra 
ktika yra plačiai žinomas ir 
mėgiamas Windsoro, Detroito 
ir apylinkių lietuvių ir kitatau 
čiu.

Atostogas Windsore pralei 
do kun. Fabijonas Kereiiis iš 
Čikagos §v. Petro parapijos 
pas K. ir J. Linkevičius, Vyt. 
ir M. Leparskai su šeima iš 
Hamiltono pas O. ir J. Giedriu 
nūs jų gražiame ūkyje.

Dr.

Amerikos lietuvių veikla
VARPININKŲ SROVĖS, JAV IR KANADOS, LIETU 

VIŲ SUVAŽIAVIMAS CLE VELANDE
Kalbės Lietuvos konsulas Dr. P. Daužvardis, koncerte /dai 

nuos op. sol. J. Krištolaitytė-Daugėlienė.
Rugsėjo 5-6 dienomis Cleve 

landė ruošiamas Varpininkų 
srovės organizacijų — Liaudi 
ninku, Sandaros, Stud. Var 
pininkų ir kt. organizacijų su 
važiavimas, aptarti politines ak 
tualijas, išsiaiškinti kaikuriuos 
svarbius klausimus ir bičiulis 
kai susitikti, pasimatyti ir pa 
sikalbėti. Jaunimui — sudary 
ti kontaktus.

Suvažiavimas įvyks puikia 
me Lake Shore County Club, 
kuris yra prie pat Erie ežero 
kranto, Eddy Road gatvės ga 
le.

Suvažiavimo atidarymas ru 
gsėjo 5 dieną, 1 vai. po pietų, 
uždarymas rugs. 6 dieną, 5 v. 
po pietų, o 8 vai. vakaro tame 
pat Lake Shore Club, 11405 
Lake Shore Blvrd. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
18-ji kuopa, Cievelando, ruo 
šia šaunų banketą — koncer 
tą, kuriame kalbės Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvardis ir 
dainuos op. sol. J. Krištolaity 
tė - Daugėlienė.

Visi Varpininkų srovės ir jie 
ms prijaučiantieji kviečiami 
suvažiavime dalyvauti.

Posėdžių metu bus praneši 
mai: J. Audėno, H. Blazo, A. 
Devenienės, dr. J. Karvelio, 
Studentų, Jaunimo ir tt.

Informacijų teirautis pas in 
žinierių A. Gargasą tcl.: LI 
1-3839, arba agr. J. Daugėla 
tel.: PO 1-1210.
BANKETAS BENDRUOME

NĖS
Labor 

Detroite 
Lietuvių 
žiavimas, į kurį suplauks atsto 
vai iŠ visos Amerikos. Ta pro 
ga rugsėjo 6 d. (sekmadienį) 
7 vai. vak. Sheraton-Cadilac 
viešbučio geriausioje salėje 
įvyks suvažiavimo dalyviams 
ir svečiams pagerbti banketas,

SUVAŽIAVIME
Day savaitgalio metu 
įvyks Pirmasis JAV 
Bendruomenes šuva

■ kuriame kviečiami dalyvauti 
visi detroitiečiai be išimties.

Gausiai dalyvaukime šiame 
bankete, kuriame turėsime pro 
gos susipažinti tiek su šuva 
žiavimo dalyviais, tiek su augš 
čiausiais Bendruomenės ir kitų 
lietuviškų veiksnių vadais. Tu 
rėsime ir augštų amerikiečių 
svečių. Dalyvaus ir PLB V- 
bos pirm. J. Matulionis.

Banketo meninę programą 
išpildys sol. Monika Kripkaus 
kaitė, akompanuojant muzikui 
Aleksandrui Kučiūnui. Šokia 
ms gros lietuviškas orkestras.

V. Kutkus.
BENDRUOMENĖS GEGU . 

ŽINĖ — LIETUVIŲ DIENA y
Rugpjūčio 23 d. Beechnut 

Grove darže įvyks JAV Lietu 
vių Bendruomenės Detroito 
apylinkės ruošiama gegužinė - 
Lietuvių Diena. Kaip kasmet 
taip ir šiemet tikimasi, jog į 
ją suvažiuos ne tik Detroito, 
bet ir kitų artimesnių vietų lie 
tuviai.

■Savo apsilankymu paremsi 
me vietos Bendruomenės apy 
linkę, nes šiais metais ikišiol 
ji ruošė tik tokius parengimus, 
kurių tik išlaidas turėjo paden 
gti. Turėjome gražų Motinos 
Dienos minėjimą, daug darbo 
ir išlaidų pareikalavo Tarptau - 
tinis Laisvės Festivalis, parent 
tas studentas išvykęs gilinti Ii 
tuanistines žinias Fordham 
universitete ir kt. Apylinkės 
kasa baigia išsekti, todėl pats 
laikas ją papildyti, nes ir šešta 
dieninės mokyklos mokslo me 
tų pradžia jau čia pat ir daug 
kitų darbų mus laukia, kurie 
reikalingi visų lietuvių para 
mos.

Todėl rugpjūčio 23 d. visi 
rezervuokime JAV LB Detroi 
ot apylinkės gegužinei — Lie 
tuvių Dienai. V. Kutku*.

SUDBURY, Ont
TAUTOS FONDUI AUKOJO

P. Brauklys, J. Dambrauskas, 
A. Gatautis, P. Griškonis, A.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
MEŠKOS MIESTO GATVĖSE

miesčio miškuose, žmonės 
spėti saugotis ir ypatingai 
rėti vaikus.

S. Pranckūnas.

Važiuojant per Sault Ste. 
Marie rugpjūčio 11 d. ir ke 
liantis keltu į Ameriką, žmo 
nių tarpe čia buvo nemažas Su 
judimas. Mat šį rytą čia buvo 
nušautas 250 svarų lokys. Rug 
pjūčio 10 d Elizabeth ir Lake 
gatvėse žmonės pamatė šeimi 
ninkaujant lokį. Skubiai buvo 
suorganizuota medžiotojų gru 
pė ir visiems aktyviai reiškian 
tis, vienas ginklų pirklys lokį 
lengvai sužeidė. Prisiartinęs 
vakaras pagelbėjo lokiui iš 
trūkti ir nusivylę medžiotojai 
turėjo laukti ryto. Sekančią 
dieną iš pat ryto, gerai organi 
zuota 20 žmonių grupė išėjo 
jieškoti sužeisto lokio, bet vie 
toje jo du amerikiečiai paklo 
jo visai kitą, didžiulę, 250 sva 
rų mešką. Pasirodo, kad jų Čia 
būta ne vienos, nes minėtas 
ginklų pirklys sužeidė visai ki 
tą. Dabar mieste yra nemažas 
susirūpinimas, nes sužeista 
meška yra labai pavojinga. 
Kol medžiokle tebevyksta prie

per 
žiū

PADĖKOS
Šiuo išreiškiama širdingiau 

šia padėka p. T. Valiui už jo 
visišką paramą surengiant lie 
tuvių dailininkų parodą Wel 
landė per šių metų parapijos 
metinę šventę.

Niagaros Pusiasalio 
Lietuvių Parapijos Komitetą*.

• Kauno HES statybai pasky 
rė savo darbus tapytojai A. Va 
leškevičiūtė ir A. Glinskis, 
dail. A. Žmuidzinavičius ir J. 
Buračas sukūrė peizažų ciklą 
„Čia bus Kauno jūra”. Eilę kū 
rinių hidroelektrinei statybai 
paskyrė dailininkai L. Kazo 
kas, D. Tarabildienė, H. Ru 
dzinskas ir kt. Grafikas J. Kuz 
minskis planuoja seriją raiži 
nių.

$13 P. Jutelis ir J. Remeikis; 
$10 J, Vaičialiūnas; $8 I. Brū 
žas; $5 K. Balčiūnas, J. Batai Juozapavičius, t J. Kriaučtaliū 
tis, J, Čipkus, K. Daunys, J.
Dženkaitis, V. Grinius, S. Jac P. Mikštas, A. Naudžiūnas, J- 
kųs, V. Kapočius, J. Kibickas, 
J. Milašius, J. Migoliūnas, K. 
Rimas, Kun. A. Sabas, P. Ve 
nskevičius, M. Žemaitis, A. Ži 
lėnas, J. Žiūkas; $4 P. Seme 
žys; $3.25 P. Jatulis; $3 A. 
Barkauskas, V. Bružas, 
Daukšas, A. Indrulaitis, A. 
siūnas, V. Kriaučialiūnas, 
Krivickas, L» Kulnys, D. Nii 
kus, K. Norbutas, P. Petrėnas, 
N. Pranckūnas, J. Poškt, S. 
Poška, A. Raškevičius, E. 
kalauskas, J. Stankevičius, 
Stankus, A. Staškevičius, 
Stapšys, V. Skilandžiūnas, 
Strakauskas, S. Tolvaišą, 
Tutinas, M. Zakarevičius;
50 J. Juška; $2 P. Alkūnas, 
A. Braškys, J. Genys, P. Gus 
tas, J. Jakubonis, J. Jonaitis, 
P. Kraujelis, A. Kusinskis, S. 
Liaudinskas, J. Martišius, J. 
Mackevičius, P. Mazaitis, A. 
Milašius, Dr. O. Pudimaitis, 
Z. Ribinskas, A. Savickas, J. 
Stapčinskas, K. šviežikas, F. 
Tiknius, J. Valančius; $1.50 
I. Ragauskas; $1 L. Baltutis,

nas, A. Lapienis, P. Liutkus,

B.
Ja
S.

Sa

A.
K.

$2.

Paulaitis, J. Petrėnas, K. Pode 
rys, K. Ramonas, J. Kačinskas, 
A. Rukšys, A. Rupkalvis, V. 
Skripkus, J. Strička, J. Vabuo 
las, A. Vildė, A. Zlatkus; $0, 
50 K. Žukauskas. Viso $278. 
75.

Tautos Fondo ir savo i 
širdingai dėkoju p. Zakarevi 
čiui, Sudbury apyl. TF įgalio 
tiniui, už tokį gražų pasidarba 
vimą, renkant aukas TF, o taip 
pat Sudburio lietuviams už 
gausias aukas pavergtos Tėvy 
nės vadavimo reikalams.
V. Vaidotas, TF Įgaliotinis 

Kanadoje.

vardu 1

■i

• Vilniuje viešėjo atvykę iš 
Vokietijos Halės universiteto 
bendrosios kalbotyros kated 
ros vedėjas profesorius K. Am 
eras ir katedros mokslinė asi 
stentė G. Bensė. Vokiečių mo 
kslininkai yra parašę moksliu 
nių veikalų kai kuriais lietu* 
vių kalbos tyrinėjimo klausi 
mais.

SPAUSTUVE
Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TA1, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKA1T1NIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokią informacijų ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. NL.
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Ar bus riebūs septyneri metai? °/o krašto gyventojų; o didžiau 

si žemės ūkio produktų pertek 
(Kelios pastabos prie Sovietų Sąjungos septynmečio liai sudaro vyriausybei rūpės 

1959 — 1965 metų plano) čio, kur juos padėti; Sovietų
J. AUDĖNAS

PLANAI, KURIE SOVIETŲ GYVENTOJO NE TIKTAI 
NEPRATURTINS, BET IR NEPASOTINS

Būtų neatsargu ir nerimta 
ignoruoti Sovietų Sąjungos da 
romą ją ekonominę ir gamybinę 
pažangą. Pažanga yra, ir su 
tuo reikia skaitytis. Reikia ne 
užmiršti ir to, kad per 40 so 
vietinio režimo metų buvo da 
ryta daugybė ekonominių pla 
nų ir klaidų. Tie planai ir klai 
dos, ypač žemės ūkio kolekti 
vizacija, buvo dengiama milio 
nais žmonių aukų; badu išma 
rintų, ištremtų ir vietoje išnai 
kintų. Tačiau po Antrojo pa 
saulinio karo, ypač po Stalino 
mirties, sovietai praplėtė savo 

( Vratį laisvojo pasaulio šaly 
se ir pradėjo naują gamybinį 
etapą, šio laikotarpio skelbia 
mieji gamybos duomenys, nors 
dažniausia gali būti perdėti, 
bet juose yra ir tiesos, apie pa
gerėjimus. Ir prof. Oleg. Hoef 
fding Foreign Affairs 1959 m., 
Nr. 3, 396 p., pasisako, kad 
ir prie visų šio plano silpnybių 
ir primityviškumo visiškai jį 
ignoruoti negalima.

Tačiau nežiūrint rodomųjų 
pagerėjimų, kad ir žemės 
ūkio produktų gamyboje, sep 
tynmečio plano pradžioje sa 
koma: „Ateinantį septynmetį 
uždavinys yra tiek padidinti 

ėmės ūkio gamybą, kad būtų 
galima patenkinti gyventojų 
poreikius svarbiausiems maisto 
produktams, smarkiai padidin 
ti žemės ūkio žaliavos ištek 
liūs, kad būtų galima gausiai 
aprūpinti gyventojus plataus 
asortimento geros kokybės 
maisto produktais ir patenkin 
ti visus kitus valstybės porei 
kius žemės ūkio produktams“.

Tokią pat mintį pasakė ir 
Chruščiovas XXI-me komunis 

tų partijos suvažiavime. Tatai 
rodo, kad

PAKELTI ŽEMĖS ŪKIO GA 
MYBA SOVIETAMS, KAD 

IR PRIE DIDELIO SPAU
D1MO IR PROPAGANDOS, 

VIS DAR NESISEKA.
Lygiai taip pat jau prieš šeše 
rius metus buvo viešai pasisa 
kyta Pav.., „Socialističeskoje 
Sielskoje Choziajstvo“, 1953 
m. No. 10, 3 p., rašė „kad že 
mės ūkio produktų gamyba ne 
pilnai patenkinanti gyventojų 
didėjančias reikmes, o lygiai ne 
pilnai patenkinanti ir žaliavų, 
reikalJngų maisti ir lengvosios  ̂
pramonės. Tuo pačiu dėl tech 
nikinių priemonių stokos, ne 
sąs išnaudojamas kolchozų ga 
mybinis pajėgumas.

Skaitant ir klausant visokiau 
sius sovietų pasigyrimus apie 
nepaprastai didelius visose 
ūkio šakose gamybinius laimė 
jimus, nelinksmai skamba pa 
kartotini pasisakymai, kuriais 
parodoma, kad

SOVIETŲ SĄJUNGOJE NE 
PAJĖGIAMA PAKANKA

MAI PASIGAMINTI MAIS 
TO PRODUKTŲ, KURIŲ 
UŽTEKTŲ KRAŠTO GY 

VENTOJAMS IŠMAITINTI.
Šitokios problemos jau seniai 
nėra nei laisvėje Vakarų Euro 
poje, nei naujame pasaulyje— 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Lyginant Jungtines Ameri 
kos Valstybes su Sovietų fi
ga, užtenka paminėti šiuos fak 
tus: ,

1) JAV žemės ūkiu verčiasi 
11% gyventojų ir jie savo ga 
mybos ištekliais gerai išrnaiti 

Sąjungoje žemės ūkiu verčia 
si 56,6% gyventojų ir ten yra 
didelis žemės ūkio produktų
maistui ir technikai nepritek 
liūs.

2) JAV vyriausybė turi že 
mės ūkio gamybą reguliuoti, 
kad nesusidarytų per didelių 
nesuvartojamų perteklių, o So 
vietų S-gos vyriausybė visu sa 
vo svoriu ir net brutaliomis 
priemonėmis spaudžia žemdir 
bius, kad būtų pagaminta kaip 
galima daugiau žemes ūkio 
produktų ir kad nors kartą 
per 41 metus, komunistams 
valdant, krašto gyventojai ga 
lėtų sočiai pavalgyti. Reikia 
pripažinti, kad susirūpinimas 
pakelti žemės ūkio produkciją 
yra teisingas.

Pagaliau reikia pasistatyti 
klausimas,

KĄ ŠIS SEPTYNMEČIO 
PLANAS DUOS VIDUTI 
NIAM SOVIETŲ SĄJUN 

GOS ŽMOGUI?
Sovietų S-goje yra dvi katego 
rijos dirbančiųjų žmonių: sam 
diniai ir kolchozininkai. Ligi 
šiolei kolchozininkų pragyveni 
mo standartas buvo žemesnis 
už tam tikros dalies samdinių. 
Galimas daiktas, kad šiek tiek 
pakilus žemės ūkio gamybai, 
Kolchozininkams irgi galės lik 
ti daugiau negu iki šiolei jiems 
administracija palikdavo.

Sovietų Sąjungoje yra daug 
nekvalifikuotų įvairių ūkio ir 
administracijos šakų samdinių, 
gaunančių per mėnesj 270— 
350 rublių algos. Kaip maty 
ti iš „Narodnoje Choziaistvo 
SSSR“ 1956 m., 190 ir 193 
psl., iš viso Sovietų Sąjungo 
je 1956 m. sausio 1 dienai bu 
vo 48, 358 mil. samdinių. Tarp 
jų buvo „553 mil. augštojo ir 
vidurinio mokslo specialistų. 
Atseit, visi kiti yra žemesnių 
kvalifikacijų specialistai arba 

visai paprasti samdiniai. Kiek 
tokių yra? Klausimas atviras. 
Šitų žmonių atlyginimas žada 
mas 270—350 rbl. pakelti iki 
500—600 rbl. per mėnesį, at 
seit apie 40%. Tuo tarpu ga 
mybos priemonių gamyba nu 
matoma pakelti 85-88%, o var 
tojamųjų gėrybių gamyba pa 
kelti 62-65%.

MAŽAI (ATLYGINAMIEMS 
SAMDINIAMS NUMATY 

TAS DARBO UŽMOKESČIO 
PAKĖLIMAS NEATITINKA 

PROJEKTUOJAMAM 
GAMYBOS PAKĖLIMUI.

Čia pravartu paimti Sovietų 
valdžios kainas, mokamas kol 
chozininkams už priverstinai 
superkamus žemės ūkio produk 
tus. Tuomet apytikriai bus 
matyti, ko yra verta 270-350 
rbl. mėnesinė alga.

1958 m. vidutiniškai už ž 
mės ūkio produktus, priversti 
nai superkamus, už 100 kg., 
buvo mokamos tokios kainos; 
pienui — 115 rbl., grūdams 74 
rbl., jautienai 619 rbl., avienai 
536 rbl., kiaulienai 786 rbl., 
(mėsa superkama gy. svorio), 
10-čiai kiaušinių 6 rbl. Parda 
vimo kainos, kaip paprastai 
įskaitant transportą, mokes 
čius, prekybos išlaidas ir kt., 
būna apie 100% augštesnės, 
palyginus su kainomis, moka 
momis kolchozams. Tuo būdu 
žmogus turi mokėti: už kg pie 
no 2,3 rbl., už 1 kiaušinį 1,20 
rbl. Tai, jei žmogus per dieną 
suvalgytų tik vieną kiaušinį ir 
1 kg (kvortą) pieno, šis mais 
tas jam kaštuotų 3,5 rbl., o 
per mėnesį 105 rbl., be duonos, 
bulvių, riebalų ir tt. Tad kas 
lieka samdiniui per mėnesj gau 
nančiam 270—350 rbl. algos, 
kuomet jis 105 rbl. turi sumo 
keti, kasdieną tevalgydamas 
tik vieną kartą? O kai žmogus 
per dieną valgo ne vieną, o tris 
kartus, jis išleistų 315 rublių.

Pieną ir kiaušinį pakeitę ki 
tu produktu, gausime panašų 
vaizdą.

Žiūrint į visus šiuos reika

—■      r., ėu.*■ ’*"*"*" " - - •

Pasakoja ypatingas
NKVD valdininkas

DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO 
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

5.
KAIP MASVA RUOŠĖ VILNIAUS PERDAVIMĄ

LIETUVAI
Po to, kai padedant Raudo 

nąjai armijai ir darbininkų gv 
ardijai, Vilinaus mieste buvo 
padaryta „tvarka", buvo prade 
tas „surašymas trofėjų“, t. y. 
— karinio grobio.

Pirmiausia buvo surinktas 
visas karinis turtas, likęs nuo 
Lenkijos kariuomenės: tankai, 
patrankos, automatai, šautu 
vai, vežimai, lauko virtuvės, 
šaudmenys ir tt. Vienu žodžiu, 
visa, kas nebuvo paimta Rau 
donosios armijos. Visas šis tur 
tas buvo kraunamas į trauki 
nius bei sunkvežimius ir išve 
žarnas į Rusijos gilumą, Mins 
ko ir Vitebsko kryptimi. Taip 
gi buvo viskas išvežta iš kari 
nių sandėlių: apranga, mais 
tas, ginklai, ir tt.

„TROFĖJŲ" FORMA
buvo taipgi išvežami į Rusijos

lūs, man prisimena vienas tru 
mpas pasikalbėjimas su iš So 
vietų Sąjungos belaisvės grįž 
tančiu vokiečių kareiviu. Tai 
buvo 1948 m. Puidos stotyje 
Vokietijoje. Paklaustas, grįž 
tantis belaisvis pasisakė pasku 
tinius kelerius metus buvęs be 
laisvių stovykloje Kaukaze ne 
toli Tifliso. Konkrečiai už 
klausus, kaip atrodo Rusija, 
jis trumpai atsakė: „Das Land 
ist reich, aber die Leute sind 
arm", — (kraštas turtingas, 
bet. žmonės nuskurdę). Labai 
teisingai pasakyta. Todėl šie 
planan įtraukti septyneri me 
tai, Sovietų Sąjungos žmogui 
nebus riebūs.
(Šis straipsnis anglų kalba įdė 
tas į „Baltic Review“ Nr. 17.). 

gilumą kareivinių įrengimai, 
fabrikų ir dirbtuvių mašinos 
bei prietaisai, imtinai iki elekt 
ros laidų, skaitiklių, lempučių, 
patronų; taipgi stalai, kėdės, 
rašomosios mašinėlės ir kita, 
kas tiktai galima buvo paimti; 
netgi nuo langų nuplėšiamos 
buvo užuolados.

Visa tai buvo kraunama, 
kaip pasitaiko, todėl daug kas 
buvo sulaužyta vietoje ir suga 
dinta nepataisomai. Vietos gy 
ventajai, stebėdami mūsų „dar 
bą", susidarė apie mus labai 
aiškų vaizdą, kaip apie „išleis 
vintojus”...

Kai su „trofėjais“ jau buvo 
me „susitvarkę“, buvo gautas 
slaptas įsakymas:

PARUOŠTI VILNIŲ 
PERDAVIMUI LIETUVAI.
Prasidėjo nauja „evaKuacijos“ 

banga, dar žiauresnė. Buvo 
grobiama viskas, kas turėjo ko 
kią nors vertę. Žinoma, pir 
miausia buvo grobiama visa, 
kas vertingiausia.

Aš pats mačiau, kaip iš Vii 
niaus į Minską buvo išvežtas 
radijo aparatų fabrikas „Elekt 
rit“. Iš fabriko liko tiktai pli 
kos sienos. Fabrikas buvo „ap 
valytas" absoliutiškai, išimtos 
durys, lan'gai ir nuo kaikurių 
korpusų nuplėštas stogas, kur 
jis buvo iš cinkinės skardos.

Ypatingai žiaurų vaizdą da 
rė geležinkeliai: jie buvo visiš 
kai apnuoginti — paimti ne 
tiktai indai geriamam vande 
niui, bet surinkti ir bėgiai.

Vilniaus miesto gyventojai 
šiomis dienomis jautėsi blo 

Nukelta į 6-tą pusi.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS 

TRYLIKTOJI DALIS — 
PRIEŠAIS NAMĄ SU FIGŪROMIS

27. . . „ ,
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Nepastebimai atėjo ir praėjo vasara. Daktaras pagijo. 
Manydamas išvykti į Maskvą, jis laikinai darban stojo trijo 
se vietose. Greit krintanti pinigų vertė jį vertė taikytis ir 
užimti kelias tarnybas. Daktaras atsikeldavo su gaidžiais ir 
skubėdavo į Karo ligoninės ambulatoriją — pagrindinės sa 
vo tarnybos vietą. Iš ambulatorijos Jurij Andrejevič tris— 
keturis kartus per dekadą vykdavo į buvusį Ligetti namą, 
kur vykdavo Juriatino Oblzdravo (apygardos sveikatos sky 

us) posėdžiai. Visai kitame tolimame ržijone buvo namas, 
paaukotas Anfimo Jefimovičiaus tėvo, Jefimo Samdeviatovo, 
atminčiai savo žmonos, mirusios Anfimo gimimo metu. Na 
muose buvo Samdeviatovo įsteigtas Ginekologijos ir Akuše 
rijos Institutas. Dabar jame buvo pagreitinti mediko-chi 
turginiai Rozos Liuksamburgietės vardo kursai. Jurij And 
rejevič juose skaitė bendrosios patalogijos kursą ir dar kelis 
neprivalomus dalykus.

Iš darbo jis grįždavo vėlai vakare, išvargęs ir alkanas. 
Larisą Fiodorovną jis rasdavo namų darbų įkarštyje. Šitoje 
pjrozaiškoje kasdieniškoje išvaizdoje, pasiraičiusi, paslkam 
šiuši, ji beveik gązdino karališka išvaizda, dvasią sulaikančiu 
patrauklumu, daugiau, negu ji būtų pasiruošusi eiti } balių, 
stovėdama ant augštų kulnių ir tartum išaugusi, su atviru 
drabužiu ir plačiais sijonais.

Ji virė arba skalbė, ir paskui likusiu vandeniu plovė 
grindis. Arba rami ir mažiau įsikarštinusi lygino ir taisė sa 
vo, jo ir Katenkos baltinius. Arba, susitvarkiusi su namų 

arbais, mokino Katenką. Arba, įsigilinusi į vadovėlius, stu 
uijavo politinį persimokslinimą, ruošdamasi grįžti į mokyto 
jos pareigas, jau į pertvarkytą mokyklą.

Juo artimesnės jam buvo ši moteris ir mergaitė, juo ma 
žiau jis drįsdavo su jomis elgtis šeimyniškai, tuo stipriau jis 
varžė savo mintis dėl pareigos saviesiems ir skausmo, kad 
jis neišlaikė ištikimybės. Šis susivaržymas Larai ii Katen 
kai nebuvo užgaulus. Atvirkščiai, šis šeimyniškas elgsenos 
būdas turėjo savyje visą pasaulį pagarbos, kuri atmeta fami 
liariškumą ir perdidelį draugiškumą. Bet šis dvilypiškumas 
kankino ir žeidė, ir Jurij Andrejevič prie to priprato, kaip 
galima priprasti prie neužgijusios, dažnai atsiveriančios žaiz 
dos.

16
Taip praėjo apie trys mėnesiai. Spalio mėnesį Jurij 

Andrejevič pasakė Larisai Fiodorovnai:
— Žinai, atrodo, kad man teks palikti tarnybą. Sena, am 

žinai besikartojanti istorija. Pradedama, kaip negalima ge 
riau. „Mes visada patenkinti sąžiningu darbu. O mintimis,- 
ypač naujomis, ypatingai. Kaip jų nesveikinti. Maloniai 
prašome. Dirbkite, kovokite, jieškokite“. Bet ištiktųjų taip 
yra, kad šių žodžių priedangoje reikia suprasti revoliucijos 

garbinimą ir esamos valdžios augštinimą. Šitas vargina ir 
atsibosta. Ir aš ne šios srities meistras. Ir, turbūt, jie ištik 
rųjų teisūs. Žinoma, aš ne su jais. Bet man sunku sutikti 
su mintimi, kad jie — herojai, šviesios asmenybės, o aš — 
menkystė, palaikanti tamsą ir žmogaus pavergimą. Ar tu 
kada nors girdėjai pavardę Nikolai Vedeniapin?

— Na, žinoma. Ligi pažinties su tavim, ir paskui, iš 
dažnų tavo pasakojimų. Jį dažnai primena Simočka Tunce 
va. ji jo pasekėja. Bet jo knygų, savo gėdai, aš neskaičiau. 
Aš nemėgstu knygų, išimtinai paskirtų filosofijai. Manding 
filosofija turi būti šykščia priemaiša prie meno ir gyvenimo. 
Vien ją studijuoti taipgi keista, kaip valgyti tiktai vienus 
krienus. Tačiau, tu man atleisk, kad tave atitraukiu.

— Ne, priešingai. Aš su tavim sutinku. Tai visai arti 
mas mano mintims mastymo būdas. Taip, ir apie dėdę. Ga 
limas dalykas, kad aš sugadintas jo įtakos. Bet gi jie visi 
vienu balsu šaukia: genialus diagnostas, genialus diagnostas. 
Na, tiesa, aš retai apsirinku atpažinti ligą. Bet tai ir yra jie 
ms neapkenčiama mano intuicija, kurią aš, jiems atrodo, pikt 
naudoju. Esą aš pamišęs dėl mimikrijos, išorinės gyvių spal 
vos prisitaikymo prie gamtos aplinkumos. Čia šiame spalvi 
niame prisitaikyme slypi nuostabus persimetimas iš išorinio 
į vidinį. Aš drįsau šita paliesti savo paskaitose. Ir prade 
jo: „Idealizmas, mistika. Goethes natūrfilosofija, neošillin 
gianizmas“. Reikia pasitraukti. Iš Gubzdravo ir Instituto 
aš pasitrauksiu padavęs prašymą, o ligoninėje bandysiu tęsti 
darbą, kol manęs nepavarys. Aš nenoriu tavęs gązdinti, bet 
aš jaučiu, kad ne šiandien, tai rytoj mane suims.

— Apsaugok, Viešpatie, Juročka. Ligi to, laimei, dar 
pertoli. Bet tu teisus. Reikia būti atsargesniam. Kiek aš 
pastebėjau, kiekvienos jaunos valdžios įsikūrimas peieina 
kelis etapus. Pradžioje tai proto triumfas, dvasia kritikos, 
kova su prietarais. Paskui seka antras periodas. Persvarą 
gauna tamsios „prisiplakėlių“ jėgos, pataikūniškai pritarian 
čios. Auga įtarimai, įskundimai, intrigos, neapykanta. Ir 
tu teisus, mes dabar esame antrojo periodo pradžioje. Pa 
vyzdžių nereikia toli jieškoti. Čia į revtribunolą perkėlė iš 
Chodatsko du senus politkatorgininkus darbininkus, tūlus 
Tiverziną ir Antipovą. Abu mane geriausiai pažįsta, o vie 
nas jų mano vyro tėvas, mano uošvis. Bet nuo to laiko, kai 
juos atkėlė, visai neseniai, aš pradėjau bijoti dėl savo ii Ka 
tenkos gyvybės. Iš jų visko galima laukti. —Antipov ma 
nęs neprimyli. Vieną gražią dieną vardan augštesnio revo 
liucinio teisingumo jis gali sunaikinti ir mane ir net Pašą.

Šio pasikalbėjimo tęsinys įvyko gana greit. Iki to laiko 
buvo .padaryta naktinė krata Mažosios Bujanovkos name, 
greta ambulatorijos, pas našlę Goregliadovą. Namuose rado 
ginklų sandėlį, ir atidengė kontrrevoliucinę organizaciją. 
Mieste buvo suimta daug žmonių, kratos ir suėmimai toliau 
vyko. Dėl viso šito buvo šnabždama, kad įtariamųjų dalis 
pabėgo už upės.

— Atmosfera tirštėja, — kalbėjo Lara. Mūsų saugu 
mo laikai praėjo. Mus neabejotinai suims, tave ii mane. 
Kas tada bus su Katenka? Aš motina. Aš turiu nelaimę 
įspėti ir ką nors sugalvoti. Aš turiu turėti šiam reikalui sp 
rendimą. Aš, galvodama apie tai, netenku proto.

— Pagalvokime. Kuo čia galima padėti? Ar mes pajė 
gūsi nuvesti šitą smūgį į šalį? Juk tai likiminis reikalas.

— Bėgti negaima ir nėra kur. Bet galima pasitraukti 
kur nors į šešėlį, į antrą planą. Pavyzdžiui, nuvažiuoti j 

Varykiną. Aš galvoju apie namus Varykine. Lig ten ga 
na nemažas nuotolis ir ten viskas apleista. Bet ten mes nie 
kam nelįsime į akis, kaip čia. Artinasi žiema. Aš pasiryž 
čiau ten peržiemoti. Kol ligi mūsų dasikraustytų, mes atko 
votume metus gyvenimo, o tai jau būtų laimėjimas. Palaiky 
ti ryšį su miestu padėtų Samdeviatov. Gal jis sutiktų mus 
priimti. A? Ką tu į tai pasakysi? Tiesa, dabar ten nė vie 
no žmogaus, tutšuma, nykumas. Bent taip buvo kovo mene 
sį, kai aš tenai buvau nuvažiavusi. Ir vilkai stūgavo. Bai 
su. Bet žmonės, ypač žmonės, kaip Antipov ir Teverzin, da 
bar baisesni už vilkus.

— Aš nežinau, ką galiu tau atsakyti. Juk tu pati visą 
laiką mane varai į Maskvą, įtikinėji išvykimo neatidėlioti. 
Dabar važiuoti geriau. Aš teiravausi geležinkelio stotyje. Į 
maišelininkų keliones matyt numota ranka. Ne visus zui 
kius, matyt, nuima nuo maršrutų. Pavargo, šaudo rečiau. 
Man kelia susirūpinimą, kad visi mano laiškai lieka be atsa 
kymo. Nieko iš Maskvos neatsako. Reikia pačiam kaip no 
rs ten nusikraustyti ir išsiaiškinti, kas yra su šeima. Tu pa 
ti gi man šita kali. Bet kaip tada suprasti tavo kalbą apie 
Varykiną? Ar gi tu viena be manęs ten gali vykti?

— Ne, be tavęs, žinoma, tai neįmanoma.
— O pati mane siunti į Maskvą?
— Taip, tai yra būtina.
— Klausyk. Žinai ką? Aš turiu gerą planą. Važiuo 

kime į Maskvą. Vykime visi — tu, aš ir Katenka.
— Maskvon? Ar tu iš proto išeinii Dėl ko? Ne, aš 

čia turiu likti. Aš turiu būti pasiruošusi kur nors čia. Čia 
sprendžiamas Pašenkos likimas. Aš turiu susilaukti bylos 
galo, kad reikalui esant būčiau čia pat.

— Tada pagalvokime apie Katenką.
— Pas mane kartkartėmis užeidinėja Simuška, Simą 

Tunceva. Šiomis dienomis mes apie ją kalbėjome.
— Na kaip gi. Aš dažnai ją pas tave matau.
— Aš tavimi stebiuosi. Kur vyrų akys? Tavo vietoje 

aš ją būtinai įsimylėčiau. Tokia gražuolė! Kokia išvaizda! 
Ūgis! Lieknumas! Protas! Apsiskaitymas! Gerumas! 
Aiškumas svarstymų!

— Sugrįžimo dieną mane skuto jos sesuo, siuvėja Gla 
fira.

— Aš žinau. Seserys gyvena drauge su vyresniąja, 
Avdotja, bibliotekininke. Teisinga darbšti šeima. Aš noriu 
įprašyti jas, kad kraštutiniu atveju, jeigu mane su tavim pa 
ims, priimtų Katenką globoti. Aš dar nenusprendžiau.

— Bet ištikrųjų tiktai kraštutinumo atveju. O ligi to 
kios nelaimės, Dievas duos, dar gal toli.

— Kalbama, kad Simą nevisiškai tvarkojė. Jos tikrai 
negalima pripažinti visiškai normalia moterim. Bet tai tik 
tai dėl jos ypatingų gabumų ir savaimingumo. Ji fenomeną 
liai išmokslinta, bet ne inteligentiškai, o liaudiškai. Tavo 
ir jos pažiūros nepaprastai sutampa. Aš lengva širdim pati 
kėčiau Katią jos auklėjimui.

17
Jis vėl vaikščiojo j geležinkelio stotį ir sugrįžo nieko gc 

ra negavęs. Viskas liko neišspręsta. Jo ir Laros laukia ne 
žinomybė. Diena buvo tamsi ir šalta, kaip prieš pirmąįj snie 
gą. Dangus gatvių sankryžose, kur jis atrodė platesnis, ne 
gu išilgai nusitęsusiose gatvėse, buvo žiemos išvaizdos.

Kai Jurij Andrejevič atėjo namo, jis rado pas Larą Si 
mušką. Jos abi kalbėjosi lyg viešnia šeimininkei būtų skaj
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PRtfieDRUUAi ir sesetiAi,..
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

Kiekviena vasara yra skirta 
poilsiui. Vanduo, saulė, seniai 
matyti draugai, atostogos... 
Balti debesys, saulėj įdegę vei 
dai ir kūnai, šilto vėjo šniokš 
timas, laužai ir juokas...

Daugelis atsimename dar ir 
Lietuvos vasaras. Jos buvo ki 
tokios. Jos toli. Ir didieji šio 
krašto vandenys, ir alpus kaiš 
tumas, judrūs miestai, — visa 
tai skiriasi nuo švelnių ir ty 
kių savo žemės vasarų...

Mano draugas rašo: „Vas. 
ra man ir dabar tebėra magiš 
kas žodis. Bet tai nebe mano va 
saros. Jos visos pasiliko tenai: 
ir tos dienos, ir tas lapų žalu 
mas, ir tas vėjo šlamėjimas vi 
dudienio medžio šakose, ir pau 
kštis, švilpęs ryto rasoje“.

*
Vasarų metu sustoja ir mū

sų kultūrinis gyvenimas. Atsi 
kvėpimui. Rudenį vėliai rei 
kės, nuvagiant laiką nuo tiesio 
ginio darbo, dirbti sunkų lie 
tuviško pašaukimo darbą, kad 
išsilaikytume, kad neitzignuo 
tume, kad mūsų išeivijos die 
nos nepraeitų beprasmės, ne 
apsineštų taukais, dulkėm, do 
leriais ir nuovargiu.

Bet yra mūsuose žmonių, ku 
rie ir vasarom nenuleidžia ran 
kų. Suvažiavimai, stovyklos, iš 
vykos, sporto žaidynės, __ vi
sa tai daroma Kanadoj ir JAV 
-se. Kaikurie šių susibūrimų 
yra virtę gražiom ir prasmin 
gom tradicijom (Lietuvių Fro 
nto Bičiulių studijinės savaitės 
prie Detroito, Santaros šuva 
žiavimai Tabor farmoj, Ateiti 
ninku stovyklos ties Čikaga ir 
Detroitu ir tt.), sucementuojan 
čiom jaunuosius ir senuosius 
kultūrininkus ir visuomeninin 
kus, duodančius progos pasi 
grožėti lietuviška daina, žo 
džiu, muzika ir kt.

*
Lietuviškoji studentija šio 

se vasaros išvykose pirmauja. 
Jaunatviškas entuziazmas nu 
gali daugelį kliūčių. Ir, reikia 
pasakyti, kad grįžus iš tokių 
suvažiavimų, žmogus jautiesi 
ne tiktai pajaunėjęs, bet taip 
pat ir jėgų susitelkęs ilgai žie 
mai ir, galų gale, matai, kad vi 
sas lietuviškasai darbas nėra 
benaudis. Jaunieji mūsų drau 
gai labai dažnai geriau žino ir 
jaučia savo pareigas, negu dau 
gelis tariamų veteranu. Tiesa, 
jie dažnai nėra tokie žodingi, 
kaip vyresnės kartos atstovai, 
bet užtat jų tarpe ir pasipūti 
mo, didybės bei snobizmo ma 
žiau...

Gaila, kad paskutiniu metu 
tarytum aptingo Kanados lie 
tuviškoji studentija. Anksčiau 
rengtos stovyklos buvo tikrai 
puikios ir nuotaikingos. Gal 
dar gailma būtų suorganizuoti 
gražią rudens išvyką į Kingsto 
ną, gražiame ir jaukiame dai 
li/ninkų /Tamošaičių vasarvie1 
tės prieglobstyje?

Tuo tarpu JAV-se lietuviai 
studentai tikrai nemiega. Štai, 
prieš kelias savaites Lietuvių 
Studentų Santara išleido dvi 
puikias knygas. Tai „Lietuviš 
kasis Liberalizmas“ (ši knyga 
išleista kartu su šviesa) ir Al 
gimanto Mackaus eilių rinki 
nys „Jo yra žemė“. Su praei 
atis metais gražiai išleista Kos 
to Ostrausko drama „Kanarė 
lė“, tokiu būdu susidaro trys 
leidiniai. O tai puiki atcstaci 
ja Santarai, kurią kai kas uorė 
tų matyti išsikvepiant, silpnė 
jant... Duok Dieve, kad ivsos 
mūsų organizacijos taip silpnė 
tų! Ir — duok Dieve mums 
daugiau Santarų!

*
„Lietuviškasis liberalizmas“ 

redaguotas Vytauto Kavolio, 
vieno Santoros steigėjų, ideolo 
gų ir pagrindinio šios organiza 
cijos spiritus movens. Knyga 

netiktai puikiai išleista, bet. ir 
savo turiniu prilygsta visoms 
kitakalbėms rimtoms studijo 
ms apie liberalizmą. Mūsuose 
liberalizmo sąvoka tebėra tokia 
tamsi (net inteligentų tarpe), 
kad panašios knygos seniai 
jau reikėjo. Kad ją išleido jau 
ni žmonės, tuo geriau — ma 
žiau joje tendencingo žvilgs 
nio, politinio pamušalo, o dau 
giau studijinės rimties, objek 
tyvaus aiškinimosi. Jau patys 
straipsnių autoriai garantuoja 
šio leidinio rimtą pobūdį: Gir 
nius, Kavolis, Trumpa, Grei 
mas, Kaupas, Doniela etc. Kny
ga laabi estetiška išleista, kul 
turingu dail. A. Kurausko ap 
lanku ir viršeliu. Norintiems 
pažinti mūsų pačių žvlgsnį į 
liberalizmą ir savąjį liberaliz 
mą ši knyga yra labjau negu 
b ū t i n a...

♦
Algimantas Mackus, jaunas 

poetas, debiutavęs prieš kelis 
metus savo eilėm, dabar štai 
ateina mūsų tarpan brandžia 
knyga. Reikšmingu vardu pa 
vadinta jo eilių knyga: Jo yra 
žemė. Tai eilėraščiai apie žmo 
gaus dalią. Žmogaus, gyvenau 
čio žemėje ir mirštančio už že 
mę. Kai kalbame apie nykstan 
čiąją poeziją, apie retėjančias 
poetų eiles, apie jaunųjų sto 
ką, nepamirškime pasiimti į ran 
kas tų knygas, kurie tikrai 
ateina. Algimantas Mackus 
yra vienas jų. Jis kalba auten 
tišku tikro poeto žodžiu...

Kostas Ostrauskas, vienas iš 
lavai, labai nedaugelio, para 
šęs disertaciją apie Biliūną ir 
tokiu būdu įsigijęs lituanisti 
kos doktoratą šitam krašte, 
Kanadoje retai minimas. JAV- 
se jį pažįsta ypač jaunieji aka 
demikai, kaip puikų kalbėtoją, 
gilų literatūros žinovą. Jo „Ka 
narėlė“ (pastatyta sėkmingai 
lietuviškoj Čikagos scenoj) yra 
viena tokių veikalų, kur žodis 
panaudotas su tokia pat. meile 
ir pietizmu, kaip brangakme 
niai auksakalio dirbtuvėje. Jo

KULTURWWKKO^IKA
IŠLEISTAS XVIII LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

TOMAS
Lietuvių Enciklopedijos pre 

numeratariai gavo jau aštuo 
nioliktąjį tomą, redaguotą Jo 
no Puzino. Tomas apima rai 
dės M žodžius Maurai (kir 
čiuotas pirmasis a) — Mintau 
ja. Mūsų kalbos raidė M yra 
turtinga žodžiais, nes jie misi 
tęsia net per tris tomus.

Visa eilė svarbių ilgesnių st 
raipsnių, iš įvairių sričių.

Be kitų Dr. V. Maciūnas pla 
čiai rašo apie Adomą Mickevi 
čių. Visa tai yra gerai, bet la 
bai gaila, kad Dr. V. Maciu 
nas, aptardamas A. Mickevi 
čių, rašo tiktai: „..lenkų rašyto 
jas, kilęs iš Lietuvos bajorų 
Rimvydų Mickevičių“. Atro 
do, kad vienas Rimvydų var 
das sako, jog jis yra daugiau, 
negu „lenkų rašytojas”. Štai 
V. Mykolaitis-Putinas, Lietu 
voje išleistoje knygoje „Ado 
mas Mickevičius ir lietuvių Ii 
teratūra”, „pagarbinęs”, kaip 
to reikalauja okupantinis sti 
liūs, „lietuvių šovinistinę buržu 
aziją“, vis dėlto rašo: „Micke 
vičius yra kilęs iš lietuviškos 
giminės, ėjęs mokslus Vilnių 
je, darbavęsis Kaune, ėmęs te 
mų iš Lietuvos praeities bei 
gamtos, svetur būdamas ilgėję 
sis Lietuvos ir save laikęs lie 
tuviu“. Taip rašo žinovas spe 
cialiai 100 metų sukaktuvėms 
skirtame leidinyje, nelaisvės, 
okupacijos ir prievartavimo 
dirigavimo sąlygose.

Kitoje vietoje vėl V. Myko 
laitis - Putinas rašo: „Adomas 
Mickevičius, kilęs iš neabejoti 
nai lietuviškos senos Rimvy 
dų-Mickevičių giminės“. Šitą 

žmonės gyvi. Ir mintis gyva. 
Tai dar vienas įsidėmėtinas— 
vardas — ateinančiųjų lietu 
vių dramaturgų eilėsna.

>h

Henrikas Nagys. 

savo teigimą jis paremia ne ko 
kio „lietuvių šovinistinės bur 
žuazijos“ atstovo, bet tikro len 
ko P. Cmielowski, A. Mickevi 
čiaus žinovo, autoritetu. Tat 
neabejotinai yra aišku, kad A. 
Mickevičius ir savo prigimti 
mi, ne tiktai jo paties pasisaky 
mu, kad jis yra lietuvis, tikrai 
yra lietuvis.

Iš kitos pusės, visi žymieji 
ir jį išgarsinusieji raštai yra 
perdėm lietuviško turinio. Jei 
gu anglas, prancūzas ar kitas 
kitatautis, nežinodamas A. 
Mickevičiaus biografijos srnulk 
menų, juos skaitys, jis kitokio 
įspūdžio ir nesusidarys, kad A. 
Mickevičius yra lietuvis. Tat 
pasitenkinti posakiu, kad A. 
Mickevičius yra tiktai „lenkų 
rašytojas“, yra didelė klaida. 
O reikalas būtų buvęs visai 
tvarkoje, jeigu prie tų židžių 
būtų buvę pridėta „ir lietu 
vių“, atseit: A. M. „buvo len 
kų ir lietuvių rašytojas”. Ir 
tai būtų visiška teisybe. Nes 
A. M. yra lietuvis kilme, pats 
save laikė lietuviu ir rašė apie 
Lietuvą. Nežiūrint, kokie au 
toritetai berašytų, lietuviai Mic 
kevičiaus neturi galimybių at 
sisakyti, jeigu ir norėtų tai pa 
daryti, nusilenkdami kokiems 
šovinistams. Todėl reikia labai 
apgailestauti tokį neatsargu 
mą leidiniui, kuris yra daro 
mas amžiams. Apgailėtina ši 
klaida. J. K.

ATSIRANDA DAUGIAU 
BALSŲ UŽ BANAIČIO

OPERĄ „KASTYTIS 
IR JŪRATĖ“

Jau ketvertas metų bus, kai 
„Neprikausoma Lietuva“ pra 
dėjo judinti K. V. Banaičio pa 
rašytos „Kastytis ir Jūratė“ 
operos statymo reikalą. Buvo 
siūloma ją paruošti Pasaulio 
Lietuvių Seimui. Deja, pirmo

ji į siūlymą reakcija buvo labai 
nepalanki.

Praėjo jau ketvertas metų 
nuo sumanymo. Atrodo, laiko 
užteko jai paruošti. Bet įeika 
las tebestovi vietoje. Nei susi 
rūpinimo, nei mecenatų. O ka 
ip būtų svarbu, kad pats auto 
rius operą ir instrumentuotų! 
Tai būtų perdėm originali kū 
ryba. Bet... tiktai dabar, atro 
do, pradedama suprasti, kad 
nedovanotinai leidžiamas lai 
kas ir neišnaudojamos galimy 
bės

Štai „Drauge“ A. Ragelis, 
remdamasis komp. V. Jakūbė 
no sugestija, kelia mintį K. V. 
Banai|tiuil suorganizuoti gali 
mybę operą instrumentuotė 
Siūlymas, kad tą uždavinį pa 
siimtų PLB Kultūros Fondas, 
yra rimtas. Bet negreitas. O 
ištikrųjų čia reikia tiktai ini 
ciatyvos ir jos vykdytojų, ku 
rie veiktų, o ne planuotų be ga 
lo. Ir tuo tikslu buvo pasiūlyk? 
ta, kad iniciatyvos pasiimtų opd® ? 
rų organizatoriai Čikagoje, 
nes gi jie ir operą turės pasta 
tyti. Jie tuojau galėtų imtis 
iniciatyvos ir ją, neabejotina, 
realizuotų.
• Prof. K. Pakštas Miami su 
situokė su Jone Markevičiūte- 
Narutavičiene-Narūne. Pakš 
to žmona neseniai yra mirusi 
Amerikoje.

PATEFONO PLOKŠTELĖS
gautos ir parduodamos:

Op. sol. A. Dičiūtės - Tre 
čiokienės, „Dvidešimt operų 
arijų", įrašytų trijose elastinė 
se plokštelėse, komplekto kai 
na $12.50. ■ '

Br. Jonušo 10 maršų, įgro~ 
tų orkestro, autoriui dniguo 
jant, „Gaudžia trimitai“, kai 
na $1250.

Kas norėtų įsigyti, prašomi 
kreiptis adresu: Nepriklauso 
ma Lietuva, 7722 George St., 
LaSalle, P. Q.

• Dramaturgas Viktoras Milių 
nas keliauja po rytų Augštaiti 
ją, rinkdamas medžiagą dra 
moms nūdiene tematika.

čiusi paskaitą. Jurij Andrejevič nenorėjo jų trukdyti. Be 
to, jam norėjosi pabūti vienam. Moterys kalbėjosi kitame 
kambaryje. Durys į jų kambarį buvo praviros. Jų kalba 
jam buvo gerai girdima.

— Aš siūsiu, bet jūs Simočka, nekreipkite į tai dėme 
šio. Aš visa esu tiktai klausa. Aš kažkada kursuose klasiau 
istoriją ir filosofiją. Man labai patinka jūsų minties są 
ranga. Be to klausyti jūsų man sudaro lengvumą. Pasku 
tines naktis mes dėl visokių rūpesčių nedamiegame. Mano, 
kaip motinos, pareiga apsaugoti ją nuo nemalonumų, jei»'u 
kas su mumis atsitiktų. Reikia rimtai apie ją pagalvoti. Aš 
nelabai šioje srityje tvirta. Man liūdna prisipažinti ir šita ži 
noti. Man liūdna dėl išvargimo ir nepakankamo miego. Jū 
sų kalbos mane ramina. Be to tuojau turi pradėti snigti. O 
kai sninga, taip malonu klausyti tokių protingų ilgų pašne 
kesių. Jeigu pasižvalgyti į langą, kai krinta sniegas, tai, 
tiesa, atrodo, kad kažkas eina kiemu į namus? Pradėkite, 
Simočka, aš klausau.

— Prie ko praėjusį kartą mes sustojome? Galima nau 
dotis žodžiais- kultūra, epochos. Bet juos supranta labai 
skirtingai. Dėl jų neaiškumo mes jų nenaudosime. Pakeisi 
me kitais žodžiais. Aš pasakyčiau, kad žmogus susideda iš 
dviejų dalių. Iš Dievo ir darbo. Žmogaus dvasios išsivys 
tymas ilgame nuotolyje susiskaido į atskirus darbus. Jie bu 
vo vykdomi garbinimu ir sekė vienas paskui kitą. Tokiu dar 
bu buvo Egiptas, tokiu darbu buvo Graikija, tokiu darbu bib 
linis pranašų Dievo pažinimas. Toks, paskutinis pagal lai 
ką, nieku kitu ligšiol nepakeistas, visu dabartiniu įkvėpimu 
vykdomasis darbas — krikščionybė. Ką nauja ji atnešė, 
aš jums paaiškinsiu iš šventraščio tekstų. Pradedant Izrae 
lio išėjimas iš Egipto, vaikaičiais ugninėje krosnyje, Joną ki 
to viduriuose ir taip toliau sugretinama naujo testamento duo 
menys, pavyzdžiui — apie nekaltą Dievo Motinos pradėjimą 
ir Kristaus prisikėlimą. Šiame dažname, beveik nuoiatinia 
me sutapdinime, senumas seno ir naujumas naujo ii jų skir 
tumas pasireiškia ypač ryškiai. Daugelyje teksto vietų ne 
kaitąs Marijos prasidėjimas lyginamas su žydų perėjimu per 
Raudonąją jūrą. Jūra, perėjus izraelitams, vėl tapo nepe 
reinama, Mergelė, pagimdžiusi Viešpatį, liko nepaliesta. Ko 
kios rūšies įvykiai čia sulygiagretinti? Abu įvykiai viršgam 
tiški, abu pripažinti vienokiu stebuklu. Kame gi matė ste 
buklą šie skirtingi laikai — laikai senoviniai, pirmapradžiai, 
ir laikai naujieji, populiariniai, žymiai pasistūmėjusieji pir 
myn? Vienu atveju, liepus tautos vadui, patriarchui Mozei 
ir užburtosios jo lazdos mostui išsiskiria jūra, praleidžia per 
save visą tautybę, didžiulę, šimtus tūkstančių, ir kai praeina 
paskutinis, vėl susiglaudžia, užlieja skandina besivejančius 
egiptiečius. Senoviškas vaizdas, sticihja, paklusni ourtinin 
ko žodžiui, didelės minios, kaip Romos kariuomenės žygyje, 
liaudis ir vadas, dalykai matomieji ir girdimieji, stelbiantie 
ji. Kitu atveju Mergelė — paprastybė, į kurią senasis pa 
sąulis neatkreiptų dėmesio — slaptai ir patylomis duoda gy 
vybę Kūdikėliui, duoda pasauliui gyvybę, gyvenimo stebuk 
lą, gyvenimą visų. Jos gimdymas neteisėtas ne tiktai knygų 
žinovų požiūriu, kaip nevedybinis. Jis priešingas ir gam 

. tos dėsniams. Mergelė gimdo ne dėl reikalo būtinybės, bet 
stebuklu, iš įkvėpimo. Tai yra tas pat įkvėpimas, kuriuo 
Evangelija, priešstatydama paprastumui nepaprastumą ir 
kasdienybei šventiškumą, nori sukurti gyvenimą, priešingai 
bet kokiam prievartavimui- Kokios didelės reikšmės paki 

timas! Kažkas pasaulyje pakito. Užsibaigė Roma, valdžia 
skaičiaus. Vadas ir tautos nuėjo į praeitį. Asmenybė, skel 
bimas laisvės juos pakeitė. Atskiro žmogaus gyvenimas ta 
po Dievo pasakojimu, savo turiniu papildė visatos erdvę. 
Kaip vienoje vietoje sakoma, Adomas panorėjo tapti Dievu, 
bet suklydo ir juo nepasidarė, o dabar Dievas tapo žmogum, 
kad padarytų Adomą Dievu.

Simą tęsė toliau:
— Tuojau aš jums šia tema ką nors daugiau papasako 

siu. O dabar truputį į šalį nukrypsime. Kai dėl rūpinimosi 
dirbančiais, motinų apsauga, kovos su praturtėjimo pastango 
mis mūsų revoliuciniai laikai — nebuvėliai, ilgam neužmirš 
tami laikai, atsiekimai, palieką visiems laikams. Bet Kai dėl 
gyvenimo supratimo, laimės filosofijos, dabar įtaigojamos, 
tiesiog nesitiki, kad tai būtų kalbama rimtai, tokia juokinga 
yra ši atgyvena. Ši deklamacija apie vadus ir tautas galėtų 
mus grąžinti į senojo testamento piemenystės tautų ir pat 
riarchų laikus, jeigu turėtų galios pasukti gyvenimą atgal ir 
istoriją grąžinti tūkstančius metų atgal. Laimei tas yra ne 
įmanoma. Dar keletas žodžių apie Kristų ir Magdaleną. 
Tai ne iš evangelinių pasakojimų, bet iš Didžiosios savaitės, 
rodos — Didžiojo antradienio ar trečiadienio maldų. Bet 
jūs ir be manęs tą gerai žinote. Larisa Fiodorovna. Aš no 
riu jums tiktai kaiką priminti, bet nesirengiu jus mokyti. 
Aistra slaviškai, kaip jūs žinote, reiškia visų pirma kančią, 
Viešpaties kančos , Viešpats einąs laisvai į kančią, sakoma 
maldoje. Gal aš esu sugedusi, bet aš nemėgstu priešvelyki 
nių maldų tos rūšies, kurios yra skirtos numalšinimui jaus 
mingumo ir kūno apmirdinimui. Man visada atrodo, kad ši 
tie grubūs ir plokšti maldavimai, be kitoms dvasinėms mai 
doms įprastos poezijos, yra sukurti storapilvių blizgančių 
vienuolių. Ir ne dėl to, kad jie patys gyveno ne pagal regu 
lūs ir kitus apgaudinėjo. Tegul jie būtų gyvenę ir sąžinių 
gai. Ne jie čia svarbūs, bet šių tekstų turinys. Šitos taudos 
perdėtai vaizduoja visokias kūno silpnybes ir tą, ar jis įmai 
tintas, ar išvargintas. Tas yra šlykštu. Čia kažkokia purvi 
na, neesminė antraeilybė, iškelta į netinkamą, nenatuialią 
augštybę. Bet atleiskite, kad nuklydau į šalį. Man visada 
buvo įdomu, kodėl Magdalenos priminimą nukelia į Vely 
kų galą, į Kristaus mirties ir prisikėlimo slenkstį. Yra gin 
čas, ar tai buvo Magdalena, gal Marija Egiptietė, arba ko 
kia kita Marija. Kaip bebūtų, ji prašė Viešpatį: „Atleisk 
man kaltes, kaip aš paleidžiu plaukus". Kaip daiktiškai pa 
reikštas atleidimo troškimas, atgailavimas! Galima ranko 
mis paliesti. Ji prašo Kristų priimti jos atgailavimų ašaras ir 
pasigailėti jos širdingos atgailos, kad ji galėtų tyriausias, Jo 
kojas nušluostyti savo plaukais, į kurių šnaresį pasislėpė ro 
juje pritrenktoji ir sugėdintoji Jieva. Koks trumpumas, ko 
kia lygybė gyvenimo Dievo, Dievo ir asmenybės, Dievo ir 
moters!

18
Jurij Andrejevič pusiaugulom sofoje klausėsi ir pusmie 

giu tegirdėjo, bet Simos svarstymai jam buvo įdomūs. Tuo 
metu kažkas paskambino. Pasirodė, kad atėjo Simos sesuo 
Glafira ir atnešė daktarui iš Maskvos laišką, jieškojusį adre 
satą penkis mėnesius. Tai buvo Tonios laiškas. Daktaras 
skaitydamas laišką užsimiršo, kur ir su kuo esąs.

„Jura, — jam rašė Antonina Aleksandrovna, — ar tu 
žinai, kad mes turime dukterį? Dabar visai apie kita. Ke 
lėtas žymių visuomenės veikėjų, profesorių iš kadetų parti 

jos ir dešiniųjų socialistų, Melgunovas, Kizevetter, Kuskov, 
kaikurie kiti, o taipgi dėdė Nikolai AleksandroviČ Gromeko, 
tėtė ir mes, kaip jo šeimos nariai, esame išsiunčiami iš Rusi 
jos užsienin. Tai yra nelaimė, ypač nesant tavęs, bet reikia 
dėkoti Dievui už tokį švelnų išvarymo būdą tokiais baisiais 
laikais, nes galėjo būti daug blogiau. Jeigu tu atsirastum ir 
būtum čia, tu važiuotum su mumis. Bet kur tu dabar Aš 
šį laišką siunčiu Antipovos adresu, ji tau perduos. Mane 
kankina nežinomybė, ar ir tau, jeigu tu atsirasi, pritaikys tą 
pat, ką mums. Man tikisi, kad tu gyvas ir atsiras:. Šitą 
jausmą man įtaigoja mano meilė ir aš pasitikiu jos balsu. 
Gal lig to laiko, kada tu atsirasi, sąlygos Rusijoje pasikeis, 
sušvelnės, ir tu pats gausi leidimą išvykti, ir vėl visi būsime 
drauge. Bet aš šita rašau ir netikiu, kad tokia laimė {vyktų.

Visa nelaimė, kad aš tave myliu, o tu manęs nemyli. 
Aš stengiuosi surasti šios nelaimės priežastį, išsiaiškinti, pa 
teisinti, rausiuosi savyje, peržiūriu visą mūsų gyvenimą, ką 
aš apie save žinau, ir nerandu pradžios ir negaliu atsiminti, 
ką aš padariau ir kuo aš užtraukiau sau tokią nelaimę. Tu4 
kažkaip keistai, negeromis akims į mane žiūri, tu mane ma’ 
tai iškreiptai, kaip kreivame veidrodyje. Aš tave myliu. 
Ach, kaip aš tave myliu, jeigu tu galėtum tai įsivaizduoti! 
Aš tavyje myliu visa tavyje skirtinga, visa naudinga ir ne 
naudinga, visa pas tave paprasta, brangu savo nepaprastų 
savybių junginiu, viduju taurumu, talentu ir protu. Man vis 
kas tavyje brangu, ir aš nežinau žmogaus už tave geresnio. 
Bet jeigu tu man ir nebūtum toks brangus, aš visvien tave 
mylėčiau. Jau vien iš baimės dėl nemeilės, nors tu to ir ne 
žinotum.

Nors dar nenuspręsta, bet mes greičiausia vyksime J Pa 
ryžių. Vyksiu į tolimus kraštus, kur tave vežiojo jaunystė 
je. Tėtė tave sveikina. Šura išaugo ir tave priminus, gai 
liai verkia. Širdis plyšta. Daugiau negaliu rašyti. Leisk 
tave peržegnosiu nesibaigiamam išsiskyrimui, bandymams, 
nežinomybei, visam tavo ilgam, ilgam nežinomam keliui. Nie 
ku tavęe nekaltinu, nepriekaištauju. Tvarkyk savo gyveni 
mą taip, kaip nori, kad tiktai tau būtų gerai. L

Išvykstant iš baisaus ir lemtingo Uralo, aš gana gerai’ 
pažinau Larisą Fiodorovną. Ačiū jai, ji neatskiriamai buvo 
prie manęs, kai man buvo sunku ir man padėjo gimdant. Tu 
riu nuoširdžiai pasakyti, kad ji — geras žmogus, bet visiška 
priešingybė man. Aš gimiau gyvenimą daiyti paprastesnių 
ir jieškot teisingų išeičių, o ji — komplikuoti ir vesti iš kelio.

Sudie. Reikia baigti. Atėjo paimti laiško ir reikia krau 
stytis. O, Jura, Jura, mielas, brangus mano vyre, mano vai 
kų tėve, kas gi čia darosi? Juk mes niekad, niekad daugiau 
nepasimatysime. Aš parašiau šiuos žodžius ir ar tu supran 
ti jų prasmę? Mane skubina, ir tai tikrai yra ženklas, kad 
atėjo manęs vesti mirties egzekucijai. Jura! Jura!"

Jurij Andrejevič pakėlė nuo laiško sausas nuo skausmo 
akis, niekur nežiūrinčias, nieko nematančias, sielvarto nu 
alintas. Nieko jis nesuvokė. Pradėjo snigti stipriau ir stip 
riau, o vėjas sniegą vertė į šalį. Jurij Andrejevič žiūrėjo į 
langą ir rodėsi, kad ne sniegas krinta, bet jis tęsia Tonioa 
laiško skatymą ir kad ne sausos sniego žvaigždutės krnta, 
bet žybčioja balti tarp juodų raidžių tarpeliai, balti balti, be 
galo, be galo. Jurij Andrejevič nesąmoningai suvaitojo ir 
nusitvėrė už krūtinės. Jis pajuto, kadt netenka sąmonės. 
Svyruodamas žengė kelis žingsnius sofos link ir nukrito į ją 
be sąmonės. D. L
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Charles Darwin ir evoliucijos mokslas
CHARLES ROBERT DARWIN’O GYVENIMAS

Natūralinės atrankos ir evo 
liucijos teorijų grindėjas Ch. 
R. Darwin gimė 1809 m. vasa 
rio 12 d. Shrewsbury, Anglijo 
je, kur jo tėvas buvo žymus 
gydytojas. Dvejus metus Edi 
nburgho universitete jis studi 
javo mediciną, bet tėvo įtaigo 
jamas persikėlė j Cambridge 
universitetą, kur studijavo te 
ologiją, ir, baigdamas univer 
sitetą gavo humanitaiinių mo 
kslų bakalauro (Bachelor of 
Arts) laipsnj. Teologu nebuvo 
ir apgailestavo nebaigęs medi 
cinos bei giliau nestudijavęs 
gamtos mokslų. Tačiau per 
skaitęs Heršelio „Gamtos mo 
kslų filosofiją", Humboldto ke 
lionių užrašus, labai susidomė 
jo gamtos mokslais ir pradėjo 
juose reikštis. Nenuostabu, 
V,ad gavo pakvietimą dalyvau 
j mokslinėje žemės bei gam 

tos tyrinėjimo ekspedcijoje.
Tais pačiais 1831 metais, 

kai bagė uniiverstetą, tu 
rėdamas vos 22 metus am 
žiaus, išvyko į mokslinę kelio 
nę aplink Žemę, laivu „Beag 
le“. Iki 1836 metų apkeliavo 
Pietinę Ameriką, Australiją, 
daugelį Ramiojo vandenyno sa 
lų, Pietinę Afriką, kur surin 
ko didelius zoologijos, botani 
kos, geologijos rinkinius, ku 
riuos parsivežęs studijavo ir 
galiausiai parąšė mokslinius 
veikalus, apie evoliuiają, gavu 
šią darvinizmo vardą.

Labai įdomu, kad nors ir pa 
kviestam į mokslinę ekspedici 
ją, laive Darvinui atlyginimas 
bei alga nebuvo mokama, nors 
visi kiti ekspedicijos dalyviai 
gaudavo algas... Šis faktas pa 
rodo, kaip tada buvo vertina 
mi gamtos mokslai ir jų dar 
buotojai.

Verta konstatuoti, kad Dar 
vinas labai sunkiai reagavo į 
jūrų ligą, todėl visą kelionių 
laiką labai sirgo ir tas jam taip 
pakenkė, kad visą likusį gyve 
nimą taip ir buvo chroniškas Ii 
gonis. Bet... noras pažinti gam 
tą, mokslinis tikslas buvo toks 
stiprus, kad buvo didesnis ir už 
reikalą gauti algą ir už norą at 
silaisvinti nuo kankinančios jū 
rų ligos. Mokslui, tiesos jieško 
jimui jis paukojo ir algą ir svei 
katą.

Sugrįžęs iš kelionės, gyveno 
gimtiniame mieste, Cambrid 
ge, Londone, bet daugiausia 
laiko praleido Kento ąpyagr 
dos kaime Downe, keliolika 
mylių už Londono, kur turėjo 
gražius namus su daržais, so 
du, parku, leidusiais jam dary 
ti savo mokslinius bandymus, 
davusius našių mokslinių vai 
siu. Ten ir mirė.

1839 metais, trisdešimties 
.retų vyras, Darvinas sumanė 

vesti. Bet, įdomu, ir čia taip 
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pat pasielgė, kaip mokslinin 
kas. Pasiėmęs du lapus popie 
riaus, viename susirašė argu 
mentus už vedybas, kitame — 
prieš vedybas.

Prieš vedybas buvo surašyti 
šie argumentai: Su žmona ir 
vaikais stigaišiąs daug iaiko, 
kas trukdys mokslo darbams. 
Turėdamas daug vaikų netu'rė 
siąs laiko skaityti daugiau kny 
gų. Turint šeimą, reikėsią dau 
giau dirbti, kas taipgi atims 
daug laiko ir lėšų, reikalingų 
taip pat mokslui. Prarasiąs lais 
vę, kuri būtina mokslui, ir tap 
siąs žmonos vergu...

Už vedybas susirašė siuos ar 
gumentus. Turėsiąs moters 
grožį ir meilę, jaukų šeimos ži 
dinį, mielus vaikučius. Paga 
liau prieš „vergiją“ buvo toks 
argumentas: Esą daug ir lai 
mingų vergų... Argumentai 
už, Darvino manymu, viršijo 
argumentus prieš, ir jis vedė 
Emmą Wedgewood. Neapsiri 
ko. Ir jeigu Darvinas išgyveno 
73 metus, tai daugiausia dėka 
žmonos, kuri jam buvo dau 
giau negu angelas sargas.

Iš vedybų Darvinas sušilau 
kė penketo sūnų ir dvejeto dūk 
terų. Kai Darvinui už moksli 
nius darbus Camrbidge univer 
sitetas iškilmingame posėdyje 
įteikė garbės daktaro laipsnį, 
garbės svečių tarpe buvo jo 
žmona Emma ir trys vaikai.

Doktorato įteikimas buvo 
nepaprastai iškilmingas. Dar 
vinas, apsirengęs raudona to 
ga, virš kurios švitėjo žila barz 
da, atrodė, kaip Mozė prana 
šas, ir ištikrųjų savo mokslu iš 
pranašavęs ir atskleidęs didelę 
gamtos paslaptį ir nepaprastą 
gamtos mokslų plėtotę, kuri 
žmonijai atskleidė labai daug 
naujų gailmybių kelti žmogaus 
gerbūviui.

Bet greta to, kadangi jo nau 
jasis mokslas - gamtinės atran 
kos ir evoliucijos — buvo tik 
ras mokslinis perversmas, ku 
ris masei žmonių buvo visiškai 
nesuprantamas, tai tas nesu 
prantančiųjų masėje sukėlė di 
džiulę reakciją, pasipriešini 
mą. Ir pačiose doktorato įtei 
kimo iškimėse studentai iškil
to pokštą: ant virvės jie paka 
bino beždžionės iškamšą, at 
seit — Darvinas pats bezdžio 
nė, o ne „žmogus iš bezdžio 
nės“, kaip primityviai jie su 
prato Darvino mokslą. Kai 
tuo tarpu Šv. Augustinas, b: 
nyčios daktaras, jau buvo 
rašęs apie evoliuciją, teigda 
mas, kad Dievas yra davęs 
gamtai galias kisti ir turtinti 
formas. D. b.
• Kipro Bielinio atsiminimi 
antras tomas jau baigiamas 
spausdinti. Jis apims 1905— 
1910 metus.

Neeilinis įvykis laukia mus 
rugsėjo 5 d. Hamiltone, kur 
Šeštosios Kanados Lietuvių 
Dienos proga savo jėgas išban 
dys žaizdami krepšinį ir stalo 
tenisą. Kanados ir JAV lietu 
vių rinktinės. Ir tai pirmą kar 
tą šio kontinento mūsų gyve 
nime tokios rungtynės yra da 
romos.

Tiesa, jau pirmame posėdy 
je Toronte, sudarant Kanados 
Sporto Apygardos rinktinę, 
vienbalsiai buvo pasisakyta už 
moterų susitikimą (JAV lietu 
vių rinktinė yra silpnesnė už 
Kanados), tačiau keli balsai 
buvo priešingi vyrų rungtynė 
ms. Motyvai. JAV lietuvių rin 
ktinė yra daug stipresnė už Ka 
nados, ypač po jos gastrolių 
pietinėje Amerikoje, tad nema 
lonus vaizdas susidarys žiūro 
vams, kada svečiai Hamiltone 
kanadiečiams „užkraus“ šimti 
nę ir bendrai, nesigaus lygus 
žaidimas, nes jis bus perdaug 
vienpusiškas.

Be abejo, malonu yra žiūro 
vo akiai, kada abidvi, koman 
dos yra to paties lygio, be di 
dėlės vieno penketuko persva 
ros. Tačiau ir būsimame susiti 
kime, padėtis nėra "jau tokia ap 
verktina. Amerikiečiai, po sa 
vo gastrolių po pietinės Ameri 
kos kraštus, turi stiprų treni 
ruočių „kozyrį“ savo rankose, 
tačiau Kanados lietuviai jiems 
pastatys kovotojiškumą, jau 
natvės energiją (visi žaidėjai 
dad neseniai žaidė jaunių ko 
mandose), na — ir savo žiūro 
vus, kurie stipriai palaikys mū 
siškius vyrus.

Iš kitos pusės žiūrint, reikia 
pasakyti, kad čia negali būti 
kalbos apie laimėjimą ar ko 
mandos pralaimėjimą. Šias 
rungtynes reikia rišti su lietu 
viškumu, ryšių užmezgimu ta 
rp dviejose valstybėse išsisklai 
džiusių jaunimų, kas ypač svar 
bu yra mūsų šiandieniniame 
gyvenime, nes į abiejų kraštų 
rinktines (Kanados ir JAV) 
įtraukti yra atstovai iš įvairių 
miestų, kuriuose ir tautinė ir 
sportinė veikla yra gana skir 
tinga. Nors bendravimui pali 
ks tik kelios dienos, tačiau to 
ks didelis lietuvių subuvimas, 
kaip Kanados Lietuvių Diena, 
nepaliks be pėdsakų : užsimegs 
pažintys, o gal ir lietuviškų šei 
mų sukūrimas, kas taip pat 
yra labai svarbu šiame konti 
nente.

Pereinant prie grynai spor 
tinio taško — pačių rungty 
nių, vyrų krepšnyje nugalėto 
jas yra labai aiškus — tai bro 
liai amerikiečiai, kurie po savo 
gastrolių pietuose, tampa lyg 
tiltu, tarp Kanados ir Pietinės 
Amerikos jaunimo, nes JAV ir 
Kanados atžalyno gyvenimas 
yra labai panašus.

Stalo tenisas ir moterų krep 
šinis — jau kanadiečių gar

MŪSli ^PORTAS’
VEDA KAZYS BARONAS

RUNGTYNĖS JAV — KANADA

50—70 tūkst. dol. Tačiau su 
laiku, kada futbolas taps popu 
liariu, kaip ir Europoje, Kana 
doje taip pat bus prieita prie 
sutraukimo gerų žaidėjų.

— Artinasi Olimpiada Ro 
moję. Kas, Jūsų manymu, lai 
mės pirmą vietą futbole?

— Sov. S-ga arba viena sate 
litinių tautų.

—- Kaip austrui, Tamstai 
yra žinoma trenerio Hahno pa 
varde, treniravusio N. Lietu 
vos futbolo rinktinę?

— Taip, žinau. Iš Norvegi 
jos jis grįžo į Miuncheną, kur 
taip pat eina trenerio pareigas.

Apie penkiolikos minučių 
pasikalbėjimą turėjome užbaig 
ti, nes prieš rungtynes, jis tu 
rėjo duoti savo komandai pas 
kutinius nurodymus, tad atsi 
sveikindamas pareiškė:

— Malonėkite perduoti sa 
vo laikraščio skaitytojams, o 
ypač futbolininkams, mano ir 
viso Rapid klubo, nuoširdžiau 
sius linkėjimus ir sveikinimus.

Simpatiškam, augštam blon 
dinui p. Happeliui, nuoširdžiai 
padėkojau, linkėdamas sėkmės 
rungtynėse ir laimingos kelio 
nės rugpjūčio 13 d. iš New 
Yorko, atgal į Vieną, praside 
dančioms Austrijos futbolo pir 
menybėms. K. B.

TRUMPAI IŠ VISUR.
Žinomas žurnalistas ir radio 

komentatorius J. Coleman pa 
reiškė, kad rytinės Kanados 
futbolo meisteriu bus Hamilto 
nas, o vakarinėje dalyje Edmon 
tonas. Šių miestų susitikimas, 
meisterio vardo išsprendimui 
ir kartu Grey taurės perėmi 
mui vieniems metams, baigsis 
Edmontono laimėjimu. Jo ma 
nymu, Montrealis šiemet žais 
silpnai.

— Futbolo sezonas pradėtas 
draugiškomis rungtynėmis. 
Įdomiausi susitikimai įvyko To 
ronte, kur vietos futbolininkai 
pralaimėjo Čikagai, o Hamil 
tonas įveikė Winnipege vietos 
klubą, 8:5 pasekme. Pirmas 
rungtynes stebėjo 27 tūkst. 
žiūrovų, Winnipege — 18 tū 
kstančių.

— Pirmą kartą Ispanijos is 
torijoje, garsiąsias dviračių le 
nktynes aplink Prancūziją 
(Tour de France) laimėjo tos 
valstybės atstovas.

— Įdomios bokso rungtynės 
įvyks rugpjūčio 28 d. San Fra 
ncisko mieste, tarp C. Basi 
lio ir G. Fullmer, pasaulio bok 
so meisterio vardo išaiškini 
mui, nes ligšiolinis meisteris 
„Sugar“ R. Robinson, už ven 
girną kovoti, tapo bokso s-gos 
nukarūnuotas. Jos bus rodo 
mos televizijoje.

— Į Pan Amerikos žaidy 
nes Čikagoje, stiprų ir didelį 
sportininkų sąstatą siunčia Ka 
nada. Žaidynes atidarys JAV 
prezidentas.

— Į Lietuvos Futbolo S-gą 
(Lietuvoje vadinama Federaci 
ja) įėjo Klaipėdos KSS steigė 
jas kpt. A. Saunoris. Jis 1941 
m. birželio mėn. buvo išvežtas 
„kursams“ į Sov. Sąjungą, ta 
čiau turimomis žiniomis, grą 
žintas į Lietuvą jau majoro 
laipsniu.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS
Europos jaunių stalo teniso 

pirmenybėse Konstancoje (Ru 
mun.) dalyvavo šešiolikmetė 
vilnietė ’Nijolė Ramanauskai 
tė. Individualinėse pirmenybė

daus kąsnio dalis! Šiose rung 
tynėse, mes stipresnio pasiprie 
šinimo nesusilauksime. Ta 
čiau, kaip sakoma, kamuolys 
yra apskritas ir gali būti nema 
žų netikėtumų.

Reikia džiaugtis Kanados, 
o ypač Montrealio kandidatų 
stropumu ir pasaukojimu, nes 
kaip savo laiku p. Mylė prane 
šė, visi rinktinės kandidatai 
Montrealyje stipriai šioms ru 
ngtynėms ruošiasi ir nuo rug 
pjūčio mėn. 15 d. sutinka sa 
vaitgaliais atvažiuoti bendro 
ms treniruotėms į Hamiltoną 
ir Torontą. Tokį gražų Mont 
realio sportininkų žingsnį ten 
ka sveikinti ir palinkėti visie 
ms Kanados rinktinės kandida 
tams to paties stropumo ir 
sportinio pasiryžimo.

Laiko liko nedaug. Visiems 
Kanados sporto mėgėjams (ir 
artimųjų JAV lietuviškų kolo 
nijų) patariama atvykti rugsė 
jo 5 d. į Hamiltoną pirmų, lietu 
viškų, „tarpvalstybinių“ rung 
tynių tarp JAV ir Kanados 
rinktinių. Pats įvykis ir pačios 
HLSK Kovas pastangos šių 
rungtynių pravedime yra mū 
sų visų remtinos ne tik iš spor 
tinės pusės, bet ir lietuviškos, 
kaip ir mūsų atžalyno paremi 
mo (gausiu atsilankymu!) mo 
raliai, kartu pasigrožėjant da 
limi lietuviškų tradicijų atsivež 
tų į šį kontinentą — tai mūsų 
tautinio sporto — krepšinio, 
kultyvavimo jau jaunosios kar 
tos. K. B.

AUSTRAI KANADOJE
Žinoma Vienos futbolo ko 

manda Rapid lankėsi JAV ir 
Kanadoje ir sužaidė šiam* kraš 
te eilę draugiškų rungtynių 
Toronte, Hamiltone ir Montre 
alyje. Šis klubas, įsteigtas 18 
99 m. (taigi švenčiąs šiemet 
60-metį) turi labai gražių lai 
taėjimų pradžioje Austrijoje 
(daugkartinis meisteris) ir 
bendrai visoje Europoje.

Prieš rungtynes Hamiltone, 
kurias austrai laimėjo 5:1 pa 
sėkmė, teko kiek ilgiau išsikal 
bėti su Austrijos rinktines žai 
dėju (krašto spalvas gynė 51 
kartą) p. Happelm, savo laiku 
buvo vienu geriausiu Europos 
futbolininku, dabartiniu koman 
dos treneriu. Įdomesnius klau 
simus paduodu mūsų skaityto 
jams.

— Jūsų komandai jau teko 
žaisti Toronte. Ką galvojate 
apie kanadišką futbolą?

— Esu labai geros nuomo 
nės, nors Kanados futbolas dar 
yra vystymosi stadijoje.

— Ar nepakiltų jo lygis, jei 
gu būtų perkami iš Euiopos ir 
pietinės Amerikos žaidėjai?

— Dalinai taip. Bet tam rei 
kia pinigų, kurių Jūsų klubai 
neturi. Supraskite, kad už ge 
rus žaidėjus tektų mokėti po 

I
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se ji tik baigmėje pralaimėjo 
rumunei Baraš 2:0, tuo pačiu 
įgydama Europos vicemeistc 
rio vardą. Dvejete, žaizdama 
su ta pačia rumune, jos laime 
jo pirmą vietą, įveikdmos ve 
ngrų porą.

— Vienuolikmetė Laima Ba 
laišytė (Vitartaitės - Balaišie 
nės dukra) tapo meistere Lie 
tuvos sporto žaidynių moterų 
(!!) grupėje, Vyrų pusėje nu 
galėjo A. Saunoris. Silpnai pa 
sirodė Sov. Sąj. meisteris R. 
Paškevičius, užėmęs net trečią 
vietą.

— Ščecino lenkų futbolo ko 
manda viešėjo Vilniuje ir pra 
laimėjo vietos Spartakui 2:0. 
Prieš tai lenkai įveikė Kauno 
Kotoną ir Šiaulių Elnią 4:0.

— Čekijos krepšinio meiste 
ris lankėsi Kaune. Pirmą dieną 
vyrai pralaimėjo Kauno Žalgi 
riui 76:33, o čekės laimėjo 
prieš lietuves 55:46. Atsigrie 
bimo rungtynėse čekai įveikė 
Žalgirio vyrus 52:51 ir mūsų 
moteris 70:59. Tinklinio rung 
tynės tarp tų pačių komandų 
baigėsi svečių pergale, pasek 
me 3:1.

— Lietuvos moksleiviai iš 
vežti į Maskvą, kur vyksta 
šeštoji visasąjunginė mokslei 
vių spartakiada - žaidynės.

— Vilniaus Spartakas pir 
mąjį Sov. Sąj. B. klasės pirme 
nybių ratą baigė šeštoje vie 
toje.

„TRIUMFAS BUVO 
DIDELIS“ —

— rašo „Argentinos Lietuvą 
P. Amerikoje.

Balsas“ apie Krepšininkų 
rinktinės pergales

„Įvykinto žygio pasisekimo 
laipsniui nėra ribų.

„Tūkstančiai dienraščių ir 
žurnalų su pagarba rašė apie 
lietuvių tautos vieningumą 
Amerikos kontinente ir sena 
me pasaulyje. Lietuvio vardas 
visą liepos mėnesį skambėjo ra 
dijo bangomis. Desėtkais tūks 
tančių fotografijų įamžintas 
šių metų liepos mėnesio žygis; 
pirmą kartą istorijoje sudary 
tas nedirbtinas, bet natūralus 
ryšys tarp Šiaurės ir Pietų 
Amerikos gyvenančių lietu 
vių: šeimynų, universitetų stu 
dentijos ir lietuvių jaunimo 
bendrai. Nepaisant kurioje pa 
šaulio dalyje gimęs lietuvis jau 
nuolis ar jaunuolė, susitikęs su 
didžiulės JAV lietuvių išvykos 
dalyviais, visi jautėsi kaip tik 
ri broliai. Pasikeitė adresais, 
albumais, knygomis ir, kaip 
jau buvo minėta, daugybe bend 
rų nuotraukų įamžino bičių 
lystės ryšius. Nėra paslaptis, 
kad Argentinos lietuvių jauni 
mas, susižavėjęs broliais šiau 
riečiais, dar daugiau pamilo sa 
vo tėvų kalbą ii priklausymą 
lietuvių draugijoms dabar lai 
ko ne vien pareiga, bet ir dide 
le garbe“.

„Kalbant apie pačius pagerb 
tuvių ruošimus ir žaidynes rei 
kia pasakyti, kad Argentinos 
Lietuvių visuomenės atminty 
je tos liepos mėnesio dienos 
bus amžinai atmintinos“.
• Trakuose surengtas Vilniaus 
ir Kauno viešųjų bibliotekų se 
minaras - stovykla.
• Vilniaus lėlių teatras pasta 
tė K. Kubilinsko pasaką „Stra 
kaltukas ir Makaliukas“. Tai 
antroji lėlių teatro dovana ma 
žiesiems.

I
Dr. Roman Pniewski I

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

Iir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S 

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q.» Tel.: DO 6 -3884■ ,
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ANTRASIS LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai pasisekė sudaryti 
sąlygas patenkinti visuomenės pageidavimui siųsti didesnius standartinius siuntinius, n 
tam reikalui ji paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ 
abai dailiais dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir ypač patrauklių spalvų: mels 

vos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos turi įrašus „Made in England“.
Nuo 1959 m. rugpjūčio 1 d. mes siūlome tas medžiagas sudarinėti šitokiems 

ms papildomiems standartiniams siuntiniams:
1) Siuntinys Nr. 28:

16% jardi NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, 
tos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.

Svoris 17 svarų. Kaina $59.00.
2) Siuntinys Nr. 29:
16% jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES .VILNONĖS MEDŽIAGOS, 

tos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams; 
mušalo.

keturie

ruožuo

ruožuo
10 jardų dvigubo pločio pa

Svoris 21 svaras. Kaina $67.00
3) Siuntinys Nr. 30:
32% jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuo 

tos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų.
Svoris 34 svarai. Kaina $113.00

, 4) Siuntinys Nr. 31:
32% jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuo 

tos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų,
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kaina $125.00.
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė, nepaisy 

dama tai, jog NAUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai augštesnė ir kaina brangesnė, lie 
tuvių gerui yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 30 skirtingų 
standartinių siuntinių, NEPAKELDAMA JŲ KAINOS.

Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų Lietuvių 
Prekybos Bendrovės, ar kurios nors kitos firmos klijentas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams, kurie dėl ko 
nepajėgia tuojau padaryti tai, gavę $1.00 už bet korį norimąjį standartinį siuntinį, 
tinio užsakymo mes lauksime Ą mėnesius.

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS

NIAGAROS PUSIASALIS
KAIP PRAĖJO METINĖ PARAPIJOS ŠVENTĖ

Bendrai paėmus, praėjo la 
bai gražiai. Spūsties nebuvo, 
bet salė buvo pilnu ir parapija 
be abejonės turi gražaus pelnu. 
Jei būtų atvykęs Ročcsterio 
choras, kaip, kad skelbta spau 
doje ir pakvietimuose, o kaip 
paprastai su choru ir jo drau 
gai, tai šiemet salėje būtų bu 
vę daugiau negu kitais metais. 
Deja choras neatvyko ir apie 
tai pranešė paskutinę dieną, 
kas šventės rengėjams suteikė 
kuo neišbrendamą padėtį. Tik 
supuolimo dėka pasisekė pas 
kutinę dieną sudaryti kitokią 
programą, kuri ir tapo patiek Įėję ant kiekvieno padedant pa 
ta vietoje choro. Solo dainas rašus, ką jie reiškia. Susidomė 
padainavo A. Paulionis, kaip jimas buvo nemažas, bet tiems 
paprastai, su didžiausiu pasise 
kimu ir akordeonu pagrojo E. 
Manfredi, praeitais metais 
Briuselyje gavęs antrą vietą 
pasaulio muzikos festivalyje

akordeono klasėje. Ir tikrai— 
nustebino visus šio palyginti 
jauno muziko gabumai.

Programa, kaip matome, bu 
vo labai gyva ir jdomi. Progra 
mos pagrindine dalimi taip pat 
buvo skaitoma lietuvių daili 
ninku meno poroda, apdaryta 
tą pačią dieną nuo 12 vai.

Buvo išstatyti 20 paveikslų 
šių mūsų dailininkų: Valiaus, 
Račkaus, Tamošaičio, Petravi 
čiaus, Vilimo, Galdiko ir Au 
giaus. Kaip matome, tai reto 
turtingumo rinkinys. Paveiks 
lai buvo gražiai iškabinti sa

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS 

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys. 

Įrašykite i plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalyku*. 
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.

nors 
galu

Rū 
ŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30 skirtingų standartnių siuntinių kainoraš 
tį (siuntinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megztiniai ir kt.) ir 
naują lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį katalogą, kuriame aptarta:

1. Apie 600 tūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;
3. Įvairių rūšių odos;
4. Gatava avalynė;
5. Laikrodžiai;
6. Foto aparatai;
7. HOHNER akordeonai—20 skirtingų modelių, kurių kainos įvairuoja pradedant 

nuo $39.00;
8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės:
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta visu rūšių siū 

lams, ĮSKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS;
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių, estų, rusų, 

ukrainiečių, vokiečių ir anglų:
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J. A. V., Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Piancūzi 

joje ir TSRS.
Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet kuria kalba surašytus ir 

iš Lietuvos atsiųstus receptus.

MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 

siuntinį.
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau nebeturės nieko pri 

mokėti.
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos remiantis pavyzdžiais.
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAUSIOS PASAULYJE, jos 

pigiausios ir lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurie iki šiol užsisakinėdavo siunti 
nius per kitas firmas, tuojau pat

1. parašyti mums ir, VISAI NIEKUO NEĮSIPAREIGOJANT, paprašyti NEMOKA 
MAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokių informacijų;

2. palyginti mūsų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant kur nors siuntinį, 
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus

PINIGŲ.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdaros ir šalpos
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei.

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

SUTAUPOTE NEMAŽA

organizacijoms.

lietuviams, kurie jieško pana 
šių progų, ši paroda paliko ne 
išdildomą įspūdį. Ši paroda vi 
suomenės ilgai nebus pamirš 
ta, nes ji davė šių metų para

St. CATHARINES, Ont.
VIENĄ SAVAITĘ DVEJOS VEDYBOS! 

ar kitokio talkininkavimo, 
dama stipriai pažengusi 
nistė, nekartą paskambino įvai 
riuose minėjimuose ii neretai 
vargonais pagrojo per pamal 
das.

Nėra jokios abejones, kad 
Sigita, sukurs savo šeimai pui 
kų lietuvišką gyvenimą, ko jai 
ir linkime iš visos širdies.

Sena patarlė, kad obuolys 
netoli nurieda nuo obels, šį 
kartą čia aiškiai pasikartojo: 
p. Pilyponių šeima yra gražiai 
pavyzdinga lietuviška šeima. 
Trys gražios dukterys išaugo, 
o vistktai paliko lietuvaitėmis, 
kaip tarytum vakar iš Lietu 
vos. Pats p. Pilyponis yia ne 
nuilstamas darbuotojas mūsų 
bendruomenėje, o nuo jo, kiek 
sąlygos leidžia, neatsilieka ir 
ponia. Dukroms belieka tik 
sekti tėvų pėdomis, to rezulta 
te štai — puiki lietuviška šei 
ma. Tai visa yra be galo reikš 
minga šių laikų lietuvio gyve 
nimo sąlygose ir tuo visu ne 
galima nepasidžiaugti atsira 
dus štai tam gerai progai.

Žibuoklė.

Neseniai susituokė p. V. 
Alonderis dabar gi praeitą 
sekmadienį dar dvi poios: p. 
Pūslys susituokė su ponia Pre 
tkiene iš Niagaros ir Sigita Pi 
liponytė ištekėjo už torontie 
čio lietuvio. Tai vis puikūs mū 
sų bendruomenės lietuviai, už 
tat nieko stebėtino, kad linkė 
jimai visų gausūs. Tikėsimės, 
kad visi liks St, Catharinėje ir 
tuo mūsų gretos padidės.

Atskirą žodelį tenka parašy 
ti apie Sigitą Piliponytę, nes ši 
mergaitė ypatinga mūsų bend 
ruomenėje. Mūsų bendruome 
nė Sigitą jautė nuo jos vaikys 
tės dienų. Graži lietuvaitė ir 
visados aktyvi lietuvybės dar 
be. Retas kuris lietuviškas dar 
bas apsiėjo be Sigitos vienokio

Bū 
pia

PASAKOJA NKVD...
Atkelta iš 3-čio psi.

giau, negu karo metu, kai Vii 
nius buvo atakuojamas.

Besitęsiant „paruošimui"
Vilnių perduoti Lietuvai, man

TEKO BOTI LIUDININKU 
TIESIOG KOMIŠKO

ĮVYKIO.
Iš pastato, kuriame buvo būsi 
mo Obkomo VKP(b) — ko 
munistų partijos (bolševikų) 
apygardos kimitetas, — ir kur 
buvo Oblispolkom — apygar 
dos vykdomasis komitetas, — 
vienas darbininkas išvilko rašo 
mąją mašinėlę, jis, kaip supra

simojo Oblispolkomo pirminin 
mo, buvo partijos Obkomo ben 
tau iš tolimesnio pasikalbėji 
dradarbis. Piie jo pribėgo bū 
ko sekretorius ir jėga atėmė 
mašinėlę, sakydamas:

— Kur jūs ją velkate? Juk 
Obkomas pasigrobė jau dešim 
tį mašinėlių, o mes tiktai tris!

Ginčo metu privažiavo maši 
na ir iš jos išlipo Bielorusijos

kompartijos instruktorius. Iš 
girdęs viešą ginčą, jis priėjo 
prie besiginčijusiųjų, išklausė 
abiejų aiškinimosi ir

PADARĖ TOKĮ SALMONIŠ
KĄ SPRENDIMĄ: 

paėmė mašinėlę ir nusinešė į sa 
vo mašiną... Išvykdamas, jis 
abiems likusiems pagrasino jų 
ginčą išspręsti Bielorusijos 
kompartijos centro komite 
posėdyje. . .

Atvirai sakant, tarnautojų 
būsena buvo nepavydėtina, nes 
vykstant į užimamus kraštus, 
Rusijos valdžia nieko nedavė 
ir tiktai Įsakydavo: „pasijieš 
koti” vietoje, „suorganizuoti" 
darbo vietoje, susirasti „iš vie 
tinių resursų’’... Tokiu būdu 
jie buvo priversti grobte grob 
ti. Kas laikėsi žmoniškai ir lau 
kė reikmenų iš Rusijos, tie vė 
liau buvo apkaltinti „sabota 
žu", pašalinti iš darbo ir tt.

TOKIA TARNAUTOJŲ PA 
DĖTIS VERTĖ JUOS
VOGTI IR PLĖŠTI, 

nežiūrint nieko. Todėl ir Vii 
nius prieš perduodant j} Lietu 
vai buvo „išvalytas“ ligi siūl 
galio ir „švarus, kaip tiktai ką 
gimęs“... O gi ne vieną „Elekt 
rit“ fabriką išvežė. Ir tai buvo 
„dovana“ Vilniaus darbininką 
ms, kad jie liko be darbo ii pra 
gyvenimo šaltinių. Tokių fak 
tų akivaizdoje, man prisiminė 
posakis ano Vilniaus darbiniu 
ko komunisto idealisto, kuris 
man tiesiai į akis pasakė: „Jūs 
atėjote mus ne išlaisvinti, bet 
sunaikinti“... D. b.
(Seks Vilniaus ribų kontrolė).

pijos šventei augštą kultūrinį 
pagrindą. Juk mūsų visuome 
nė neturi vien tik teatru gy 
venti.

Pasilinksminimui grojo šau 
niai lietuviškas p. Babecko or 
kestras. Nuotaika visų buvo 
puiki ir vakaras ėjo labai gy^| 
vai. Šia proga viena reiktų 
vistiktai paminėti. Moderniš 
kiaušius šokius galima šokti ir 
gražiai ir kukliai ir vietos atž 
vilgiu taupiai, o svarbiausia es 
tetiškai bent pakenčiamai. Yp 
ač mums, lietuviams, nereikė 
tų kopijuoti pasišiaušiusius ir 
susivėlusius tineidžerius, kurių 
gyvenimo šūkis yra — kuo bai 
siau — tuo geriau! Laimei to 
kių šuolininkų ir persivertėlių 
tebuvo labai nedaug. Vakaras 
praėjo, bendrai paėmus, gražio 
je lietuviškoje nuotaikoje ir 
galas visus sužavėjo: orkest 
ras gražiai sugrojo Lietuvos 
Himną, kurį pagavo visa salė j 
ir rodos himno garsai skverbė ’ 
si į erdvę iki pat Lietuvos, ku 
rios štai ir čia nepamiršta pa 
minėti. Tai ačiū p. Babeckui, 
kuris štai savo būdu budi Lie 
tuvos sargyboje.

Dabar parapija dar turi 
prieš akis nemažą šiais metais 
darbą: 10-mečio paminėjimą, 
nes parapijai sueina šiemet 10 
metų. Ta proga bažnyčioje tu 
rėš suskambėti nauji vargo 
nai. Taigi vėl naujos iškilmės, 
vėl naujas darbas praturtinąs 
mūsų čia lietuvišką gyvenimą. 
Bet apie visa tai vėliau.

Ratelis.

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.

jflODE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE

I ME7~6727 Sav. P. RUTKAUSKAS

| Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus, i ; 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias ' 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
2 Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:
^Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžta m ą 

plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, ■!!
» neišskiriant nei vaikų.
» Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 

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

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service)

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

ANGLIŠKOS

AUGšTOS
RANKŲ

KOKYBES 
DARBAS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

D. E. BELANGER & SONS 
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJ! 

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

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

MEDŽIAGOS
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HAMILTON
DAR DĖL VALDINIO GYDYMO

Šio laikraščio liepos mėn. lai 
doje Nr. 21(641) trumpai bu 
vau paminėjęs apie Vald. gy 
dymą. Red. pastebėjus, kad, 
iš šio aprašymo neaišku, kodėl 
gydymas negeras, aiškumo 
dėliai, aną aprašymą papildau 
plačiau.

Kaip jau visiems yra žino 
ma, nuo 1959 m. sausio 1 die 
nos Kanadoje įvestas valdinis 
gydymas tose provincijose, su 
kuriomis Federalinė vyriausy 
bė sudarė sutartis.

Aš čia kalbėsiu tik apie On 
tario ^provinciją, manydamas, 
kad ir kitose provincijose, kur 
kabamas gydymas yra, bus t

-s, išskyrus kainas už ligo 
A..a/ suteiktą patarnavimą.

Valdinis gydymas supranta 
mas toks gydymas, kada as 
muo gydomas valstybės lėšo 
mis ligoninėje ar už jos ribų ir 
visos išlaidos surištos su jo gy 
dymu, padengiamos pilnumo 
je, ko negalima pasakyti apie 
Ontario prov. valdinį gydymą. 
Todėl aš ir sakau, kad jis yra 
negeras. Geriau būtų šį gydy 
mą pavadinus pusiau valdiniu, 
nes dar gera dalis išlaidų pa 
likta apsimokėti pačiam ligo 
niui, kas bus matyti iš sąrašo, 
už ką valstybė moka ir už ką 
nemoka.

(Pagal dabar veikiant} valdi 
gydymo draudos planą, On 

tario prov. gyventojas, mokąs 
nustatytą draudos mokestį, 
gulėdamas ligoninėje (in pa 
tient) nemokamai gauna:

1. Kambarį — lovą, b) mais 
tą, c) med. sesers patarnavi 
mą (nursing service), d) labo 
ratorinius tyrimus bei rentge 
no ir kitus patarnavimus, suriš 
tus su diagnozo nustatymu, 
e) vaistus, vartojamus medic, 
praktikoje, f) operacinį kamba 
rį, operacijai, g) operacijai ir 
anastezijai atlikti įrankius bei 
priemones, h) radioterapiją 
(kur galima) ir i) fizioterapiją 
(kur galima).

Į 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.
I °rieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
\ medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.

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

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

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

į Europą ....$175.00 j Aziją............$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 

į riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 
* mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.

I Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia
ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

(pyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
sįųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

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

94 Douglas Si., 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

2. Nelaimingo atsitikimo at 
veju (out patient) nelaiminga 
sis gauna pirmąją pagalbą ne 
mokamai jei 24 valandų laiko 
tarpy po nelaimės bus atvykęs 
į ligoninę.

3- Ligoninėje buvimo laikas 
nenustatytas. Tai palikta gy 
dytojo nuožiūrai.

4. Asmeniui pasirinkus ligo 
ninę ar atsidūrus nelaimingo 
įvykio metu ligoninėje už On 
tario provincijos ribų, moka 
ma iki 18 dol. dienai.

5. Šalia valdinio draudimo 
ligoninės išlaidoms padengti 
dar galimi privatūs draudimai, 
bet tik privačiam ar pusiau pri 
vačiam (semi private) kamba 
riams. Ir tik galima padengti 
faktinos išlaidos, t. y. — susi 
dariusį skirtumą tarp bendro 
-standartinio kamb. ir priva 
taus ar pusiau privataus.

6. Sąskaita, sudaryta už ligo 
ninėje gydymąsi pagal vald. 
draudimą, negalima prijungti 
prie atsiskaitymo dėl pajamų 
mokesčio (income taxes).

Draudos planas nepadengia 
padarytų išlaidų už:

a) gyd. - chirurgo padarytą 
operaciją,

b) gydytojo vizitą ligoninė 
je,

c) gyd. vizitą paciento na 
muose,

d) paciento vizitą gydyt, ka 
binete,

e) anastezisto patarnavimą,
f) dantų gydutojo patarnavi 

mus.

Grupinis draudimas.
Šiuo draudimu daugiausia 

naudojasi dirbantieji įmonėse 
Jie turi atskiras sutartis su įm 
onėmis. Todėl jiems ir jų šei 
mos nariams padarytos išlai 
dos už įvairius gydytojų patar 
navimus, pilnai ar dalinai pa 
dengiamos. Tai neįeina į vald. 
gydymo sistemą.

Čia mano partektos žinios, 
santraukos formoje, yra panau

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

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

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai si2—2 

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

—|WI, I.ĮIH I 11,1 —,1 ujyuiiH I „ I

t A. L1ŪDŽ1US, B. L., | 

& Viešasis Notaras
(Notary Public) v 

v Advokatas iš Lietuvos. X 
» Namų, žemės ar bet kurio X 
$ biznio pirkimo-pardavimo $ 
8 dokumentų sudarymas ir v 
X visi kiti notariniai reikalai. $ 
x Teisiniai patarnavimai. 8 
g Morgičiai.

įstaiga: JA 7-5575; X 
g Namų: FU 3-8928. X 
v 20 King Street East, X 
g Hamilton. X

dotos ir brošiūrėlių, kurias iš 
leido Ontario Hospital Servi 
ces Commission, provincijos gy 
ventojų naudojimuisi ir infor 
macijų gauta žodžiu.

Norėčiau pavaizduoti du at 
sitikimus Hamiltone, operacijų 
reikalu. Pirmas: plieno įmo 
nės (Stelco) vieno tarnautojo 
mažamečiam sūnui reikėjo pa 
daryti sunki operacija galvo 
je pas žymų specalista-chirur 
gą Amerikoje. Tėvas sakė, kad 
tam reikalui reika 5000 dol. 
Jis jų neturįs. Įmonės prof, s- 
gai tarpininkaujant, buvo aukų 
rinkliava tos pačios įmonės dir 
bančiųjų tarpe. Trumpu laiku 
buvo surinkta apie 3,200 dol. 
Ši suma jau sudarė galimybę 
vaiką pasiųsti į ligoninę.

Antras: Vienai moteriai rei 
kėjo padaryti ypatinga opera 
cija (persodinti liaukas; pas 
vienintelį chirurgą - specialis 
tą taip pat Amerikoje. Apera 
ei jos kaina — 1000 dol. Lėšų 
nėra, operuotis reikia. Jos žo 
džiais, bandė užtraukti pasko 
lą pas savo tariamus draugus 
bei pažįstamus. Iš kitur taip 
pat negalėjo gauti, žodžiu, pa 
stangos tuščios. Reikalas atsi 
dūrė vietos anglų spaudoje. 
Po kelių dienų 1000 dol. jau 
buvo moters kišeniuje! Ir dar 
po savaitės laiko ji jau gulėjo 
ant operacinio stalo Ameriko 
je. Dabar abu liogniai sveiks 
ta.

Kaip matome, gerų žmonių 
dėka, du žmonės buvo išgelbė 
ti nuo amžino invalidumo ar ir 
nuo per ankstyvos kelionės į 
aną pasaulį.

Tai va tau ir geras valdinis 
gydymas!

Čia tik du mano pavyzdžiai 
paminėti. O tokių mums neži 
nomų, pavyzdžių, reikia many 
ti, yra daug. Galima manyti,

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario. 

kad daug žmonių nueina į ka 
pus dėl Stokos lėšų gydymuisi 
ir šiame civilizuotam ir kultu 
ringam pasauly. Z. P-kas.

LIETUVIŲ VAIKAI 
PASIŽYMI MOKSLE

Rita Rocytė liepos mėn. su 
laukė 7 metų, bet jau baigė 2- 
rą skyrių, antraja mokine, mo 
kykloje. Be to. Ritutė lanko ir 
lietuvišką šeštadieninę mokyk 
lą, puikiai skaito lietuviškai.

Yra netiesa, kad vaikai mo 
kydamiesi lietuviškai, gauna 
blogus pažymius angliškoje mo 
kykloje. Roičų šeima namuose 
kalba tik lietuviškai su vaikais, 
ir vaikai laisvai kalba lietuviš 
kai ir angliškai, ir- anglų mo 
kykloje pirmauja.

Pažinkime Kanadą
KAIP SUSIFORMAVO KA

Britų piliečių teisės paleng 
va paveldėtos bei išlaikytos 
taip pat ir kanadiečių.

Pirmasis didelės svarbos an 
glų piliečių teisės dokumentas 
yra Anglijos Magna Charta 
(1215 m.). Tai yra visų vėly 
besniųjų tos rūšies dokumen 
tų pagrindas. Tame dokumen 
te jau užfiksuotos tokios teisės, 
kaip prisiekusiųjų teismas, kai 
tės įrodymas, pavedimas parla 
mento kontrolei piliečių apdė 
jimo mokesčiais, turto apsau 
ga, prasiskolinusiųjų apsaugo 
jimas nuo terorizavimo, pilie 
čių judėjimas karališkosios 
nuosavybės ribose ir už jos.

Sekantis dokumentas yra Di 
dysis Laisvių Dokumentas An 
glijoje (1279). Tome dokumen 
te pabrėžiama, kad joks lais 
vas pilietis negali būti ikalin 
tas ar iš savo žemės išvarytas 
kitu būdu, kaip tik pagal tei 
sėtus įstatymus tos apylinkės, 
kurioje jis gyvena. Tačiau įs 
tatymas, pavadintas The Peti 
sion of Riht (1627), reikalau 
ja, kad gyventojai būtų apde 
darni mokesčiais pagal įstaty 
mą. Dar toliau įstatymas, pa 
vadintas Teh Habeus Corpus, 
numato, kad niekas negali bū 
ti įkalintas be kaltės įrodymo.

Iš visų augščiau minėtų įsta 
tymų visa galva ilsiskiria pats 
pirmasis — Magna Charta. Šis 
didysis dokumentas susilaukė

W. J. Sheridan (centre), įteikia pažymėjimą CBC radio 

tnklo programų vedėjui J. D. Nixon, už Kanados filmų 

meitnę gamybą. Kairėje stovi filmų kritikas G. Pratley.

& Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
i „PARAMA” < !

v Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— ; ;
x Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. ' [
x Darbo valandos: X
X Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. $ 
v Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro, v 
g Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, v 
g Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
g Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. 4

DRAUDIMAI J 

Automobilių, namų, I 
gyvybės ir kt. . a 

RO 6-0811 arba RO 6-08321
PRANO BARAUSKO į 

DRAUDIMO 
AGENTŪRA |

49 Cameo Cres., 
Toronto 9, OnL. R

...................11111111111 i irmmtiTimMy

Ročiai yra gimę Žemaitijoje. 
Jiems ten miela, kur lietuviš 
ka.

Ročiai yra dideli Liet. Na 
mų simpatikai. Anot Ročie 
nės: turime lietuvišką bažny 
čia ir turime lietuvių namus. 
Letuvių Namai yra tikrai lie 
tuviškas židinys. Juo pasinau 
dos mūsų vaikų vaikai. Jei pa 
sirodys permaži Hamiltono ko
lonijai, parduosime, pirksime 
didesnius.

Ročiai' jau turi pirkę šėrų 
dukrelės Ritutės vardu ir Pr. 
Ročio, bet matydami tam tik 
ra opoziciją Lietuvių Narna 
ms, nutarė pirkti dar tris šėrus 
sūnaus Stasiuko 3-jų metų su 
kakčai pažymėti; iš jų vieną šė 
rą sukaktuvininkui - sūnui Sta 
siukui, vieną šėrą dukrelei Ri 
tutei, kuri vieną jau turi ir tre 
čias p. Ročienei. Tai Hamilto 
ne taps viena šeima daugiau 
L. N. 100% šėrininkų.

Jei daugiau būtų tokių pat 
riotiškų lietuviškų šeimų, kaip 
p. Ročiai, tai kiekvienas pasta 
tytas lietuvių namas turėtų bū 
ti laiks nuo laiko didinamas.

> J. S.

NADOS PILIEČIŲ TEISĖS 

sau atitikmens tik 1689, kai 
buvo išleistas Anglijoje The 
Bill of Rights. Išleistas konven 
cinio parlamento po tų visų re 
liginių kivirčui, kurie buvo ka 
raliaus James II laikais ir jam 
pabėgus.

Tame įstatyme numatyta, 
kad karalius neturi tisės sava 
ranekiškai keisti, panaikinti ar 
leisti įstatymus be parlamento 
pritarimo. Taip pat pinigai, iš 
leisti be parlamento pritarimo, 
neturi galios. Toliau tame įsta 
tyme dar numatyta: galima pa 
siskųsti be baimės nukentėti, 
negalima taikos metu laikyti 
kariuomenės be parlamento 
pritarimo, laisvi parlamento 
rinkimai (nors slaptas balsavi 
mas atėjo tik 1872), parlamen 
to nariai gali laisvai pąsisaky 
ti, nebijodami būti įkalinti, ne
galima dėti nepamatuotai dide 
lių pabaudų ar reikalauti per 
didelių užstatų, negalima gra 
sinti prisiekusiems teisėjams, 
parlamento posėdžių šaukimas 
neatidėliojamas.

Po to didžiojo įstatymo atė 
jo vėl eilė mažesnių. Tokiu, 
sakysime, buvo Chailes Fox 
Libel Aktas 1792, galutinai nu 
statąs žodžio ir spaudos laisvę. 
Prieš tai tos laisvės buvo dau 
giau papročių reikalas. Drau 
gijų ir susirinkimų laisvė p 
pročių teisėje išbuvo dar ilges 
nį laiką. (C. S.)

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI

Greičiausiai ir pigiausiai 

persiunčiami siuntiniai i 

tėvynę

JKAMIBiShl
JAMQUE TRiC '^G C 0

■ 1C> C'.JfF'i ST W .’f P's i"' V f u

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

DĖL UBOREV1ČIAUS NE 
VALIA KALTINTI 

STALINĄ...
Vilniaus „Tiesos“ 155 nr. 

įdėtas straipsnelis apie išgarsė 
jusį raudonoje armijoje lietu 
vį karvedį Jeronimą Uborevi 
čių, kurio duktė, Vladimira 
Uborevičiūtė - Borovskaja kar 
tu su savo vyru lankėsi Lietu 
voje, savo tėvų gimtinėje Za 
rasų apskrityje. Sujaudinta ji 
prasitarusi: „Regiu savo gimtą 
ją žemę tokią saulėtą, žaliuo 
jančią“ — matyt jai iki šiol nr 
buvo progos į savo tėviškę at 
vykti. — Kap žinoma, Ubore 
vičius sovietinėje armijoje pa 
darė žymią karjerą. Jau pilieti 
nio karo metu pasižymėjo įvai 
riuose frontuose, o vėliau buvo 
Tolimųjų Rytų, Kaukazo, Gu 
dijos ir kitų karo apygardų va 
du. Pakilo ir politiškai — bu 
vo išrinktas visasąjunginės kp 
centro komiteto nariu. Nuste 
bino karišką pasaulį, paleidęs 
Minsko karo apygardos manev 
ruošė iškart 5000 parašiutinin 
kų. Bet 1937 metais Stalinos 
įsakė jį sulikviduoti, kaip ir ei 
lę kitų augštų karininkų. Ta 
čiau „Tiesa“ tą faktą šitaip už . 
tušuoja: „1937 metais Jer. Ubo 
revičius tragiškai žuvo“... E.

• Lietuvos 'pietvakarių rajo ‘ 
nuošė pradėjo dirbti 80 žmonių 
geologinė partija. Geologai, 
gręžimo meistrai ir darbinin 
kai daro Lietuvos geologinę - 
hidrologinę nuotrauką. Gręžia 
ma daug giluminių gręžinių, 
siekiant kompleksiškai išaiškin 
ti žemės gelmėse slypinčias 
naudingąsias iškasenas ir nu 
statyti vandenų, jų tarpe mine 
ralinių, išteklius.
• Lietuvos Valstybine Gioži 
nės literatūros leidykla išleido

Lietuvio Advokato Įstaiga 

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901,

T o r o n t o, Ont.
Telefonas EM 2-2585

M —MW "'..■.'UlieSSSMCS:

„Literatūros ir meno metraš 
tį”. Knygoje pateikiami 1958 
metų svarbiausi kultūrinio, ii 
teratūrinio ir meno gyvenimo 
įvykiai.
• Vilniuje įvyko kalbininkų 
pasitarimas apsvarstyti jau kai 
kuriems parašytiems lietuvių 
kalbos mokslinės gramatikos 
skyriams.
• Mokslų akademijos įsteigti
du nauji — botanikos bei zo 
ologijos ir parazitologijos ihs 
titutai. ' '
• Lietuvos kino studijoje da 
romos nuotraukos filmui „La 
kštingala“, P. Cvirkos apsaky 
mų vaikams motyvais.
• Devyniolikai jaunųjų muzi 
kų įteikti Panevėžio muzikas 
mokyklos diplomai. Tai dešim 
toji mokyklos laida.
• Viniaus Valstybiniame dai 
lės muzėjuje išstatytas Augus 
tino Savicko didžiulis trijų da 
lių paveikslas „Revoliucįni# 
Vilnius“.
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< ŠI SEKMADIENI, RUGPJŪČIO MĖNESIO 23 DIENĄ

paskutinė šios vasaros gegužinė - piknikas
PALYDĖKIME ŠIĄ ILGĄ IR KARŠTĄ VASARĄ UŽMIESČIO GAMTOS PRIEGLOBSTYJE, 

KURĮ SUTEIKS PONŲ GIRINIŲ ŪKIS PRIE LA PLAINE, TIKTAI UŽ 30 MYLIŲ NUO MONTREALIO MIESTO.

PROGRAMOJE:
1. ŠOKIAI SPECIALIOJE PLATFORMOJE, GROJANT 

GERAI MUZIKAI;
2. SPORTO ŽAIDYNĖS — ŠAUDYMAS, ŠOKIMAS I

TOLĮ IR AUGŠTĮ IR BĖGIMO LENKTYNĖS;
3. MOTERŲ SPORTINĖS VARŽYBOS. VISI LAIMĖTO 

JAI PREMIJUOJAMI.

4. NESKELBIAMOS STAIGMENOS, KURIOS PAA1Š 

KĖS VIETOJE.

. , VISI, VFSI KVIEČIAMI DALYVAUTI SU ŠEIMOMIS IR PAŽĮSTAMAIS.

GEGUŽINĖS — PIKNIKO ATIDARYMAS 1 VALANDĄ PO PIETŲ. PLAČIAU ŽIŪRĖKITE MONTREALIO KRONIKOJE PIRMĄJĄ ŽINIĄ.

ŠĮ SEKMADIENĮ VISI Į PASKUTINĮ ŠIOS VASAROS 
PIKNIKĄ

Šioje gegužinėje bus daug įvairumo.
Šį sekmadienį, rugpjūčio 23 

dieną, įvyks paskutinis šios va 
saros piknikas - gegužinė, nes 
niekas daugiau šią vasarą ge 
gužinių neruošia. Todėl šį sek 
madienį paldyėsime gražiąją, 
ilgąją ir saulėtąją šių metų va 
sąrą, kuri atvasarojo ir už pra 
eitųjų metų nevykusią vasarą. 
Ši vasara verta padėkos.

Gegužinė, kuri vyksta pp. 
Girinių ūkyje, prie La Plaine, 
apie 30 mylių nuo Montrealio, 
bus įdomi daugeliu atžvilgiu: 
Ji netoli už miesto ir lengvai 
pasiekiama; ji vyks gražiame 
miške;,ji šokiams turi gerą spe 
cialiai paruoštą platformą: ji 
turės bufetą; ji yra nuošaliau 
nuo judėjimo ir patogi poil 
siui ir atsikvėpti tyru miško ir 
laukų oru.

Be to, gegužinės programo 
je bus įvairaus sporto: ir rim 
to, ir komiško. Bus šaudymo, 
bėgimo, šokimo ir kitus varžy 
bos, kurios bus premijuojamos. 
Šokiams bus gera muzika.

Gegužinę - pikniką ruošia 
Kanados Lietuvių Tarybos 
Montrealio skyriaus valdyba. 
Jeigu bus kokių pajamų, jos ei 
na „Nepriklausomos 
vos” Mašinų Fondui.

Visi kviečiami gegužinėje 
dalyvauti ir pasikviesti savo 
pažįstamus bei draugus.

Pikniko-gegužinės vieta pa 
siekiama trim keliais: 1) Iš va

Lietu

DR. J. š E M O G A 5 ; . 
Office 5441 Bannantyne ' 

(kamp. Woodland) i ! 
Verdun. Tel. PO 7-3175. S

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 1

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

karinių miesto dalių geriausia 
važiuoti La Jaunesse gatve per 
Pont Vieu tiltą ir toliau 11 ke 
iu, laikantis krypties i St. Lin, 
bet pervažiavus St. Annes des 
Plaines ir privažiavus geležin 
kelio stotį La Plaine, perva 
žiuoti geležinkelio bėgius ir va 
žiuoti tiesiai asfaltuotu plentu. 
Už lygiai 2-jų mylių ir bus pp. 
Girinių ūkis, su iškabomis 
prie kelio ir upės, kuri čia pat 
su tiltu per kelią.

2) Kas vyksta iš rytinių 
miesto dalių, tiems bus arčiau 
važiuoti Pie IX gatve, toliau 
per Terrebonne, Mascouche. 
Prie pat Mascouche reikia štai 
giai pasukti j kairę ir pervažia 
vus 5 mylias ir pervažiavus til 
tą, stoti prie pp. Girinių namų.

3) Jeigu patiktų, važiuojant 
i La Plane per Terrebonne, 
čia galima išsukti iš Terrebon 
ne Pincourt kryptimi ir važiuio 
ti ligi La Plaine, kur perkir 
tus geležinkelį vykti tiesiai dvi 
mylias.

Žinotina, kad mašinomis ga 
Įima nuvažiuoti į pačią geguži 
nės vietą, , patį mišką.

Visi, visi kviečiami geguži 
nėję dalyvauti. Oficialus gegu 
žinės atidarymas 1 vai. po pie 
tų, bet kas nori, gali vykti iš 
pat ryto, arba vėliau. Jei pasi 
taikytų blogas oras, gegužinė 
bus nukelta į sekantį sekma 
dienį.

; • J. Riaukienė, serganti para
• lyžiaus liga, jau 10 metų, skun
• džiasi ir prašo pagalbos. Jos 
[adreass: J. Riaukienė 13540 
[ Notre - Dame East, Ponte aux 
[ Trembles, P, Q.

DEVINTASIS TARPIAU 
TINIS BOTANIKŲ 

KONGRESAS 
atidaromas Montrealyje šį tre 
čiadienį, rugpjūčio 19 d. ir tę 
sis dešimt dienų, ligi rugp. 29 
d.

Kongrese dalyvaus 65 kraš 
tų botanikai, kurių skaičius 
sieks per 4 tūkstančius. Kong 
reso proga Montreayje įvyks 
visa eilė specialių iškilmių. Be 
ko kita kongreso dalyviai yra 
pakviesti McGill ir Moutrea 
lio universitetų į speciales iškil 
mes, kurių metu daugeliui mo 
kslininkų bus įteikti garbės 
doktoratai.

Kongreso proga Montrcalio 
Meno muzėjaus patalpose ati 
daroma botanikos paroda, rug 
pjūčio 19 dieną, 8.30 vai. vak.
• Dr. J. šemogas su šeima, 
atostovavę Kanados rytuose, 
prie Atlanto, važinėjęs! ir Ju 
ngtinėse Valstybėse, sekma 
dienio vakarą jau sugrįžo į 
Montrealį ir jau pradėji darbą. 
Dr. J. šemogo kabinetas vei 
kia kaip pažymėta skelbimuo 
se.
• Kun. SL Kulbis, SJ., aptar 
navęs tris skautų stovyklas— 
Montrealio lietuvių, Montrea 
lio neokanadiečių ir vėliau To 
ronto skautų, kur dalyvavo ir 
Hamiltono, Niagaros, Wellan 
do ir Dilbi skautai lietuviai, 
suvažiavę į pp. Augustinavi 
čių ūkį, sugrįžo į Montrealį ir 
sekmadienį jau atlaikė A V baž 
nyčioje sumą. Bestovyklauda 
mas su skautais, Kun. St. Kul 
bis stipriai įdegė saulėje.
• D. Nrokeliūnas, pardavęs 
kelis metus turėtą kirpyklą, 
nusipirko vienus namus, prie 
jau turimų kitų.
• Pr. Paukštaitis su sūnum J- 
rininku atostogaudami savo ma 
šina plačiai važinėjosi po JAV. 
Kurį laiką viešėjo Čikagoje, 
New Yorke, Bostone ir kt.

CANADAIR GAVO DIDELĮ 
LĖKTUVŲ UŽSAKYMĄ
Canadair, lėktuvų statymo 

fabrikas Montrealyje, gavo 
valdinį užsakymą pastatyti 
200 lėktuvų, kuriais bus pa 
keisti Vokietijoje esą lėktuvai. 
Užsakymas siekia arti 100 mi 
lionų dolerių, šis užsakymas 
suteiks darbo maždaug 3,500 
darbininkų ketveriems meta 
ms. Canadair priims naujų dar 
bininkų.

Kas tautiečių interesuotas 
darbu šiuose fabrikuose, tene 
praleidžia progos paduoti pra 
žymus.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Rugpjūčio 15 dieną Aušros 

Vartų bažnyčioje kun. T. J. 
Aranauskas, S, J., sutuokė inž. 
Algimantą Aneliūną su Irena 
Dikaityte. Tėvas Aranauskas 
jaunavedžiams pasakė gražų 
pamokslą. Po sutuoktuvių Auš 
ros Vartų salėje įvyko gražios 
vaišės, kuriose dayvavo gjra 
žus artimųjų būrys. Visi jau 
navedžiams paskyrė dovanų 
ir linkėjo laimingo šeimyninio 
gyvenimo ir visokeriopos sėk 
mės.

Prieš kiek laiko Aušros Var 
tų bažnyčioje buvo sutuokti: 
montrealietis Felik. Gečas su 
Elena Greveriene, iš Bostono. 
Kadangi vedybos įvyko kardi 
nolui leidus indulto būdu, tai 
žinios apie pp. Gečų vedybas 
spaudą pasiekė pavėluotai.
• Pp. M. ir J. Leknickai, kaip 
atrodo, jau baigia atostogas sa 
vo vasarvietėje prie Golden La 
ke. Pas pp. Leknickus kas sa 
vaitgalis gausu sveičų, o ilges 
nį laiką ten atostogavo p. Mor 
kūnienė, p. Jurgutavičius ir ki 
ti. Iš Čikagos atvykę viešėjo 
pp. Vilkeliai, SLA veikėjai.
• Šeštadienį Marijos Nekal 
Čiausiosios šventė. Aušros Vai 
tų bažnyčia pašvęsta Marijos 
garbei, todėl ir Dievo Motinos

LABAI SĖKMINGA
Ponų Augustinavičių ūkyje, 

ties Delhi, buvo labai graži 
skautų stovykla, kurion šuva 
žiavo Toronto, Hamiltono, Nia 
garos, St. Catharines, Wellan 
do ir kt. vietų Stovyklos kape 
lionu buvo „skrajojantis kape 
lionas" Tėvas St. Kulbis, SJ, 
kuris visada parodo daug jau 
natviškumo ir savo tikslams 
moka patraukti jaunimą, mokė 
damas su jais ne tiktai pasi 
melsti, bet ir pažaisti ir pajuo 
kauti. Stovykla turėjo labai 
rimtų momentų, susikaupimų 
ir parodė skautiškos pareng 
ties faktų. Jaunimas iš stovyk 
los sugrįžo pasisėmęs ir žinių 
ir naujų jėgų.
• Pranciškonų stovykla Wasa 
goję, kur dalyvauja per 130 
vaikų, buvo sėkminga. Vasaro 
jo ne tiktai vaikai iš Toronto, 
bet ir iš kitų lietuviškų koloni 
jų, net ir Buffalo, Clevelando, 
Sudbury ir iktur.
• Iškilmingai pašventintas Pr 
anciškonų jaunimo centras N. 
Wasagoje, IV2 mylios nuo 
Wasagos. Ši stovyklavietė pui 
kiai paruošta ir pritaikyta be 
nt 100 stovyklavimui.
• Katastrofa, irnašinoms susi

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

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933

DANTŲ GYDYTOJAS <
D r. J. MAL1ŠKA I 
Pacientai priimami iš !

anksto susitarus J
9 a. m. — 10 p. m. J 

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

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547

Namų: PO 8-0496

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

168 Notre Dame St. E.
:Montreal. U N įversi t y 6-7026.

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

I
 NOSIES, GERKLĖS IR 

AUSŲ SPECIALISTAS 
IR CHIRURGAS

Dr, R. CMARLAXD
78 St. Joseph Blvd. W.Tel. PL 9958

Dr.E.Andr (įkaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

NOTARAS 
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
A V 8-3115.

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

Tel.:

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I augštas, 11 kanib.
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

| TAISAU 8 

% televizijos ir radio aparatus, a 
s Darbas garantuotas.
v Albinas Pranevičius. (J 
W DOminic 6-6637 8

ir iškilmingiau švęsti. (AV)
• J. Knystautas darbovietėje 
susižeidė koją.

LABAI GERA PROGA
z 100 ekeriu ūkis, kurio 30 eke 
rių miško, labai geroje vietoje, 
prie JAV sienos, prie Charnp 
lain ežero ir Venise pliažo ir, 
be to, keturioms šeimoms na 
mas , garažas ir reikalingi kiti 
ūkiški pastatai. Farmos vieta 

~ graži ir patogi. Nuo Montrea 
w ilo apie 50 mylių. Važiuoti St. 
ft Jean kryptimi, toliau Venise 
n kryptimi, bei Claresville, So 
S Each Rich, šis ūkis arba par 
« duodamas, arba keičiamas į na 
S mą mieste. Kas pasiūlymu do 
» metusi, daugiau informacijų ga

Ii gauti NL redakcijoje, tel.: 
g DO 6-6220.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Tenka apgailestauti, kad 
kai kurie, net visuomeniniai 
žmonės, nepildo savo pareigų. 
Jau po 6 su viršum mėnesius 
nemoka nario mokesčių. Juos, 
kad ir labai apgailestaujant, 
tenka, prisilankont Klubo pa 
šlalpihės' draugijos konstituci 
jos, šalinti iš narių tarpo.

Sekantis klubo pašalpinės 
draugijos susirinkimas įvyks, 
prisilankant vasaros atostogų 
laiko, rugsėjo mėn. 3 d. b v v.
• Pp. Gataučių šeima visam 
mėnesiui išvyko atostogų. Lan 
kysis Vancouveryje, Čikagoje 
ir ktuose Kanados ir JAV mies 
tuose.
• Pakrikštyta praeitą šeštadie

SKAUTŲ STOVYKLA 
dūrus, įvyko ties Wasaga, kur 
V. Čapliko mašina susidūrė su 
kita mašina. Labai nukentėjo 
pp. Čaplikai ri ypač J. Galin 
tė.
• Tėvynės prisiminimų radio 
programa, vedama J. R. Simą 
navičiaus, girdma iš Niagaros 
sekmadieniais 1 vai. ir tęsiasi 
45 minutes, banga 1270.
• Lietuvišką klėtį J. O. Maci 
jauskai pasistatė Springhurst 
šalia savo vasarnamio. Pasta 
tas stilingas ir gražiai išpildy 
tas. Jo stiliuje galėjo būti pa * 
statytas ir vasarnamis.
• Rašytojas V. Tamulaitis lan 
kosi Čikagoje, kur mirė sesers 
vyras Penčyla.
• St. Zobarskas lankėsi ir ,rin 
ko prenumeratą naujai leidžia 
mai novelių angliškai knygai.
• Steigiamo Seimo narys Jo 
nas Valickis mirė nuo širdies 
smūgio, važiuodama^ tramva 
jumi. Jis turėjo 68 metus am 
žiaus.
• Tautinių šokių grupė, veda 
ma p. Torūtos, šoko Fraternal 
Order Eagles anglų konvenci 
joje, kurioje dalyvavo 3,000 de 
legatų.
• Pakeisti svaigiųjų gėrimų 
leidimai, kurie anksčiau buvo
2 dol., o dabar bus 5—15 dol., 
žiūrint parengimo.

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, 
tuotai apdrausti. Teirautis

A. Kavaliūnas WE 2-3709

BIRUTĖ VAITKŪNAITĖS
Ritminės Mankštos 

ir
Išraiškos šokio Studija.

dieniniai ir vakariniai kursai 
mergaitėms ir moterms.

Tel. CR 7-7868

AUTOMOBILIŲ 
DRAUDIMAI

Nuo 1959 m. rugsėjo 1 d. auto 
mobilių draudimas atpigina 
mas 20% tiems, kurie 5 metus 
neturėjo nelaimių, į metus ne 
išvažinėja daugiau 10,000 my 
lių, nenaudoja mašinos pašto 

viam važinėjimui į darbą.
P. Adamonis VI 2-8501

♦ * ♦
Atiduokite mums pardavimui 
jūsų nekilnojamą turtą. Per pir 
mus š. m. 6 mėnesius turime 
34 pardavimus. District Estą 
te Brokers VI 2-8501.

• Inž. J. Bulotos šeima atosto 
gauja savo pusiasalyje prie 
Ouareau ežero, ties St. Donat. 
Beatostogaudami turi malor 
mų pasimaudę gražiame ežere 
ir padirbėti, vasarnamį, palai 
psniui pasistatys, jungdami ma 
lonias atostogas su naudingu 
darbu.
nį p. Grigaliūnų dukrelė var 
dais I ndą, Ann.
• Romuvoje, kurią veda PZ 
Juodkojis, didėja vasarotojų jiA 
dėjimas. Ryšium su gražaus 
ežero padarymu ir statybomis 
vasarnamių, artimoje vasarvie 
tės apylinkėje buvę užmesti ir 
apleisti namai, atgaivinami ir 
suvažiuoja vis daugiau žmo 
nių. Romuvoje vis daugiau įsi 
kuria lietuvių. Kai kurie stato 
si vasarnamius tokius, kad ir. 
žiemą galėtų pasinaudot. To 
kius. vasarnamius statosi pp. 
Lingaičiai, pp. Skardžiai ir kt.
• Pp. Kandižauskai ir pp. Mei 
lučiai toli šiaurėje, miškuose, 
nusipirko po didelį sklypą žc 
mės prie ežero, kur statosi va 
sarnamius. Šios abi šeimos, mė, 
gstančios žuvauti, dabar tui^į 
idealias sąlygas, nes jų skly 
pai yra prie žmogaus retai p? 
siekiamo žuvingo ežero.
• Pas pp. Kirstukus iš Toron 
to buvo svečių, su kuriais šei 
mininkai buvo nuvykę atoato

> gų į Bascatonga. Ten prisigau 
dyta daug žuvies. Sugrįžę į 
Montrealį, pas pp. Kirstukus 
turėjo šaunų subuvimą, kuria 
me dalyvavo ir montrealiečiai 
p. Ignatanas, p. Kvietkauskas 
ir kiti.

NOTARAS | 
| MILTON W. WINSTON,! 

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

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

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

? Ved. D. Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.NorkeliūMt. RA 7-3120
J Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary. „

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

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

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURCINA9 
3260 Cumtteau 

Montreal Tel. CL 5-5515
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