
LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Nr. 36(650) KAINA 15 et. MONTREAL, 1959 m. RUGSĖJO-SEPTEMBER 2 d. PRICE 15 et. XIX METAI

HAMILTONAS SVEIKINA VI L. D. DALYVIUS
BRANGŪS TAUTIEČIAI,

TAUTOS MEILĖ IR JAUTRUS SIELOJIMASIS 
GIMTOJO KRAŠTO LIKIMU,

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS IR KOVA PRIEŠ RU 
WĄ IMPERIALIZMĄ,

VIENYBĖS ATGAIVINIMAS IR MŪSŲ TAUTOS 
TRAGIŠKA PADĖTIS,

LAISVĖS DIENŲ PRISIMINIMAS IR PASIRYŽI 
MAS IŠTVERTI TREMTIES' DIENOSE, mus, Hamiltono 
lietuvius, paskatino jau antra karta suorganizuoti KAN/XDOS 
LIETUVIŲ DIENĄ Hamiltone. ‘

Ši VI-JI KANADOS LIETUVIŲ DIENA sutampa su 
Molotovo - Ribhentropo prieš 20 metu pasirašyta klastinga 
sutartimi, kurios pasėkoje mūsų kraštas prarado tautinę lais 
vę ir valstybinę nepriklausomybę.

Tad ši Vl-ji KANADOS LIETUVIŲ DIENA tebūna:
DEMONSTRACIJA MŪSŲ BESĄLYGINIO PASI

PRIEŠINIMO SMURTUI,
PASMERKIMAS MŪSŲ KRAŠTO OKUPANTO IR 

PROTESTAS PRIEŠ KREMLIAUS KLASTĄ,
DEMONSTRACIJA LIETUVIŠKOS DVASIOS AT 

SPARUMO IR TAUTOS GYVASTINGUMO,
DEMONSTRACIJA MŪSŲ LOJALUMO KANADOS 

VALSTYBEI IR IŠTIKIMYBĖ MŪSŲ GIMTAJAM KRAŠ 
TUI — LIETUVAI.

Vl-sios KANADOS LIETUVIŲ DIENOS proga mes 
širdingai sveikiname visus šios šventės dalyvius. Tikimės, kad 
ši DIENA sustiprins mūsų lietuvišką dvasią, atgaivins bend 
ravimą ir paskatins sėkmingiau vesti kovą su rusiškuoju ko 
munizmu kol pagaliau mūsų seses ir broliai savame krašte at 
gaus tautinę laisvę ir nepriklausomybę.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba 
ir

VI Kanados Lietuvių Dienos 
Organizacinis Komitetas.

Politinių įvykių savaitė
INDIJOS NEUTRALUMO POLITIKA SANTYKIUOSE 

SU KOMUNISTAIS PRILIPO LIEPTO GALĄ
Chruščiovą nepaprastai sujaudino entuziastingas vokiečių pri 
ėmimas JAV prezidento. — Anglijoje Eisenhoweris ir Herte 
ris sėkmingai tarėsi su Macmillanu ir S. Lloydu. — Chruščio 
vas irgi ruošiasi susitikimui su Eisenhoweriu. — Latvijos vice 
premjerai iškėlė viešumon Pabaltijo valstybių eksploataciją. 
— Tibeto ir Laoso pagalbos šauksmo niekas negirdi. — JAV 
prezidentas pasakė: „Pavergtųjų tautų neišduosime ir jeigu 

reikės, agresijai pasipriešinsime ir jėga“. —
Kai ruošiamasi Eisenhowe 

rio susitikimui su Chruščiovu, 
bandant apčiuopti visus galimu 
mus, pasaulinių politinių įvy 
kių pryšakin netikėtai prasiki 
šo
INDIJOS SUSIDŪRIMAS SU 
KINIJOS KOMUNISTAIS.

Koks atsargus buvo Indijos 
premjeras Nehru, kaip jis lavi 
ravo ir kaip komunistams pa 
taikayo, bet vis vien komunis 
tų agresijos ir imperializmo ne 
pasotino. Kai jis kalba apie ne 
aiškumų aiškinimą derybomis, 
Kinijos komunistai užpuolo tas 
neaiškias sritis ir jėga jas gro 
bia. Indija, nori-nenori, turėjo 
siųsti į pasienį savo kariuome 
nę... Susidūrimas nebaigtas, no 
rs jis yra prasidėjęs jau prieš 
kelis metus, kai Kinijos komu 
nistai išleido žemėlapius ir juo 
se „broliškumo“ sumetimais 
„atrėžė“ gerus gabalus Indijos 
Kinijos naudai. Dabar ir jėga 
tą pasigrobė, provokuodami ka 
rą.

JAV prezidento kelionė po 
Europą yra labai reikšminga.
VOKIEČIAI EISENHOWE 
RI SUTIKO NEPAPRASTU

ENTUZIAZMU.
Į pusantro šimto tūkstančių

Š. Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė, grįžus iš P. Amerikos 
nados Lietuvių dienoje.

, kuri dalyvaus Vl-je Ka 
/Lictuyos\ 
/ nacionaline \ 
\ M.Mažvyoo ’ 
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aptarė visais politines aktuali 
jas su Macmillanu ir S. Lloy 
du. Jų visų komunikatas skel 
bia, kad visais klausimais yra 
vieningas sutarimas.

Pirmadienį JAV Prezidentas 
atskrido į Paryžių, kur jis taip 
pat sutiktas nepaprastai iškil 
mingai.

Kai JAV politinės viršūnės 
važinėja po Europą ir ruošiasi 
Vusitikimui su Chruščiovu.
CHRUŠČIOVAS RUOŠIASI 

SUSITIKIMUI SU 
EISENHOWERIU.

Pirmiausia pasklido žinia, 
kad maskvinė diktatūra Berly
no klausimui išspręsti pasiūlė 
naują variantą: Vakarai turi 
atitraukti iš Berlyno kariuome 
nę ir vakarinį Berlyną perduo 
ti Vakarų Vokietijai... O kad 
stipriau tą pasiūlymą pajustų 
Vakarai, Laose yra komunistų 
užvestas karas, kurį Vakarai, 
sovietijos įtaigojimu vadina su

Bonnos miestą, kita tiek vokie 
čių suvažiavo iš kaimų ir kitų 
miestų. Spaudos konferencijo 
je, kur dalyvavo per 350 žur 
nalistų, Eisenhoweris pareiškė 
viltį, kad jo susitikimas su 
Chruščiovu „duos ką nors ge 
ra“, nes karo niekas nenori, o 
laisvę Vakarai brangina ir jos 
niešduos. Berlyno laisvė bus 
saugoma ir ginama, jei prie to 
prieitų.

Toks vieningas vokiečių Ei 
senhowerio priėmimas nepap 
rąstai suerzino Chruščiovą ir 
jis, įspūdžiui sumažinti, 
ADENAUERIUI PASIUNTĖ

GRASINIMO NOTĄ, 
kurioje sako: jeigu V. Vokieti 
ja prims Amerikos atomines 
bombas, tai jis pasirašys su ry 
tine Vokietija separatinę „tai 
kos sutartį“. Eisenhowerio lai 
kysena fr pareiškimai vokie 
čius patenkino ir nuramino.

Triumfaiškai, kaip ir Vokie 
tijoje, Eisenhoweris sutiktas 
ir Lpndone. Ir čia minios žmo 
nių buvo apstojusios kelius, ku 
riais jis vyko.
JAV PREZIDENTAS BUVO 

KARALIENĖS SVEČIAS, 
jos vasarinėje rezidencijoje. 
Londone jis su sekr. Herteriu 

varymą iš pareigų. Labai svar 
bios jo pavarymo ir pasmerki 
mo priežastys. Pasirodo, kad 
Barklavs pasipriešino „gar 
šiam“ Chruščiovo septynerių 
metų planui, kurio tikslas yra 
apgrobti ir išnaudoti okupuo 
tus kraštus. Barklavs, priešin 
gai planui atiduoti visas jėgas 
sunkiajai pramonei, 
PAREIKALAVO GAMYBOS,

KURI APRŪPINTŲ LAT 
VIJOS ŽMONES REIKALIN 

GAIŠ DALYKAIS.
Savo metu už tai nukentėjo 

Malenkovas, apie kurį dabar 
negirdėti nė garso, taip pat nu 
kentėjo Berklavs, tuo būdu ati 
dengęs Rusijos planus išanu 
doti okupuotus kraštus, ką da 
bar jau pripažino ir Maskva. 
Latvijos „prezidentas“ Lacis 
apkaltino Berklavsą nepaklus 
numu ir nedraugingumu „di 
džiajai rusų tautai ir kitoms 
broliškoms tautoms“...

kilimu, nors ten veikia Vietna 
mo ir Kinijos kariuomene. Esą, 
tai bus naujas „kozyris“ Chruš 
čiovo rankose prieš Eisenho 
werį, iš kurio Laoso argumen 
tu jis bandysiąte daugiau iš 
spausti.
O LAOSO IR TIBETO PA 

GALBOS ŠAUKSMO NIE 
KAS NEGIRDI.

Laos atsiuntė į Jungtines 
Tautas ir atstovus ir prašy 
mus, o Dalai Lama dideliu šau 
ksmu kreipėsi į visą kultūringą 
jį pasaulį pagalbos žudomam 
Tibetui, bet niekas jų šauksmo 
negirdi...

Visos žmonijos spaudą ir ra 
diją aplėkė žinios apie Latvi 
jos ministerių pirmininko pava 
duotojo Eduardo Berklavs pa

KITOS ŽINIOS
— Kanada nuo Montrealio 

į Laurynijos kalnus rugp. 29 
d. atidarė naują, modernišką 
(autostradą, kurjoje tą pačią 
dieną įvyko auto katastrofa su 
žmonių mirtim.

— Chruščiovo palydovu per 
JAV teritoriją kelionės metu 
paskirtas JAV atstovas Jungti 
nėse Tautose Henry Cabot Lod 
ge-

— JAV Poznanėje, Lenkijo 
je, atidaro konsulatą.

— Irako diktatorius Kassem 
nubaudė mirtim 4 sukilėlius.

— Anglijoje išrasti kišeninio 
dydžio televizijos imtuvai.

— JAV Libijai davė 60.000 
tonų kviečių, nes dėl sausros 
yra nederlius.

— Chruščiovas JAV bus pri 
imtas, kaip valstybės galva, no 
rs SSSR viršūnę oficialiai su 
daro Sovieto pirmininkas Voro 
šilovas. Bet valstvbės galva iau 
čiasi esąs Chruščiovas ir to^ėl 
nėr atstovą Menšikova paieika 
lavo karališko priėmimo, ir TA 
V prezidentas vvks susitikti jo 
i aerodromą ir iam bus 21. ne 
19, ‘'aliutų... Diktatorius garbė 
troška...

SAVOTIŠKA KRIZĖ
Toronto B-nės An'!l’nv 'r" 

rvbos kadencijai baigiantis, 
spalio viduryje numatomi n?>t 
jos Tarvbos rinkimai. Pasral 
nusistovėiusia tvark"1 -’•'kimi 
nė komisija sudaroma i* didės 
niu politiniu grupių atstov”, 
tačiau, šiemet, kai bttyo kreip 
tąsi i tas grunes. prašant nn 
skirti savo atstovus, iš pen 
kių tik viena atsiliepė, praneš 
dama, kad nerandanti žmo 
gaus, kuris apsiimtų šias parei 
gas atlikti.

LLOYD D. JACKSON
Hamiltono miesto burmistras, Vl-sios Lietuvių Dienos glo 

bėjas ir Garbės Komiteto pirmininkas.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS š U L A I T I S 

LIETUVIAI PAN-AMERICAN ŽAIDYNIŲ 
ATIDARYME

Čikagos lietuvių grupė, apie 
120 žmonių, apsirengę tauti 
niais rūbais, dalyvavo Pan - 
- American žaidynių atidarymo 
išklimėse rugpjūčio 27 d. Sol 
dier Field stadione. Čia matėsi 
Cicero Žilvičio, Cicero augšt. 
lituanistikos mokyklos, „Dai 
navos“, Brigton parko tautinio 
ansamblio, Bridgeporto tauti 
nio ansamblio ir kitų vienetų 
nariai. Lietuvių grupės prieky 
je buvo nešamos dvi didelės 
Lietuvos ir JAV vėliavos, su 
kuriomis mūsiškiai, stebint 
40,000 žiūrovų miniai, jžygia 
vo į stadiono vidurį.

Taip pat įspūdingas buvo 
sportininkų paradas, kuriame 
dalyvavo 2,100 asmenų iš 24 
kraštų. Pagrindinę kalbą JAV 
prezidento Eisenhowerio var 
du pasakė jo brolis Milton. 
Taip pat kalbėj olllinois guber
natorius Straton ir Čikagos bur 
mistras Daley.

Rugpjūčio 28 d. prasidėjo 
varžybos ir jos tęsis iki rugsė 
jo 6 d.

Pirmor.e kreušinio rungty 
nėse Kanada pralaimėj. 73 :93.

VISUOTINIS -JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 5 ir 6 dienomis Dėt 
roite, Sheraton — Cadillac vieš 
būtyje, kampas Michigan Ave. 
ir Washington Blvd., įvyks 
Pirmasis JAV Lietuvių Bend 
ruomenės visuotinis suvažiavi 
mas. .

Suvažiavimo registracija
pradedama rugsėjo 5 d. 9 vai. 
lyto.

10.30 vai. ryto atidaromas su 
važiavimas.

Po to visą dieną iki 9 vai. 
vak. vyks suvažiavimo po-,ė 
džiai, kuriu metu bus ••!i.aito'".i 
trumpi 10—15 ir.in. teferatai 
iškeltais klauc’>mais diskutuo 
jama ir daromi nutarimai.

Rugsėjo 6 I. 9 vai. ryto šv. 
Ant;1”'’ m a’ios bažnyčioje, 
kampa-'. W- ' Vernor Hwv ir 
25-tos r’-’- ’ bus suvažiavimo 
namald'" ■ ’ j - at’i? <''-is kle 
bonas 1-vn dr. A. Juška.

ln'O vai. ryto tam» ničia 
me Sb-'ra^nn-Cadillac “iešhutv 
ie tęsiami posėdžiai iki 6 
vai. vak.

7 vai. vak. Grand Ballroom 
'■alėje ivvks banketas suvažia 
vimo svečiams ir dalyviams pa 
gerbti. Maldą sukalbės jjrel. 
M. Krupavičius. Pagrindinę 
kalbą pasakys PLB pirm. J.

Rugpjūčio 25 d. Dainavos 
ansamblis po vasaros pertrau 
kos pradėjo repeticijas, ruo 
šiantis savo artimiausiam pa 
statymui, kurie įvyks gruodžio
6 d. Marijos Augšt. mokyklos 
patalpose. Tada bus parodytas 
J. Ignatonio sudarytas muziki 
nis- veikalas „Lietuviškos ves 
tuvės“, pilnas lietuviškų pap 
rųčių, dainų, muzikos ir šokių. 
Šį veikalą režisuoja iš Angli 
jos atvykęs Alg. Kaulenas.
• Aktorius režisierius Vytau 
tas Valiukas su žmona daili 
ninke išvyko į New Yorką, kur 
pastoviai apsigyvens.
• „Draugo“ piknikas bus rug 
sėjo 6 d. Santa Fe parke.
• Čikagiečiai šachmatininkai 
Beverly Shores, Ind. buvo su 
ruošę žaibo varžybas, kuriose 
dalyvavo 10 žmonių. Pirmą vie 
tą laimėjo K. Jakštas, surinkęs
7 taškus, o po jo sekė Z. V. Pa 
Ičiauskas, 3—4 P. Tautvaišas 
ir A. Zujus ir kt.
• Dr. Vladas Prunskis, kurio 
brolis Juozas yra „Draugo" re 
daktoriufs, mirė Čikagoje.

Matulionip. Meninę progromą 
išpildys solistė Monika Krip 
kauskaitė, akomponuojant mu 
zikui Aleksandrui Kučiūnui.

Jau trys kongresmanai suti 
ko dalyvauti Pirmajame JAV 
Lietuvių Bendruomenės visuo 
tiniame suvažiavime, Martha 
W. Griffiths, August E. Johan 
sen ir John D. Dingėti. Tikima 
si, kad suvažiavimo bankete, 
dalyvaus bent 10 senatorių ir 
kongresmanų.

Suvažiavime dalyvaus trijų 
Kraštų V-bų pirmininkai — 
Italijos pirm. kun. V. Mincevi 
čius, Kanados — Vyt. 'Meilus 
ir Amerikos — S't. Barzdukas. 
Kaip anksčiau buvo skelbta, da 
lyvaus ir Pasaulio Lietuvių fi
nes pirmininkas Jonas Matulio ,, 
nis.

Tame suvažiavime dalyvaus 
ir Michigan© gubernatorius G. 
Mennen Williams. Tai yra vie 
nintelis gubernatorius visoje 
Amerikoje, kuris Kozlovo lan 
kymosi metu šiame krašte jam 
priminė pavergtas tautas, jų 
tarpe ir Lietuva ir drąsiai na 
klausė jo, kodėl ten neleidžia 
mi laisvi rinkimai.

Vytautas Kutkus
. Pirmininkas.
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kūmo, tai nuo Pirmojo Pasauli 
nio karo ligi Antrojo Pasauli 
nio karo yra praėję 25 metai. 
Po Antrojo Pasaulinio karo tė 
ra praėję dar tiktai 20 metų. 
Ar lig Trečiojo Pasaulionio ka 
ro teliko tiktai penkeri metai? 
Visokių pranašų ir aiškiai egių 
jis buvo spėliojamas 1951 me 
tais. Aiškiaregystės neišsipil 
dė. Bet, atrodo, nereikia nei 
aiškiaregių, nei pranašų, kad 
karas yra neišvengiamas. Neiš 
vengiamas, nes jį visomis galio 
mis ir visomis priemonėmis ren 
gia sovietinė diktatūra. Karas 
negali neįvykti, jei jam skiria 
mos visos jėgos, visi ištekliai 
ir visi galimumai. Karas negali

. .$ 5.0C neįvykti, nes sovietinė diktatu 
.$ 5.5C ra yra pasiryžusi sulošti „po 
$ 6 00 sliednij * riešitelnyj boj“ ir tą 

atvirai skelbia. Chruščovas, 
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) prieš vykdamas į JAV, pareiš 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų. kė, kad Eisenhowerio vaikai 
čiai, kuriuos jis jau turi, gyve 
ns sovietinėje santvarkoje. O 
į Ameriką sovietinė santvar 
ka gali ateiti tiktai karo pagal 
ba, kai Amerika bus užpulta so 
vietų. Nebent Amerika, Chruš 
čiovo atsilankymo proga, sutik 
tų kapituliuoti, ir Eisenhowe 
ris savo vieton į Baltuosius rū 
mus sutiktų pasodinti Nikitą 
Chruščiovą. . .

Kai šita vis tiksliau pradeda 
ma išsiaiškinti ir pradeda 
suprasti JV žmonės ir visas 
laisvasis pasaulis, kuris didžiau 
šią atsparą prieš sovietinę ka 
ringąją imperialistinę diktatu 
rą matė Amerikoje, tai prade 
da vis daugiau nerimauti: kas 
gi čia daroma ir prie ko tas ve 
da?

Visi žinome, kad karas yra 
didelė nelaimė. Bet kaip jo iš 
vengti, jeigu sovietija jį ruo 
šia ir nuolatos, nesibaigiamai 
karus kelia. Juk sovietija nenu

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Politiniai J.A.V. neaiškumai
ŽADINA VISUOTINĮ ŽMONIJOS SUSIRŪPINIMĄ 

ATEITIMI
Sovietinio diktatoriaus ir tau i 

tų laisvės žudiko, Nikitos Ch J 
ruščiovo, pakvietimas atvykti 
į Ameriką nėra toks paprastas i 
reiškinys, kaip kaikas pradžio : 
je manė. Juo daugiau tas klau , 
simas svarstomas, tuo daugiau 
jis darosi mįslingas ir mažiau 
suprantamas. Kodėl dabar JA 
V prezidentas pasikvietė šį ka 
rų kurstytoją ir kraštų — tau 
tų ir valstybių — pavergėją?

Šis vizitas juo jis arčiau arti 
naši, tuo jis daugiau kelia susi 
rūpinimo ir nerimo.Šiandienjau 
galvojama, ar jis nebus fata 
liškas? Jis yra Chruščiovo jė 
ga išreikalautas, nes šis jau da 
ug kartų propagandos sumeti 
mais reikalavo pasimatymo su 
Eisenhoweriu, šiojo rezidenci 
joje. Ir Eisenhoweris nusilei 
do. Chruščiovas gi sarmatos ne 
turi; jam visos priemonės ge 
ro^; jis nachališkai braunasi, 
kad tiktai atsistotų greta JAV 
prezidento. Ir šioje vakarietis 
koje laikysenoje bolševikinis 
akiplėšiškumas laimi. Ar tai nė 
ra būdinga šių dviejų galybių 
santykiuose? Ir ar tas tikrai ne 
fatališka?

Aiškinantis šį vizitą, prieina 
ma prie išvados, kad tai gali 
būti naujas Miunchenas, kada 
N. Chamberlainas buvo nuvy 
kęs pas Hitlerį, įsivaizdavusį 
esant didžiausia pasauline ga 
lybe, kaip dabar ir Chruščio 
vas. Pasekmės to vizito buvo 
ne tiktai liūdnos, bet ir tiagiš 
kos. Atrodo, kad šie Chruščio 
vo - Eisenhowerio vizitai yra 
daug toliau pažengę, negu 
anie. Jie prašoka Miunchenus.
Nenuositabu, xkad suisrūpini 

mas yra visuotinis. Tiesiog ne ] 
girdėta, kad ant kojų sukiltų 
ne tiktai ateiviai iš sovietijos 
pavergtųjų kraštų, bet ir patys 
Amerikos gyventojai — jų or 
ganizacijos, profesinės, religi 

. nes, kultūrinės. Tai gal vieniu 
telė JAV istorijoje tokia spon 
taniška žmonių reakcija.

Vizitų pasikeitimas, kuris vi 
sų pirma sujaudino Europą, 
kad JAV prezidentui teko sku 
biai išvykti ją raminti ir aiškin 
tis, jautriai palietė visą laisvą 
jį pasaulį; neabejotina, kad ne 
mažiau jautriai jis atsilieps so 
vietų pavergtuose kraštuose ir 
tautose. Pavergtosios tautos 
šio vizitų pasikeitimo kitaip 
nesupras, kaip jų laisvės išda 
vimą pavergėjui. Tai bus dide 
lis moralinis smūgis visų pir 
ma pavergtiesiems. Ar gi JAV 
reikėjo aukoti tautų pasitikėji 
mą ir viltis už aiškiai nekonk 
retų ir apgaulingą Chruščiovo 
neva pagarbos reiškimą Ame 
rikai, kai toks pareiškimas Ame 
rikai yra tiktai pažeminimas.

Šiandien dar nėra visų gali 
myblų išskaičiuoti visų neigia 
mybių, kurias atneš Maskvinio 
satrapo atsilankymas Ameriko 
je. Bet jau šiandien aišku, kad 
JAV laužo principą, pagal ku 
rį nė vienas diktatorius netu 
rėjo teisės kruvinu batu atsi 
stoti ant laisvos Amerikos že 
mės. Chruščiovo pakvietimu J 
AV daro priniepų lūžį. Kaikas 
mano, kad šis lūžis įvykęs to 
dėl, kad yra miręs tiesiosios

ir griežtosios JAV užsienių po 1 
ntiKOs linijos saugotojas j. r. . 
Dulles Turbūt taip nėra. Nes . 
ir Duells ne vienas politiką da 
re, o ir jo politika ne oe spra 
gų ir ne oe ydų, Kurios alsira 
uo kolektyviai ją planuojant. 
Jo laikysena su metais Kito, ir 
paskutiniais laikai slinko į da 
uartinę linkmę, jo mirtimi ne 
galima pateisinti JAV poliu 
kos svyravimų ir lūžių.

Kai bandai atspėti Chruščio 
vo kvietimo tikslus, atrodo, 
daug nereikia galvoti. Argi 
Amerika nežino ir nemato, ko 
imperialistine sovietija siekia 
ir Ką planuoja? Juk jos tikslas, 
kaip skelbia Maskvos „Jr’rav 
da' , „pasivyti Ameriką". O pa 
sivyti ji teturi tiktai vieną kc 
lią: Ameriką užkariauti, užval 
dyti ir pavergti, nes tiktai ta 
da ji ir Ameriką galės „pri 
vesti prie bendro vardiklio ir 
skaitiklio". Tat ne apie Mask 
vos tikslus Eisenhoweris gali 
kalbėtis su Chruščiovu. O ką 
Chruščiovas gali pasakyti, ar 
užtikrinti, — argi Amerika ga 
Ii patikėti? Juk tai butų mirti 
nai naivu. Ir sutartimis Ameri 
ka taip pat negali patikėti. $o 
vietijos jos suuuronios tam tiks 
lui, Kad partneris butų apgau 
tas ir apkvailintas, jos sudaro 
mos, kad būtų sulaužytos. Jos 
nesudaromos ten, kur viskas 

, aišku ir kur nenumatoma, kad
> reiks laužyti, kaip JAV su Ka 
■ nada. Visi mes gerai žinome,
> kad JAV su Kanada neką 
i riaus, todėl čia nereikalinga ir 
i nepuolimo sutartis. Tat šių f ak

tų akivaizdoje, kyla klausimas: 
kokiu gi tikslu Eisenhovveris 
pasikvietė Chruščiovą? Nebent 
išsiaiškinti, kiek laiko galima 
bus dar išvengti Trečiojo Pa 
saulinio karo? O karą — „pas 
kutinį ir lemiamą" — ruošia 
Chruščiovas, pavergęs tautas 
ir jų valstybes ir pasitelkęs ne 
kultūringas mases, kurioms ro 
do, kaip Napoleonas išalkusie 
ms savo kariams turtingus 
kraštus, derlingą ir turtingą 
Ameriką: „pasivykite" tai ir 
jūs gerai gyvensite... Kaip Ame 
rikoje... Tat jeigu Eisenhowe 
ris sako, kad Chruščiovą jis 
nori prikalbėti sumažinti šalto 
jo karo įtampą, tai yra visų pir 
ma tiktai svajonė ir be to — ne 
reali svajonė.

Amerika karo nenori — tai 
yira tikra. Jeigu Amerika no 
retų karo, tai ji seniai jau jį 
turėtų. Dėl taikos Amerika yra 
daug kuo jau paaukojusi, neiš 
skiriant nei savo prestižo. Juk 
JAV yra dalyvės Bagdado pak 
to; jos dalyvės Azijos Pietry 
čių pakto. Ten dabar vyksta 
karas, bet ar Amerika vykdo 
pažadus? Ir dėl to tiktai, kad 
nori taikos.

Bet sovietija kalba apie tai 
ką, o kas gi tuos karus veda, 

i jeigu ne sovietija? Ką gi Eisen 
i howeris padarys, jeigu Ameri 
i ka bus užpulta sovietijos? No 

ri-nenori, reiks gintis. Tat Ei 
senhowerio kvietimas, parem 
tas taikos svajonėmis, neišlai 
ko jokios kritikos. Todėl belie 
ka didelė kvietimo mįslė.

Jeigu žiūrėti karų periodiš

traukia karų: vedė Graikijo 
je, vedė Korėjoje, vedė Indoki 
nijoje, Vengrijoje, Tibete, tebe 
veda Azijos rytuose prieš lais 
vają Kiniją ir Laose. Ne kas 
kitas, bet sovetija. Ir visa tai 
daroma pagal Maskvos direk 
tyvas, kurių viršūnę dabar Ei 
senhoweris atsikviečia į Ame 
riką. . .

Tat ar nuostabu, kad žmo 
nija jaudinasi ir klausia, kuriuo 
gi tikslu premijuotasis karų 
kurstytojas ir tautų laisvės 
smaugikas, Nikita Chruščio 
vas, dabar kviečiamas į Ameri 
ką?

Amerikos lietuvių veikla
AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

BEI DANTŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE

dytojai yra kviečiami atvykti 
į Clevelandą ir dalyvauti prane 
Šimų diskusijose. Tik laiks nuo 
laiko gydytojai suvažiuodami 
galės palaikyti tamprius, drau 
giškus ryšius, galės pasidalin 
ti savo praktiniais patyrimais,

Šių metų rugsėjo 6 ir 7 d. d. 
Clevelande, Sheraton Cievela 
nd viešbuty, įvyks Amerikos ir 
Kanados lietuvių gydytojų bei 
dantų gydytojų suvažiavimas. 
Suvažiavimo šaukimo iniciaty 
vą yrą paėmusi Amer. Liet. Gy 
dytojų S-gH. turėdama omeny, bei turės galimybės pasikeisti 
kad lietuviai gydytojai daž 1----1—J-------n-i—xl-:—s~
niau sueidami galės lengviau 1 
spręsti ne tik profesines, bet ir ’ 
visuomenines problemas.

Amerikos Liet. Gydyt. S-ga 1 
norėtų, kad ne tik Amerikoj, 
bet ir Kanadoj įsikurtų Lietu 
vių Gydytojų draugijos, kurios 
galėtų apjungti Amerikos Lie 
tuvių Gydytojų S-ga. Tik su 
jungtomis jėgomis būtų įmano 
mą produktingiau siekti savo 
užsibrėžtų tikslų.

Suvažiavimas prasidės rug 
sėjo 6 d. 10 v. pamaldomis Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj. 2 
vai. po piet — dalyvių regis 
tracija Sheraton - Cleveland 
viešbuty, Cleveland Room.

3 vai. įvyks suvažiavL.io ati 
darymas ir nuo 3 va\ min. 
iki 6 vai. 30 min, . xs moks 
liniai pranešimai.

7 vai. 30 min. yra numaty 
ta Amerikos Lietuvių Gydyto 
jų Sąjungos atstovų suvažiavi 
mo posėdis.

Rugsėjo 7 d. 10 vai. prieš 
piet įvyks dr. J. Basanavičiaus 
ir dr. V. Kudirkos paminklų ap 
lankymas ir vainikų uždėjimas 
Tautų kultūriniame darželyje 

. East Blvd, (tarp Superior ir 
l St. Clair Ave).

Nuo 1 vai. po pietų iki 4 v.
15 m. bus tęsiamos mokslinio 
ir visuomeninio pobūdžio pas 
kaitos. Pranešimai didžiumoj 
lies šių dienų vėžio ir džiovos 
problemas.

5 vai. p. p. prasidės suvažia 
vimo užbaigimo pobūvis, kok 
teilio valandėlė;

6 vai. prasidės turiningas ir 
įdomus koncertas, kuriame da 
lyvaus solistė-smuikininkė Ele 
na Kuprevičiūtė - Bergienė; 
pianistas Andrius Kuprevi 
čius ir op solistė Aldona Stem 
pužienė. Toliau bus tęsiamas 
banketas — vaišės ir šokiai.

Taigi, visi JAV ir Kanados 
lietuviai gydytojai ir dantų gy

naujomis mokslinėmis žiniomis 
bei idėjomis. Panašūs suvažia 
vimai, be abejonės, prisidės 
prie lietuvių gydytojų solidaru 
mo jausmo ugdymo bei tauti 
nių ambicijų puoselėjimo.

Senatvė, ligos ir kartais ne 
tikėtos mirtys neretai apianko 
ir gydytojų šeimas. Tos šeimos 
kartais atsiduria tikrai nepavy 
dėtinoj materialinėj būklėj. 
Bet kokios efektyvios parą 
mos galima laukti tik iš organį 
zųotų vienetų, kurie bus gau 
sūs savo nariais ir aktingi savo 
darbais. Tik sujungtomis jėgo 
mis galima bus nuveikti dide 
liūs darbus galima bus efekty 
viai ir vispusiškai paremti ir 
tuos, kurie tos paramos tikrai 
yra reikalingi.

Amerikos Liet. Gyd. S-ga, 
neturėdama visų gydytojų ad 
resų, negalėjo visiems išsiimti 
nėti asmeniškų laiškų , kvieti 
mų, todėl šiuo kartu kviečia vi 
sus lietuvius gydytojus ir dan 
tų gydytojus bei jų žmonas, gy 
ven-ančius JAV ir Kanadoje, 
atvykti suvažiaviman į Cleve 
landą, kur Ohio Lietuvių Gy 
dytojų Di^ugija pasirūpins, 
kad ir 
nes ir joms bus paruošta spe 
ciali programa.

Pagaliau koncertas - balius 
neabejotinai bus įdomus ir gy 

! dytojams ir jų žmonoms.
Klevelandiškiai gydytojai 

laukia daug svečių ir viešnių iš 
JAV ir Kanados, nes ir suvažiaI t
vimas juk eina Amerikos ir Ka 
nados gydytojų vardu.

Vykstantieji suvažiaviman 
maloniai yra prašomi nedel 
siant pranešti Dr. D. Degėsiui, 
10612 
veland

Tad 
landė!

ponios nenuobodžiautų,

Lake Shore Blvd., Cle 
8, Ohio.
iki pasimatymo Cleve

Dr. V. Tauras
Liet. Gyd. S-gos sekret. tonos diktatūrą, o dabar besiAmer.
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JUOKDARIAI
AMERIKOS TURISTAI IR LIETUVOS TIKROVĖ

Lietuvoje dabar vieši ir L»;e 
tuvos darbo žmonių krauju ir 
prakaitu minta jau dvi „Ameri 
kos lietuvių delegacijos", kaip 
jos skelbiasi, nors ištiktųjų jų 
niekas nėra delegavęs. Tat jo 
ms geriau tiktų „turistų" pava 
dinimas, bet ir tas nebūtų tik 
ra. Tos abi grupės ištiktųjų 
yra Lietuvos okupanto pakvies 
tos ir apmokamos. „Turizmas" 
joms nekaštuos nė vieno cen 
to. Kaip jos bus vaišinamos ir 
kaip girdomos, kaip vežioja 
mos ir kokiuose viešbučiuose 
nakvinamos, — visa tai yra ap gos ir Lietuvos — iš kitos pu 
mokama iš Lietuvos iždo, ku 
riam pinigai išreikalaujami iš 1 
LiėtuVoš darbo žmonių, jų pra ’ 
kaitų ir krauju uždirbti. Tat 1 
visų šių vaišių kvapo ir skonio 
nepajus tiktai tie, kurių sąži 
nė yra apkiautėjusi ir besąly 
giniai bei vergiškai atsidavusi 
okupantui.

Lietuvos žmonės labai gerai 
žino, kad atvykę iš už Atlanto 
yra komunistai, okupacijos ver 
gai, todėl jiems savo sielos ne 
atvers ir teisybės nepasakys. 
Jie turi teisę tiktai girti dabar 
tinę padėtį. Ir tiktai artimi 
giminaičiai, susitikę intymiose 
sąlygose, gali vienam kitam pa 
sakyti teisybės žodelį. Jeigu to 
kių susitikimų nebus leista, tai 
„delegacijos“ tegirdės tiktai 
oficialų: „Mes laimingi, mes 
gerai gyvename, mums nieko 
nereikia“.

„Turistai" taip pat nesuge 
• bes patirti, kaip to nepatyrė ir 
i prieš dvejus metus besilankiu 
: si Kanados bolševikų „deiega 
- cija“, kad tose vietose, km jie 

lankosi, bus specialiai privež 
tų prekių ir kad kainos bus ki 
tokios, negu kasdien.

„Turistai“ taip pat nenuva 
žiuos į tuos kolūkius, kurie ga 
Ii pasitaikyti pakeliui, bet jie 
ms bus parodyti iš anksto jau 
paruošti kolūkiai, kurie bus ap 
rūpinti ne tiktai maistu ir gėri 
mais, bet ir linksmais žmonė 
mis, kurie šoks ir dainuos ir šo 
kdins „turistus“. Kas yra tie 
šokėjai ir kas yra tie daininin 
kai, žinoma, „turistai“ nesuži 
nos,

Chruščiovas, kaip ir Potiom 
kinas, Katrės II favoritas, mo 
ka „turistams" parodyti „Po 
tiomkino kaimus“... Jis propa 
gandos specas.

Sudurniuoja ir protingas 
žmogus

Dažniausia taip ir esti, 
kitaip — nebūtų iš proto 
nančių.

Tokiu pasiiodo dabar ir
Margeris, nors jis vis dar bu 
vo laikomas papankamai protin 
gu, mokančiu skirti realybę 
nuo išpūstos propagandos. An 
ksčiau, lankydamasis Lietuvoje 
Pirmojo Pasaulio lietuvių kon 
greso metu, jis rodos matė Sme

lankydamas okupuotoje Lietu 
voje jau nemato nei okupaci 
jos, nei Chruščiovo diktatu 
ros... Kaip sakoma, žmogus sU 
durniuoja. Bet dėl to dar M . 
laukėsime: ką jis pasakys, H / 
grįžęs iš „laimingos4* Chruščio 
vo diktatūros?

S. Karpė apsimeta durneliu.
Nes negalima patikėti, kad 

jis nesuprastų skirtumo tarp 
Jungtinių Valstybių, Kanados 
ir Pietų Amerikos valstybių — 
iš vienos pusės ir Sovietų S-

sės. Aliaska, Hawajai juk pri 
sijungė daugumos laisva valia, 
padarius visuotinį balsavimą, 
o Lietuvą Rusija apkaltino pra 
simanytu kaltinimu ir okupavo 
kariuomenės pagalba. Ar gi S. 
Karpė to nesupranta? Argi S. 
Karpė nesupranta, kad okupa. 
cija karinės jėgos pagalba yra 
laisvas „įstojimas į draugiškų 
respublikų šeimą“, 
šo ?

Rimtai kalbant, 
galimybė, jeigu to 
rai ir nuoširdžiai norėtų, 
ras, artimas, draugiškas ir tik 
rai broliškas sugyvenimas ir 
bendradarbiavimas neabejoti 
nai yra naudingas ne tiktai to 
ms šalims, kurios gera valia ir Į 
gražiai susitaria. Bet ne jėga už 
grobia ir po to laiko okupaci 
joje, eksploatuoja, kaip ka«T \ 
ro Rusija, kuri žiauriau 
carinė Rusija prievartauja Lie 
tuvą. S. Karpė ne toks neišma 
nelis, kad to nesuprastų. Jis 
tiktai apsimeta durneliu.

Gražu Lietuvoje, 
bet gali būti gražiau.

J. Jokubka susižavėjo Liškia 
va ir sušuko: ,,Kai,p čia gra S 
žu!” Tikrai gražu Lietuvoje. ■; 
Ji turi žavingo grožio. Bet... jo 
je būtų dar gražiau, jeigu joje -į 
būtų laisvės daugau, jeigu ji > 
pati valdytųsi, nors ir tų pačių | 
komunistų, bet pačių lietuvių; 
jeigu jos neprievartautų oku 
pantas, ir jeigu ji turėtų lynt ji 
tiek laisvės, kiek turi LeiK 1. j

Juk Lietuva turi darbščių ir 
sumanių žmonių. Ne veltui lie 
tuvių žmonės buvo kviečiami 
kitų šalių'valdovais, o ir dabar ’ 
tinėje Lenkijoje ir ministerių 
kabinete ir Lenkijos atstovy 
bių pryšakyje yra ne vienas ; 
lietuvis, o lietuvaitės valdė vi 
są Rusiją.

Nė kiek neabejotina, kad 
Lietuva būtų daug gražesnė, : 
jeigu ją valdytų ir tvarkytų pa | 
tys lietuviai, nors ir tie patys 
komunistai, kurie dabar ten J 
yra.

Paleckis, prieš 20-25 metus,? 
būdamas Liaudininkų eilėse, 
svajojo, partijos tikslų akivaiz t 
doje, Lietuvą kaip ištisinį so 
dą-miestą. Jis tikriausiai svajos 
nę bandytų įgyvendinti, bet ką 
jis gali padaryti, jeigu yra dra 
ugo Chruščiovo pažabotas? Juk)

Nukelta į 7-tą psl. J

kaip jis ra

būtų tokia
Maskva tik

Ge

nes
išei

Dr.
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pajėgs politinį

Prancūzijos vidaus „persi 
tvarkymas” įėjo jau į antrus sa 
vo gyvavimo metus. Visi nau 
joje Konstitucijoje numatyti 
valdymo organai įsisteigė, susi 
organizavo ir pradėjo veikti. 
Net ir Prancūzijos Bendruome 
nės Senatas atsirado. Naujasis 
Parlamentas užbaigęs savo pir 
mąją sesiją, išėjo atostogauti 
ir dabar, sekančiai sesijai, susi 
rinks tik spalio 6 d.

Analizuojant V-sios Respub 
likos Parlamento pirmosios se 
sijos darbus, dar negalima pa 
sidaryti aiškios išvados, kiek 
naujasis paramentas 
dirbti konstruktyvų 
darbą, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad pagal naują Konstituciją 
mjo galia apribota. Be to, svar 
Jausiąs reformas vyriausybė 

padarė dar praeitą žiemą dek 
retų pagalba, taip, kad Parla 
rnento atstovams veik neliko 
jokio tikro įstatymų leidimo 
darbo.

Savo ruožtu, jei mokesčių re 
forma bei biudžetas, kuriuos 
Parlamentas spalio menesį pra 
dės svarstyti, nesudarys jokių 
keblumų vyriausybei, tai

SU MOKYKLŲ KLAUSIMU 
NEBUS TAIP PAPRASTA.

Konfesinių mokyklų šalininkai 
randa, kad užplanuotas valsty 
binis subvencijų dydis yra nepa 
kankamas. Tuo tarpu šalinin 

ai laicistinių, valstybinių mo 
Ryklų randa, jog ir vyriausy 
bės užprojektuotos subvenci 
jos esančios perdidelės. Nors 
tai yra labai senas ginčas, ku 
ris jau šio šimtmečio angoje 
daug kam kraujo Prancūzijoje 
pagadino, tačiau neabejotina, 
kad toji sena kova dėl konfesi 
nių mokyklų ir vėl vedanti prie 
labai aštrių vidujinių susikirti 
mų.

UNR (režiminės, Gauilisti 
nės partijos) krašto tarybos po 
sėdyje buvo pabrėžta, jog bet 
kokie ginčai negalės turėti ko 
kios nors įtakos naujam Pra- 
cūzijos režimui. Ministeris pir 
mininkas Debrė aiškiai pabrė 
žė, jog visos nekomunistinės 
partijos turėtų esamąjį rėži 
mą paremt! Sako,, negalima 
galvoti, jog kuriuo nors būdu 
žlugus Gaullistiniam režimui 
„istorijos ratas“ grįžsiąs atgal.

JOKIO GRJŽIMO PRIE 
TREČIOSIOS AR KETVIR 

pa 
ar 
ge 
pa 

nie 

Prancūzijos
V-sios Respublikos keliai

TOSIOS RESPUBLIKOS 
NEBŪSIĄ!

Tada Prancūzija turėsianti 
sirinkimą tik tarp fašizmo 
komunizmo! Praeitų metų 
gūžės 13 d. įvykiai aiškiai 
rodė, jog Prancūzija jau
kad negrįšianti prie „parlamen 
tinės sauvalės“ režimo.

Tačiau toks įsitikinimas vieš 
patauja ne tik įsitikinusių, ar 
šiųjų Gaullistų tarpe. Ir kitos, 
nekomunistinės partijos (ir tai 
net be jokios išimties!) nema 
to jokios kitos išeities, kaip tik 
ir toliau remti generolo de 
Gaulle režimą! Tiesa, tos par 
tijos nekalba apie Gaullistinį re 
žimą, o vien tik apie de Gaul 
le‘io režimą, tačiau (bent da 
bar) tai nė kiek esmės nekei 
čia.

UNR krašto tarybai daryta 
me pranešime Debrė taip pat 
pranešė, jog

PRANCŪZIJA „UŽ KELIŲ 
MĖNESIU'1 SUGEBĖSIAN 

TI SAVO PIRMA, „NUOSA 
VĄ” ATOMINĘ BOMBĄ 

išsprogdinti, kaip tik pietinėje 
Sacharos dalyje. Tačiau ir par 
lamentinių atostogų metu Pran 
cūzijos vidaus politinis gyve 
nimas rieda savo keliu toliau. 
Per papildomus rinkimus Pas-

Tipingas Kanados indėnas.

de-Calais vietovėje, dviems va 
kuojančiom provincijos tarybo 
je vietoms, buvo išrinkti du 
komunistai. Viena tų vietų ir 
anksčiau buvo užimta komunis 
to, bet kitą vietą komunistai iš 
kovojo iš socialistų. Ir tas ant 
rasis komunistų kandidatas ga 
vo per 50% atiduotų balsų. Sa 
vaime suprantama, jog tokį įvy 
kį dar negalima vertinti peši 
mistiškai, ypač, kad per tokius 
papildomus rinkimus, papras 
tai, rinkikai mažai tesirūpina 
renkamaisiais kandidatais. Ta 
čiau tas faktas parodo, jog ne 
žiūrint to, kad pagal naują rin 
kimų įstatymą Į Parlamentą da 
bar pateko tik labai mažas kie 
kis komunistų, Prancūzijoje 
vis dar daug yra rinkikų, kurie

OPOZICIJĄ ESAMAM RE
ŽIMUI PARODO KAIP 
TIKTAI TOKIU SAVO

BALSŲ ATIDAVIMU UŽ 
KOMUNISTINIUS

KANDIDATUS
į vietos savivaldos organus.

Kariuomenė, kuri praeitų me 
tų gegužės mėnesį prie vai 
džios atvedė de Gaulle, niekad 
neprileisianti komunistų prie 
valdžios perėmimo. Dėl to čia 
nėra jokių abejonių. Pati Pran 
cūzijos Komunistų Partija, 
kaip tai paaiškėjo josios V-ja 
me kongrese, kuris kaip tik ne 
seniai čia įvyko, ne tik skaičių 
mi, bet ir intelektualinių pajė 
gų atžvilgiu gerokai, per pasta

7.

Pasakoja ypatingas 
NKVD valdininkas

DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO 
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

KAIP VILNIAUS MIESTO GYVENTOJAI SUTIKO 
ŽINIĄ APIE MIESTO PERDAVIMĄ LIETUVAI

Žinia apie Vilniaus perdavi 
mą Lietuvai žaibo greitumu ap 
lėkė ir miestą ir visą kraštą, 
nors ji čia buvo perduota slap 
tai.

Mes šita tuojau pajutome. 
Žmonės, palikę miestą ir išėję 
vakarų kryptimi, sugrįžo atgal 
į Vilniaus miestą. Atskiri žmo 
nės, kurie, neturėdami iš ko 
pragyventi, buvo pasiryžę iš 
vykti į Sovietinę Rusiją, išgir 
dę žinią, kad Vilnius pereis Lie 
tuvai, tuojau atsisakė sumany 
mo.

KAIKURIE ŽMONĖS, KU

ruosius metus, susilpnėjusi. Ta 
čiau Debrė nupieštas „fašiz 
mas ar komunizmas" galimu 
mas, kaip matyti iš Prancūzi 
jos spaudos, padarė įtakos ne 
vien tik UNR krašto tarybos 
nariams! Išskyrus tik Prancū 
zijos Komunistų partiją, visi 
kiti, net ir labjausiai kitaip 
galvojantieji nei de Gaulle, ta 
čiau, galvoja taip pat kaip Deb 
rė pasakė. Tai irgi remia de 
Gaulle režimą.

J. Damauskas.

pasišalintumėt... — užbaigė jis 
jau jaudindamasis.

Aš tą suimtąjį atleidžiau na 
mo. Kitų suiminėti ir kvosti 
jau aš neturėjau noro. Bet ir 
ką aš jiems galėčiau konkre 
taus pažadėti. Gal tiktai garan 
tuoti darbą, kuris alkanai ap 
mokamas?!

Vilniaus miesto gyventojai 
pasirodė esą realistai ir praktiš 
ki. Jie neklausė, ką jiems kalba 
radijas, ką rašo laikraščiai ir 
ką sako agtatoriai, bet jie žiū 
rėjo į mus ir patys mus klau 
sinėjo:

KIEK SOVIETŲ DARBI 
NINKAS UŽDIRBA IR KĄ

TO UŽARBIO JIS GALI 
TURĖTI?

galima nusipirkti? Kiel 
kaštuoja? Tad ir pabandy 

tokį darbininką įtikinti, 
Rusijos darbo žmonės ge

RIE JAU BUVO PERŽENGĘ 
SIENĄ, PALIKĘ VISKĄ, 

BĖGTE PARBĖGO ATGAL.
Mūsų propaganda, kad jie vyk 
tų su mumis į rytus, neturėjo 
jokio pasisekimo. Žmones ir 
klausyti to nenorėjo. Ir mano 
vadovaujamieji „darbininkų 
gvardijos“ nariai taip pat ne 
norėjo vykti su mumis. Prieš 
numatytą perdavimo datą, jie 
pradėjo slapstytis ir bėgti iš 
gvardiečių eilių, bet su mumis 
į Rusiją ir jėga negalima buvo 
priversti vykti.

Traukti už pabėgimą atsako 
mybėn nebuvo teisinio pagrin 
do, nes jie laisvu noru įstojo į 
gvardiją, tat laisvu noru gali 
iš jos ir išeiti. Vis dėlto aš su 
sidomėjau vienu senu gvardie 
čiu ir daviau įsakymą jį suimti. 
Į mano klausimą,

KODĖL JIS APLEIDO 
„DARBININKŲ GVARDI 

JOS*1 DALINĮ, 
jis man vietoje atsakymo įda 
vė lapelį, pasirašytą „Šaulių or 
ganizacijos“, kuriame buvo su 
rašytas raginimas nesitraukti 
iš Vilniaus Buvo patariama ne 
pasiduoti sovietinei agitacijai 
ir nepalikti savo namų.

Perskaitęs lapelį, aš gvardie 
tį paklausiau:

— Bet gi tamsta gudas, ne 
lenkas ar lietuvis?

— Taip, — atsakė gvardie 
tis. — Bet man 48 metai am 
žiaus. Aš gyvenau dai prie ca 
rinės okupacijos. Aš pažįstu ru 
sų tautos žmones. Aš maniau, 
kad sugrįš bent panaši tvarka 
su laisvėmis. . . ir mus išgelbės 
nuo lenkų ponų, bet pasirodė 
viskas kitaip... — ir jis savo 
minties nepabaigė sakyti.

Patylėjęs kiek, jis tęsė:
— Jūs savo elgesiu Vilniuje 

įrodėte, kad jūs neduodate nei 
laisvės, nei duonos. Jūsų Rau 
donoji armija — pusnuogė ir 
alkana. Jūs pliki, ir

MUMS ATNEŠĖTE TIKTAI 
SAVO DIKTATORIŲ AT

VAIZDUS, J KURIUOS ŠLY 
KŠTU ŽIŪRĖTI.

Būtų daug kultūringiau, jeigu 
jūs sugrąžintumėt visa, ką jūs baigoj Almus meno galerijoj, 
išgrobėte iš Vilniaus ir ramiai Great Necke.

IŠ

Ko 
tas 
kite 
kad 
rai gyvena, kai jis moka apskai 
čiuoti tą „gerą gyvenimą" pa 
gal duomenis! Šiam reikalui 
nei „Leninas 1917 metais“, nei 
„Leninas spalio mėnesi" ir nei 
„Linksmi vaikinai“, kurie tuo 
metu buvo rodomi Vilniaus ki 
no teatruose, tų žmonių neįti 
kins.

MES PATYS SKAIČIAVO 
ME IR MATĖME 

SKIRTUMĄ:
Vilniaus darbininkas, nors ir 
prastai, kaip jie sakė, uždirbda 
vo, bet už 4—5 dienų darbą ga 
Įėjo įsigyti kostiumą, o sovieti 
nis darbininkas turėjo dirbti 
mažiausia 35 dienas, ii tai ga 
Įėjo įsigyti tiktai ubagišką kos 
tiumą.

Atvirai sakant, sovietinė 
propaganda Vilniuje neturėjo 
jokio pasisekimo, nes ji buvo 
remiama tiktai melu ir apgau 
le. O. b.

JŪROS SKAUČIŲ 
STOVYKLA

Čikagos jūros skaučių „Juod 
krantės“ tunto stovykla prasi 
dėjo rugpjūčio mėn. 15 d. ir tę 
sis iki rugpjūčio mėn. 30 d. Ji 
vyksta Frank Basčio vasarvie 
tėję, prie Pewaukee ežero, 
Ąisconsin valstijoje. Stovyklos 
viršininkės pareigas eina D. 
Rutkaitė, adjutantės — D. Ker 
velytė.
• Arch. dr. St. Kudoko supro 
jektuota Visų Šventų parapijos 
Chicagoje bažnyčia jau pasta 
tyta.
• Romo Viesulo kelionės dar 
bų paroda įvyks šių metų pa

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

KETURIOLIKTOJI DALIS — VĖL VARYK1NE
29.
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Jie iš Juriatino išvažiavo pilką žiemos rytą. Buvo šiokia 

dienis. Žmonės gatvėmis ėjo savo reikalais. Pasitaikydavo pa 
žįstamų. Prie vandens būdelių stovėjo eilės žmonių su kibi 
rais ir naščiais, eilėse laukdami vandens. Daktaras, vaiiuoda 
mas kaštonai-dūminės spalvos Viatkos veisles Savraską, atsar 
giai apvažinėjo moterų eiles, bet rogės nuo apledėjusių gub 
rių slydo į šalis, net per trotuarus ir sparnais atsimušdavo į 
stulpus ir turnbas. Smagiai važiuodami, aplenkė Samdeviato 
vą ir nespėjo atsižvelgti atgal ir įsitikinti, ar jis tikrai, ar jis 
pažino savo arklį ir ar nebando jiems ko pasakyti. Kitoje vie 
toje tokiu pat būdu jie aplenkė Komarovskį, tokiu būdu nu 
statę, kad jis dar Juriatine. Glafira Tunceva jiems rėkė iš 
kitos gatvės pusės:

— O kalbėjo, kad jūs išvažiavote. Tai ir tikėk po 
to žmonėmis. Bulvių? — ir parodžiusi ranka, kad ji atsaky 
mo jų negirdi, ji pamojavo jiems gero kelio. Pravažiuodami 
pro Simą Tuncevą, sustojo. Ji, apsivyniojusi dviem ar 
skarom, atrodė, kaip pagalys. Stačiomis, nesilenkiančiomis 
kojomis ji prisiartino prie rogių, atsisveikino ir palinkėjo jie 
ms laimingos kelionės.

— Kai sugrįšite, reikės pasikalbėti, Jurij Andrejevič, — 
pasakė.

Pagaliau išvažiavo iš miesto. Nors Jurij Andrejevič ši 
tuo keliu važinėjo ir žiemą, bet jis jį daugiausia pažinojo va 
saros metu ir dabar jo negalėjo atpažinti. Maišus su maistu 
giliai pakasė po šienu ir stipriai pririšo. Daktaras valdė arklį 
arba klūpodamas arba perkeręs kojas per rogių šoną. Važia 
vo greit, kad spėtų Varykiną pasiekti su šviesa. Greit važiuo 
jant, moteris šokinėjančios rogės mėtė į šalis ir jos tai juokėsi, 
tai pyko, kai Jurij Andrejevič tyčia smarkiau ir per gūbrius pa 
varydavo roges.

— Aš jums parodysiu vietą, kurioje mane sulaikė parti 
zanai, — pasakė daktaras, kai jie tolokai jau nuvažiavo nuo 
miesto, bet pažado negalėjo tesėti, nes šerkšnas ir sniego pus 
nys visai pakeitė vaizdą ir sunku buvo atpažinti tą vietą, 
kuri buvo pravažiuota nepastebimai.

Į Varykiną atvažiavo su gera šviesa ir sustojo prie pat 
Živago namų, kurie pakeliui buvo pirmieji, arčiau negu Miku 
licynų. Į namus jie įsiveržė paskubomis, kaip plėšikai, nes 
greit turėjo sutemti. Vduje jau buvoi tamsu. Sugrovimo ir 
blogybių Jurij Andrejevič nepastebėjo. Dalis baldų buvo vie 
toje. Ištuštėjusiame Varykine jau nebuvo kam pribaigti grobs 
tymo ir ardymo. Iš namų turto Jurij Andrejevič nieko nepa 
stebėjo, bet jis nei nežinojo, ką galėjo išvykdami išsivežti ir 
ką palikti. Lara tuo tarpu kalbėjo:

— Reikia skubėti. Tuojau prasidės naktis. Nėra kada 
svarstyti. Jeigu apsistoti čia, tai arklį į gurbą, mantą į priean 
gi, o mums čia į šį kambarį. Bet aš priešinga tokiam sprendi 
mui. Mes jau daug apie tai kalbėjome. Tau ir, žinoma, man 
bus sunku. Ar čia miegamasis? Ne, vaikų kambarys. Tai čia 
tavo sūnaus lovutė. Ji Katenkai bus permaža. Iš kitos pusės 
— langai sveiki, sienos ir lubos be plyšių. Be to, puiki kros 
nis, aš ją žavėjausi jau pirmo mūsų atvykimo metu. Ir jeigu 
tu apsisprendi apsistoti čia, kam aš priešinga, tai aš tuojau nu 
sivelku ir už darbo. Ir pirmiausia — kursiu krosnį ir kūren 
siu visą naktį ir dieną. Bet kas, mano mielas? Tu nieKO neat 
sakai.

— Tuojau. Nieko. Atleisk, prašau. Ne, žinai ką, ištik 
rujų pasižiūrėkime pas Mikulicynus. — Ir jie nuvažiavo to 
liau.

5
Mikulicynų namas buvo užrakintas pakabinta spyna. Ju 

rij Andrejevič ilgai mušo, kol numušo spyną. Į namus, kaip 
ir į anuos, įsiveržė nenusirengę, vailokuoti ir kailiniuoti. Jų de 
mesį atkreipė tvarka namuose. Matyti, kad čia gyventa kitų 
žmonių. Bet kas? Čia kažkas gyveno ir tai visai neseniai. 
Kas? Jeigu šeimininkai, tai kas ir kur jie pasidėjo ir kodėl 
išorines duris užrakino kabančia spyna, kai yra vidaus? Bet 
jeigu būtų gyvenę šeimininkai, tai namai būtų sutvarkyti visi, 
ne dalimis, kaip dabar palikta. Įsiveržusieji spėjo, kad čia gy 
venta ne Mikulicynų. Bet kas gyveno? Tačiau Laros ir dak 
taro tas nejaudino. Jie dėl to nei negalvojo. Ar gi dabar ma 
ža buvo paliktų namų, kurie buvo pusiau apgraibstyti. Ar ma 
ža buvo besislapstančių persekiojamųjų? „Koks nors baltųjų 
karininkas“, — vienu balsu jie nutarė. — „Pasirodys, sugy 
vensme, susikalbėsime’’.

Ir vėl, kaip pirmiau, Jurij Andrejevič užmirė, prie kabi 
neto slenksčio, gėrėdamasis jo talpumu ir stebėdamasis jo ra 
šomojo stalo platumu ir patogumu. Ir vėl pagalvojo, kaip tas 
patraukia ir, tikriausiai, paskatina toks stilingas j'aukumas 
kantriam, vaisingam darbui.

Mikulicynų kieme prie daržinės buvo pristatyta arkli 
dė, bet ji dabar buvo užrakinta. Negaištant laiko, Jurij Andre 
jevič pirmajai nakčiai nutarė arklį pastatyti tvarte, kuris ne 
buvo užrakintas. Jis iškinkė Savraską, ir kai ji ataušo, ją pa 
girdė iš šulinio atneštu vandeniu. Ant tvarto ir arklidėj jis 
rado gana daug šieno, kuriuo Savraską pašėrė.

Naktį visi išmiegojo nenusirengę po kailiniais. Miegojo 
kietai ir saldžiai, kaip miega vakai visą dieną bėginėję ir žaidę.

6
Kai rytą visi atsikėlė, Jurij Andrejevič tuojau pradėjo 

žvilgčioti į rašomąjį stalą prie lango. Jam taip ir niežtėjo ran 
kos sėsti už stalo prie popieriaus. Bet šita teise jis nusistatė 
pasinaudoti vakare, kai Lara ir Katenka sumigs. O ligtol rei 
kėjo bent du kambarius sutvarkyti ir darbo buvo ligi ausų. 
Svajodamas apie vakarinį darbą, jis nesiėmė kitų svarbių dar 
bų. Rašalinė aistra, plunksnos ir popieros trauka, rašymo no 
ras jį užvaldė visiškai. Jam norėjosi tepti, ką nors paeiliuoti. 
Pradžiai jis pasitenkintų prisiminimais ir užrašytų ką nors iš 
praeities, kad tiktai išjudintų įsistovėjusius ir apmirusius ga 
bumus. O toliau, jis tikėjosi, — jam ir Larai pasiseks pasilikti 
čia ilgėliau ir laiko užteks imtis ko nors svarbesnio ir naujo.

— Tu užsiėmęs?
— Kūrenu ir kūrenu. O kas?
— Man reikia geldos.
— Taip kūrenant, malkų teužteks tiktai trim dienom. 

Reikia apsidairyti mūsų, Živagų, daržinėje. O gal ten jų dar 
yra? Jeigu jų ten bus, aš nuvažiuosiu ir atsivešiu. Šita aš pa 
darysiu ryt. Tu prašei geldos. Kažkur mačiau, bet kur, dabar 
niekaip neatsimenu.

— Ir aš taip pat. Kažkur mačiau, bet užmiršau. Tiek to. 
Turėk omenyje, kad aš daug vandens šildau apsivalymui. 
Kas liks, išplausiu sau ir Katiai, duok ir tau ką turi. Vakare, 
kai susitvarkysime ir išsiaiškinsme artimiausius uždavinius, 
visi prieš miegą išsimaudysime.

— Kas žingsnis, tai radinys. Muilas, degtukai, paišeliai, 
popierius, rašymo priemonės. Pavyzdžiui, lempa ant stalo pri 
pilta žibalo. Tai ne Mikulicynų, aš gi tą žinau. Tai iš kažko 
kio kito šaltinio.

— Nuostabus pasisekimas. Tai vis jis, paslaptingasis gy 
ventojus. Kaip i šjules Verne. Bet mes užsiplepėjome, o ma 
no katilas kūpa.

Jie triūsė bėginėdami šen ir ten. Katenka vis jiems buvo 
ant kelio ir trukdė, o ji skundėsi šąlanti.

„Nelaimingi dabartiniai vaikai, mūsų laikų čigoniško gy
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PRAGIEDRULIAI ir SESEUAl
KULTŪRINIO GYVENIMO KOMENTARAI

*
Praeitą kartą minėjome apie 

lietuvių poetų prieaulgj išeivi 
joje. Jis, tiesa, nėra gausus. 
Tačiau iš tų, kurie tvirtai pasi 
rinko š^tą keistą pašaukimą 
(mechanizuotasai amžius pali 
ko poetus sau), yra daug gabių 
žmonių. Kol takių bus, mūsų 
poezijai negresia anemija. Pa 
žvelkime dabar j Lietuvą. Skai 
tėme, kad ten — priespaudoj 
ir, individualybę niveliuojan 
čioj, atmosferoj — auga taip 
pat daug naujų ir gabių poetų 
ir poečių.

*
Štai, lietuviams moksleivia 

ms leidžiamo žurnalo „Moks 
leivis“ du 1959 metų numeriai. 
Seniau, nepriklausomybės me 
tu, kaip tik panašaus pobūdžio 
žurnaluose („Mokslo dieno 
se”, „Ateityje“, „Ateities spin 
dūliuose“ etc.) pasirodydavo 
kylantieji literatai. Kaip gi 
šiandien? Apie ką rašo jaunie 
ji dabartinės Lietuvos litera 
tai? Ar politinis košmaras ir 
ruso bizūnas iš jų padarė tik 
traktorinius garsiakalbius? Pa 
klausykim. . .

*
Violeta Palčinskaitė. Jos ei 

lėraštis vadinasi „Gimtoji že 
mė“:
Tu visada graži man 
Ir visada jauna. — 
Z r obelim pražydus, 
Ar žvilganti šalna.

Ir posmas iš jos eilėraščio 
„Salomėjai Neriai“:
Bet po šalnų, žiemos šolnų, 
Pražys ir vėl alyvos, 
Ir žemei reikia daug dainų, 
O tavo dainos — gyvos!

*
Stasys Zienius. Jo eilėraštis 

vadinasi „Pučia vėjai“: 
Pučia vėjai — augštą mišką 

lanksto. 
Tas nenori žalio rūbo atiduot. 
Įžengė per tėviškėlės slenkstį 
Svečias neprašytas — šaltasai 

ruduo.
Vėtroj stovi beržas 

vienmarškinis. 
Plikos rankos sudreba obels. 
Tik j mano degančią krūtinę 
Išdavikai šačiai bels — 

neįsibels.
*

Janina Degutytė. Eilėraštis 
iš jos pirmos poezijos knygos 
„Ugnies lašai“:
Tu sakai—aš be saiko?.. Tegu, 
Te kas moka—matuoja, sveria. 
Dovanų jeigu turi smulkių, 
Tegu duoda. . . kaip tikra,

gera... 
Negaliu tankumynuose dust,—

Tegu saulė verčiau apakins! 
Kas yra — gal išbėgs per

• kraštus, 
Ko nėra — ugnimi neišdegins. 
... Tvinsta kovo putotas 

vandua. — 
Taip. Besaikei teko man gimti. 
Atmatuoto — nemoku duot. 
Atmatuoto — nemoku imti.

*
Keli posmai. Bet jie daug pa 

sako. Daugiau, negu socialist! 
nio realizmo adeptai ir raupuo 
ti komisarai norėtų. Juose gir 
disi laisvo vėjo gaida. Pavojin 
ga gaida, raudonieji draugai! 
Ir laisvo, drąsaus ir jauno žmo 
gaus kraujo plakimas. Ar tasai 
plakimas jūsų negąsdina, kalė 
jimų sargai?

Toks kraujas tekėjo ir gyslo 
mis tų, kurie išėjo 1940 metų 
birželyje prieš vergijos tankus 
Kauno, Vilniaus gatvėse ir Lie 
tuvos kaimuose. Toks pat krau 
jas tekėjo, toks pat žodis buvo 
lūpose. Poezija dar nėra mirų 
si. Ir Lietuva tebėra gyva. N a 
m u o s.

Ir naujam Budapeštui ūžte 
ks poetų, šaukiančių kovon, ir 
karių, kurie mokės mirti už že 
mę, žodį ir laisvę.

Henrikas Nagys.

• Išėjo iš spaudos Juozo Bal 
tušio raštų linkinio II tomas. 
Jame išspausdintos Baltušio 
pjesės ir kino scenarijus „Toli 
moję apylinkėje”, pagal kurį 
buvo pastatytas kino filmas 
„Aušra virš Nemuno“.
• Lietuvos Valstybinis dainų 
ir šokių ansamblis papildė sa 
vo repertuarą nauju lietusių 
liaudies šokiu „Suvartukas“, 
satyriniu vaizdeliu „Aš ne gert 
atėjau” (J. Švedo muzika) ir 
satyriniu šokiu „Tarškaliu 
kas“.
• Išėjo Bairono ir Mickevičia 
us pozijos rinktinės, Kaldero 
no „Domą vaiduoklė’ , Vitme 
no „Žolės lapai“ (vertė A. Miš 
kinis); 'baigiami ruošti spau 
dai R. Tagorės poezija.
• Parengtas spaudai „Lietu 
vių kalbos dialektologinio at 
laso" pirmas tomas. Rengiami 
senųjų lietuvių kalbos pamink 
lų leidimai: K. Širvydo žody 
nas, anoniminė 1737 m. grama 
tika, kai kurie J. Bretkūno bib 
lijos vertimo skyriai.

K. Kaušyla: „Kaukazo pa 
slaptys”. Kelionių įspūdžiai.

J. Lčilis: „Odos priežiūra ir 
gydomoji kosmetika”.

KULTURWWK&OjVIKA
BALTARAGIO MALŪNAS TURI DIDELĘ PAKLAUSĄ
Plokštelės išleidžiamis pitonam, prieš 60 metų, lietuviš 

kam spektakliui paminėti.
Montrealio Lietuvių Dramos 

Teatro aktorių įkalbėtas į dvi 
dg° grojimo plokšteles Kazio 
Borutos „Baltaragio malūnas”, 
kuris Letuvoje buvo komunisti 
nės okupacinės cenzūros 
konfiskuotas, turi didelį pasi 
sekimą. Plokšteles užsisakė 
daugiausia iš Jungtinių Vals 
tybių; po to eina Kanada. Bet 
užsisakymų yra iš visų žemės 
kraštų — Europos, Pietų Ame 
rikos, Azijos, Afrikos ir Aust 
ralijos.

Yra žinių, kad K. Borutą Lie 
tuvos okupantas ir jo valios 
vykdytoja — kompartija rašy 
toją išlaikė uždarytą Vilniaus 
kalėjime 8-rius metus, be ko 
kita, ir už „Baltaragio malu 
na“, kuris dabar rašytojui įsa 
kytas perdirbti pagal okupan 
to tikslus ir jo reikalavimus.

Jau daugiau kaip pusė lai 
dos užsakyta, tat jeigu kas, nu 
sistatęs šį kalbos grožio šedev 
ra įsigyti, tepasiskubina, nes 
greit jo bus pristigta.

Plokštelių komplektas — 10 
dol. Rašvti: St. Kęsgailą, 1577 
rue de Seve, Montreal, 20, P. 
Q., Canada.

INFORMACIJA. APYSKAI 
TA. KVIETIMAS.

Lietuvių tautai didžiai nusi 
pelniusį prof. M. Biržišką 1959 
m. IV- VIII. 15 per Lietuvių 
profesorių draugiją Amerikoje 
sušelpė šie asmenys ir šios or 
ganizacijos, (m. b. chronologi 
ne eile; skaičiai reiškia dole 
rių) :

I. (Organizacijos; L. Profeso 
rių Dr-ja Amerikoje 15, L. fi
nes Bostono Apy. 25; Ameri 
kos L. Inž. ir Arcit. Bostono 
skyrius 58.(98).

II. Asmenys; V. Sruogienė 
20, V. Stanka 10, E. ir V. Balt 
rušaičiai 10, A. Gantautas 5, 
S. Dirmantas 5, S. Kolupaila 5, 
G. Sidrys 5, S. ir K. Rimkus 
10, J. A. Urbonas 5, O. Zails 
kienės paaukota ir surinkta 
30, A. Kruvelienė 10, P. Račiū 
nas 5, P. Čepėnas 5, J. Jakš 
tas 5, J. Vaičeliūnas 5, B. Pa 
liokas 10, J. Vydas 15, V. Ano 
nis 5, J. Bartkus 20, V. Čižiū 
nas 5, Liet, studentas Auclan 
do un-to Nauj. Zelandijoje I, 
P. Jonikis 30, M. Krikščiūnas 
5, S. Dirmantas L (227).

III. Čekiais M. Biržiškos vąr 
du aukavo: T. Žiūraitis, B. Da 
gilis, J. Urbonavičiūtė ir dr.

Tercijonas po 5 dol. Viso: du 
čekiu po 10 dol.

Taigi viso iki VIII. 12 suau 
kotą pinigais 325 ir čekiais 20 
dolerių (345).

Iki spalio mėn. dar ir toliau 
rinksiu. Siųskite. Ypač buvę 
M. Biržiškos mokiniai n studen 
tai. Taipgi mūsų organizacijos 
Bostoni^kių pavyzdžiu. Adre 
sas: S. Dirmantas, 4211 S. Ma 
plewiod, Chicago 32, Ill. USA.

Dabar, kiek ištraukų iš laiš 
kų. Gavęs pirmą šimtinę pats 
profesorius rašo:

„Kiekviena suma kaip ir 
štai tik gauta, yra mums svar 
bi parama. Tikrai neįstengiame 
iš aukų įgytus namus išlaikyti 
ir gauname prie jų kiek pridė 
ti, jog tas neįmanoma iš mano 
dukros Barauskienės našlinės, 
pensijos, prie kurios ir aš dar 
esu prikibęs“ ir „...daug mene 
siu nebuvau pas mielą puikų 
gydytoją dr... O dabai pasinau 
dosiu Tamstų parama. ...vais 
tai brangūs“. Profesorius nu 
stebo, kad po ilgos pertraukos 
vėl atsirado aukotojai ir yra 
jiems visiems giliai dėkingas 
už prisiminimą ir paramą.

PASIRYŽKITE.
Liko tik pusantro mėnesio 

užsiprenumreuoti Lietuvių Pro 
fesorių Draugijos Amerikoje 
spausdinamą žymaus tautos 
veikėjo ir mokslininko, pirmo 
jo Žemės Ūkio Akademijos rėk 
toriaus, prof, ir Dr honoris cau 
sa Povilo Matulionio gyveni 
mo ir darbų aprašymą, sudary 
tą moksl. miškininko Antano 
Rukuižos. Knyga leidžiama P. 
Matulionio darbus ir nuopel 
nūs prisiminti ir jo asmenybę 
pagerbti. Nes artėja 100 m. 
nuo jo gimtadienio.

Leidinys gausiai iliustruo 
tas. Garbės prenumeratorių pa 
vardės bus atspausdintos kny 
goję. Nepavėluokite. Siųskite 
tris (3) dol. ir savo aiškų adre 
są iki spalio 15 dienos:

Prof. St. Dirmantas.
4241 S. Maplewood. 

Chicago 32, Ill.

• J. T. Rakštis pakviestas Chi 
cagos — Vidurvakarių sky 
riaus redaktoriumi Nationwi 
de Trade News Service Corp. 
Tai didžiausia prekybos ir vers 
lo žinių agentūra JAV-se.
• Prof. V. Biržiška atvyko į 
Los Angeles pas savo brolį 
prof. M. atostogų.

KAS JIE BUVO IR

ką iš ją padarė 
totalistinis okupantas ?

KELI ŽODŽIAI A. JONYNUI \
Niekas (kol kas) taip piktai 

nereagavo į Nepriklausomos 
Lietuvos šio skyriaus pasisaky 
mus, kaip A. Jonynas. Tur būt 
už tai, kad buvo lyg ir pagir 
tas, bent jau labai nenupeiktas. 
Deja, papeikimas dabar seka. 
Ir ne dėl pikto jo reagavimo,ku 
riam jis paskvrė visą „Tėvy 
nės Balso“ atkarpą, bet šis jo 
reagavimas išdavė jo f a n a 
t i š k u m ą ir menkystę. O iš 
fanatiko, šio skyriaus vedėjo 
nuomone, nieko gera laukti ne 
galima. Tat, pasirodo, kad kar 
tais yra naudinga iššaukti atvi 
resni tokio „rašytojo“ pasisaky
mą. . .

Jonynas pyksta, reiškia — 
neteisus, jeigu tikėti liaudies 
patarle. Bet A. Jonynas ir ne 
logiškas. Jeigu jau J. Kardelis 
yra „atšipęs“, kaip Jonynas ra 
šo, tai ko pykti ir ko jam skil
ti ilgas atkarpas? Juk kas nie 
ko nevertas, tam niekas dėme 
šio neskiria. Atšipo — ir tegul 
eina į laužą ir terūdija. Ko čia 
dabar jaudintis? Juk sovetijai 
iš to tiktai džiaugsmas. . .

Dar keisčiau, kai A. Jony 
nui labai rūpi, kad nesiskubina 
ma aptarti kitus rašytojus. Gir 
di, per pusantrų metų tiktai 
apie pusę aptartų. . . Ko gi A. 
Jonynui taip skubintis? Ar gi 
jis nesitiki gyventi dar pusant 
rų metų? Turbūt dėl to Jony 
nui ir grabirius vaidinasi. . .

ROMUALDAS 
LANKAUSKA

R. Lankauskas „Tarybinių 
Lietuvos Rašytojų" knygoje iš 
fito-atvaizdo žvelgia gana ne 
simpatingai. Primerktos akys, 
negražiai atvėpta apatinė lūpa 
•— kalbėtų už nesimpatiškumą 
ir tuo pačiu ir už nekultūringu 
mą. Bet — keista — jo pasisa 
kymas yra protingas ir rodo jį 
turint ne tiktai žmogaus, bet 
ir menininko nusimanymą. To 
ks pasisakymas: „Man visada 
atrodė ir atrodo, kad bet koks 
surambėjimas, apkiautėjimas, 
atisribojimas nuo pasaulinės 
kultūros laimėjimų neišvengia 
mai veda prie atsilikimo. Mes 
visą laiką privalome savo kury 
bą su kuo nors lyginti, tuomet 
žinosime jos vertę. Tuo pačiu 
turėtume būti išdidesni, reik 
lesni savo siekimuose. L.ietuvių 
literatūra negali būti skirta tik 
lietuviams. Jos vardas turėtų 
skambėti plačiau. Maža tauta

— ne kliūtis dideliam menui”.
Protingai, menininko galva 

pasakyta. Bet juk visa tai ne 
pasroviui. Laisvas galvojimas 
veda ir į „revizionizmus”... Ar 
Lankauskui seksis išvairuoti 
tarp „sociaistinio realizmo“ 
scilių ir charibdų?

Lankauskas, kaip matyti iš 
pasisakymo, nedaug nusimano 
muzikoje (sinkopė yra tiktai 
menka techniška detalė rnuzi 
koje ir ne sinkopėse muzikos 
esmė), bet jeigu domisi muzi 
ka, tai jau gerai, bet būtų neblo 
ga ir universitetas baigti, nes 
Lankauskui dar tiktai 27 me 
tai, — tai pats brendimo lai 
kas, kuriam labai pravartu tuo/ 
kslas. ' Z

Negerai, žinoma, dideli 
„kontrastai tarp prabangos ir 
skurdo“, bet kai Lankauskas 
daugiau pasimo'-vs ir daugiau 
pagyvens, o ypač jeigu apsipa 
žins su realiais gyvenimo fak 
tais, tai jis turės prie šio savo 
pasisakymo pridėti nors ir ne 
didelį sakinėlį: „kurio visur, 
deja, yra, bet kuris ypač yra 
didelis ir net baisus mūsų oku 
puotoje, išnaudojamoje ir en 
giamoje tėvynėje“. Ir tai bus, 
deja, tiesa.

MARIJA IVANAUSKAITĖ
- LASTAUSKIENĖ

Ji jau mirusi, bet jos biogra^j j 
fija įdėta „Tarybinių rašytojų" 
knygon, nes ji mirė knygą lei 
džiant.

M. Lastauskienė - Lazdynų 
Pelėda — senosios kartos rašy 
toja (gimė 1872) ir jos kury 
ba buvo gausi ir populiari 
anuomet, bet tur būt ir dabar 
jos raštai turi nemažą paklau 
są, kai. . . „socialistinis realiz 
mas“ lietuvių literatūrą varo 
į kalėjimą.

• Dail. Kazimieras Žoromskis, 
kuris dėsto New Yorko meno 
institute, lankėsi Čikagoje.
• Dr. Pr. Padalis pasirašė su 
tartį dėstyti Arizonos univer 
sitete Phoenix.
• Sol. P. Stoška pakviesta bal 
so profesore Bostono universi 
teto Muzikos mokykloje. Anks 
čiau ji dėstė Indianos universi 
tete.
• Dr. Marija Gimbutienė su 
dukrelėmis Živile ir Rasa atos 
togavo A. A. Tamošaičių ūky 
je prie Kingston, Ont.

venimo aukos, maži ir nepasitenkinimo nereiškią mūsų basty 
mosi dalyviai“, — galvojo daktaras, o pats mergaitei sake:

— Na, atleisk, mieloji. Nėr ko trauktis ir liestis. Kros 
nis įkūrenta iki raudonumo.

— Krosniai, gali būti, ir šilta, o man šalta.
— Pakentėk, Katiuša. Vakare aš ją iškūrensiu karštai — 

karščiausiai, antrą kartą, o motina tave dar išmaudys, girde 
jai? O kol kas štai va, gaudyk. — Ir jis išvertė ant stalo senus 
Liverijaus žąslus, sveikus ir sulaužytus.

— Na, ką jūs, Jurij Andrejevič, — kaip suaugusi įsižeidė 
Katenka. — Visa tai svetima. Ir mažiems vaikams. O aš — di 
dėlė.

O per minutę ji jau sėdėjo ant kilimo, ir jos rankose žais 
lai jau atgijo arba tapo statybine medžiaga, iš kurios Katen 
ka statė iš miesto atsivežtai lėlei Ninai namus, kur kas suma 
ningesnius ir pastovesnius, negu tie keičiamieji laikinieji, per 
kuriuos ją likimas valkiojo.

— Koks didelis naminiškumo instinktas, nesunaikinamas 
traukimas prie gūžtos ir tvarkos! — kalbėjo Larisa Fiodorov 
na, iš virtuvės stebėdama mergaitės žaidimą. — Vaikai nuošir 
dūme nesivaržo ir teisybės nesigėdina, o mes iš baimės pasiro 
dyti atsilikusiais, sutinkame paaukoti kas brangiausia, giria 
me tai, kas atstumia ir pritariame, kas nesuprantama.

— Atsirado gelda, — įsinešdamas ją iš tamsaus priean 
gio, kalbėjo daktaras. — Ji ištikrųjų buvo ne savo vietoje. 
Ant grindų toje vietoje, kur tekėjo dangis, turbūt nuo rudens 
ten pasiliko.

7 M “
Pietus Larisa Fiodorovna paruošė iš produktų — nebu 

vėlių trim dienom: bulvinę sriubą, ir keptą avieną su bulvė 
mis. Įsismaližiavusi Katenka niekaip negalėjo prisivalgyti, 
juokėsi, linksmavo, o paskui, prisivalgiusi apleipo nuo maisto 
ir šilimos ir, palindusi po motinos skara, sofoje užmigo.

gu pažiūrėti blaiviai, kuo mes užsiėmę, kas pas mus vyksta, 
tai reiktų susirūpinti. Užpuolome svetimą namą, įsilaužėme, 
šemiinnkaujame ir visą laiką skubame, kad nematytume, kad 
tai ne gyvenimas, bet teatralinis pastatymas, ne rimtas, o „ty 
čia“, kaip sako vaikai, lėlių komedija vištoms pasijuokti.

— Bet, mano angele, tu pati juk šito atvykimo čia reikalą 
vai. Atsimink, kaip ilgai aš priešinausi ir nesutikau.

— Teisybė. Nesiginčiju. Bet tokiu būdu aš jau nusikai 
tau. Tau galima svyruoti, susigalvoti, o man reikia būti nuo 
sekliai ir logiškai. Mes įžengėme į namus, tu pamatei vaikišką 
sūnaus lovutę ir tau pasidarė negerai, tu iš skausmo vos susi 
laikei nuo sąmonės netekimo. Tau ši teisė yra, o man nelei 
džiama. Baimė dėl Katenkos, mintys apie ateitį turi nusileisti 
prieš mano tau meilę.

—■ Laruša, mano angele, susivaidyk. Apsigalvoti, paKeis 
ti sprendimą niekad nėra vėlu. Aš pirmasis tau patariau Ko 
marovskio pasiūlymą rimčiau vertinti. Pas mus yra arklys. No 
ri, ryt nuvyksime į Juriatiną, Komarovskis dar ten, neišvyko. 
Juk mes jį matėme iš rogių važiuodami. Mes tikriausiai ten jį 
dar rasime.

— Aš dar beveik nieko nepasakiau, o jau tavo balse nepa 
sitenkinimo gaidelės. Bet pasakyk, ar gi aš neteisi? Taip slap 
stytis netikrai, kaip išeina, galima ir Juriatine. O jeigu jau 
jieškoti išsigelbėjimo, tai reikėjo jau tikrai, pagal gerai apgal 
votą planą, kaip, galų gale, siūlė šis žinąs ir blaivus, nois ir 
šlykštus žmogus. Juk mes čia, aš tiesiog nežinau, kiek mes 
arčiau esame prie pražūties, negu kur nors kitur. Neapiaato 
ma, viesulams atidengta lyguma. Ir mes vieniši, kaip pirštas. 
Mus per naktį sniegas užpustys. Arba paslaptingasis mūsų 
geradarys, kuris lankosi šiuose namuose, atvykęs, pasirodys 
esąs galvažudys, ir mus išpjaus. Ar tu turi kokį nors ginklą? 
Ne, na matai. Mane baugina tavo nerūpestingumas, kuriuo 
tu mane apkreti. Nuo to mano mintyse maišatis.

— Bet ko tu tokiu atveju nori? Ką įsakysi man daryti?

augšta, nei žema, visos esybės lygiavertybė, viskas suteikia 
džiaugsmą, viskas tapo siela. Bet šiame laukiniškame, kasmi 
nutę saugančiame švelnume yra kaikas vaikiškai nesuvaldyta, S 
neleista. Tai savavališka, ardanti stichija, priešinga namų ra 
mybei. Mano pareiga bijoti ir ja nepasitikėti.

Ji apsikabino jo kaklą rankomis, ir, kovodama su ašaro 
mis, užbaigė:

— Supranti, mes skirtingame būvyje. Tau duota galybė 
polėkio, kad sparnais nuskristum už debesų, o man, moteriai, 
glaustis prie žemės ir sparnais pridengti paukštelį jauniklį nuo 
pavojų.

Jam baisiai patiko visa, ką ji kalbėjo, bet jis to nerodė, 
kad nepersimestų į šlaikštumą. Susilaikydamas, jis pastebėjo:

— Mūsų gyvenimo nepastovumas iš tikrųjų yra netikras 
ir įtemptas. Tu giliai teisinga. Bet ne mes tą sugalvojome. 
Galvatrūkčių mėtymasis — visų likimas tai yra šio laiko dva 
šioje. Aš šį rytą taip ialvojau maždaug apie tąpat. Aš nore 
čiau panaudoti visus rūpesčius, kad tiktai ilgiau mes čia gale 
tume pasilikti. Nemoku ir pasakyti, kaip aš išsiilgau darbo. 
Aš turiu galvoje ne žemės ūkio darbus. Kartą jau mes visa jįff į 
šeima buvome įsijungę į jį, ir jis mums pasisekė. Bet aš ne^į 
turėčiau jėgų tą pakartoti dar kartą. Aš ne tą turiu galvoje.

Gyvenimas iš visų pusių tvarkosi. Galbūt kada nors vėl 
pradės leisti knygas. Štai apie ką aš galvoju. Ar negalima bū 
tų susikalbėti su Samdeviatovu, naudingomis jam sąlygomis, 
kad jis pusę metų mus išlaikytų savo ištekliais, darbo užstatu, 
kurį aš tuo laiku pasižadėčiau parašyti, pavyzdžiui — medi 
cinos vadovėlį, arba ką nors meniška, gal eilių knygą. Arba, 
sakykime, aš ką nor sišverčiau iš svetimos kalbos, kas yra iš 
garsėję, pasaulinio masto. Kalbas aš moku gerai. Neseniai aš 
perskaičiau skelbimą vienos didelės Petrapilio leidyklos, lei 
džiančios vien tiktai vertmų veikalus. Tokios rūšies darbai, 
tikriausiai, turės mainų vertę, iškeičiamą į pinigus.

Larisa Fiodorovna, tiesiai nuo židinio, pavargusi, supra 
kaitavusi ir mieguista, kaip ir duktė, patenkinta įspūdžiu, ku 
rį padarė jos ruoša, nesiskubino tvarkyti stalo ir prisėdo pail 
sėti. Įsitikinusi, kad mergaitė, miega, ji užgulusi ant stalo 
krūtine ir galvą parėmusi rankomis, kalbėjo:

— Aš nesigailėčiau bet kokių jėgų, ir tame rasčiau laimę, 
jeigu žinočiau, kad tai veda į kokį nors tikslą. Tu man kas 
minutę turi priminti, jog mes čia esame, kad būtume drauge. 
Skatink mane ir neleisk persigalvoti. Nes, rimtai kalbant, jei

— Aš ir pati nežinau, kaip tau atsakyti. Laikyk mane vi 
są laiką priklausomybėje. Neperstodamas vis man primink, 
kad aš tava, aklai tave mylinti. O aš tau pasakysiu. Mūsų ai 
timieji, tavo ir mano, tūkstantį kartų geresni už mus. Bet ar 
gi tame reikalas? Meilės dovana, kaip kiekviena kita dovana. 
Ji gali būti didi, bet be palaiminimo ji nepasireikš. O mus tar 
tum danguje išmokino bučiuotis, o po to vaikais paleido gyven 
ti tuo pačiu laiku, kad vienas kitu patikrintume šį sugehėji 
mą. Kažkoks bendrybės vainikas, nei šalių, nei laipsnių, nei

— Ačiū, kad tu man prminei. Aš šiandien taip pat galvo 
jau apie kažką panašaus. Bet aš neturiu vilties, kad mes čia ii 
gai išsilakytume. Priešingai, aš jaučiu, kad mus netrukus nu 
blokš kažkur toliau. Bet kol kas mes naudojamės šiuo atsisto 
jimu. Aš į tave turiu prašymą. Paaukok man kelias valandas 
ir per kelias naktis surašyk man visa, ką tu man skaitei, — 
maino atmnčiai Pusė to išbarstyk o kita pusė neužrašyta, 
ir aš bijau, kad vėliau tu viską užmirši ir visa tai dings, kaip 
kad tu sakai, jog su tavim tas jau yra atsitikę. D. b.
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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. M a n f r e e d 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.

Kelionės įspūdžiai
RAŠO S. PRANCKŪNAS

O KOKS GRAŽUS TAVO VARDAS, REGINA

Mosklo - Technikos naujienos
KADA ŽMOGUS SKRIS RAKETA? 

A. JUŠKA
Žmonija XX amžiuje jau 

tiek subrendo, kad jai tapo an 
kšta Žemėje ir ji ėmė veržtis Į 
kitus pasaulius. 1957 d. spalio 
4-ji ir 1959 m sausio 2-ji die 
nos, kai .žmonių pastangomis 
buvo pasiekti pirmasis ir ant 
rasis kosminiai greičiai, įeis į 
kultūros istoriją kaip tarppla. 
netinės erdvės užvaldymo pir 
mosiąs ir pagrindinės datos.

RAKETOS GRĮŽIMAS J 
ŽEMĘ

Daugumas raketų šiuo metu 
leidžiamos tik į augštesniuo 
sius atmosferos sluogsnius, iš 
kurių jos gali nusileisti į Žemę 
panaudojant automatiškai išsi 
skleidžiančius parašiutus. Ki 
tas dalykas su kosminėmis ra 
ketomis, kurios turi išvystyti 
nepaprastą — nuo 8 iki 11 km- 
sek (30.000—40.000 km-val.) 
ir didesni — greitį. Kadangi 
dabar vartojamo cheminio ku 
ro išmetamųjų dujų greitis 
nebūna didesnis kaip 4-kmsek, 
tai, norint pasiekti kosminius 
raketos greičius, tenka kons 
truoti sudėtines kelių pakopų 
raketas, kad raketos pradinės 
masės santykis su galine mase 
būtų kiek galint didesnis. Tuo 
tikslu pirmosios raketų pako 
pos skiriamos tik tam, kad ga 
linei pakopai suteiktų kuo di 
džiausią greitį, todėl, atlikti 
sios tą uždavinį, nuo jos atsi 
kabina. Visą reikiamą kosminį 
greitį įgyja tik paskutinė rakė 
tos pakopa. Lekianti raketa tu 
ri didelę judesio, arba kineti 
nę, energiją (ji lygi pusei rakė 
*os masės, padaugintai iš grei 

o kvadrato). Kad žmogus ga 
lėtų tokią raketą sugrąžinti į 
Žemę, reikia atimti iš jos tą 
kinetinę energiją. Kaip tai pa 
daryti?

Kiekviena susisiekimo prie 
monė žemėje, vandenyje ar ore 
netenka savo kinetinės energi 
jos,, atiduodama ją trinties bū 
du aplinkai — žemei, vande 
nitii, orui. Tuo tarpu tarplane 
tinė erdvė yra, galima sakyti, 
visai tuščia. Dėl to čosminė ra 
keta, nesusidurdama su jokia 
medžiaga, gali skristi lygiai 
tiek pat ilgai, kaip skrieja pla 
netos aplink Saulę arba menu 
liai aplink planetas. Jei kosmi

nė raketa patenka nors į viršų 
tinius Žemės atmosferos šiuo 
gsniu, ji jau ima po truputį 
netekti savo energijos ir dėl to 
leidžiasi žemyn. Šitaip trumpė 
ja dirbtinių Žemės palydovų ap 
sisukimo aplink Žemę laikas. 
Tačiau pačių palydovų greitis 
kilometrais per sekundę dėl to 
netik nemažėja, bet dar šiek 
tiek net padidėja, nes prie jų 
nuosavo greičio prisideda kriti 
mo į Žemę greitis. Todėl dirb 
tiniai palydovai pasiekia tan 
kesniuosius Žemės atmosferos 
sluogsnius, tebeskriedami di 
džiuliu kosminiu greičiu ir nuo 
trinties į orą tiek įkaista, kad 
užsidega ir sprogsta. Taip žu 
vo pirmasis ir antrasis tarybi 
niai palydovai. Žinoma, norint 
kad raketą būtų galima taip 
vairuoti, kad ji ne iš karto pa 
sinertų į tankesniuosius atmos 
feros sluogsnius, bet palaips 
niui, arba kad iš jų kelis kar 
tus vėl išnertų ir galėtų atvės 
ti. Tačiau toks stabdymas bū 
tų labai sudėtingas.

Kita daug patikimesnė prie 
monė raketai stabdyti yra reak 
tyvinio variklio panaudojimas. 
Iš tikrųjų, jei raketa, prieš nu 
sileisdama i žemesniuosius at 
mosferos sluogsnius, pasuktų 
savo išilgine ašimi 180", vadi 
naši, imtų lėkti ne smaigaliu, 
bet užpakaliu pirmyn, ir jei bū 
tų paleistas reaktyvinis varik 
lis, tai jo jėga veiktų prieš ra 
ketos judėjimo krypti ir tokiu 
būdu mažintų jos greitį. Suma 
žėjus greičiui tiek, kad neuebū 
tų pavojaus leistis žemyn į tan 
kesnius atmosferos sluogsnius, 
toliau greitį mažinti ir sklan 
džiai nusileisti pavyktų panau 
dojant stabdomuosius ir nusi 
leidžiamuosius parašiutus, ar 
ba sparnus kaip reaktyviniame 
lėktuve. Tik šiuo atveju reikė 
tų sutaupyti raketoje tiek ku 
ro, kad užtektų jai stabdyti.

Ar tai įmanoma? Iš tikrųjų, 
jei visa pradinė raketa virstų 
kosmine raketa, tai jos stabdy 
mui reikėtų tiek pat kuro, kaip 
ir paleidimui. Bet startuoja 
juk masyvi 2-3-4 pakopų rakė 
ta su visu pradiniu kuru ir dar 
turi nugalėti oro trintį, o nusi 
leisti turi tik viršutinė pakopa, 
kuriai oras būtų nebekliūtis, o

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

I
Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. I 

Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias s 
jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.

Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: t
Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą į nedūžtamą 

plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, ji:

neišskiriant nei vaikų. L
Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų 

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

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service)

4044 Ontario St. East,
: Montreal, P. Q. LA 6-7521. ;>

Kadaise Lietuvoje buvusio 
populiaraus tango žodžiai pri 
simena atklydus į šią Saskat 
chewano kviečių sostinę - Re 
giną.

Tenka pripažinti, kad mies 
tas šio vardo tikrai vertas. Ge 
rai išplanuotas su plačiomis 
gatvėmis ir medžių alėjomis jų 
viduryje. Tiesa medžiai, dau 
giausia guobos, čia nėra veš 
lūs, žemė jiems labai nepalan 
ki, kaip ir visoje provincijoje, 
kur beveik visur vyrauja nuo 
gi laukai jei neskaityti protar 
♦{kiais pasitaikančių, nuskuru 
siu, mažų drebulių krūmokš 
nių.

Namai gan patrauklūs, dau 
giausia mūriniai balti ir gelto 
ni, rečiau rudai nutinkuoti. 
Apskritai pastatai čia primena 
europinę statybą, kad ir Kau 
ną paėmus, tik čia kiek kukles 
ne apimtim ir vienaaugščiai 
daugiausia. Yra ir medinių, pla 
čių vienaugščių ypatingai pa 
trauklių vėliau pastatytų. Jų 
spalvos ryškios, bet gražiai su 
derintos ir miestui teikia savo 
tiška lengvumą.

Regina, pasiekusi 100,000 
gyventojų skaičiaus, garsi jau 
nuo 1883 metų, kada čia apsi 
gyveno Šiaurės - Vakarų teri 
torijos vyriausia valdžia ir bu 
vo įsteigta karališkos policijos 
vyresnybės būstinė. Šiaip mies 
tas sunkiosios pramonės kaip 
ir neturi. Yra gerų hotelių, ka 
rališkos policijos mokykla ir 
Sakatchewano universiteto da 
lis colegijos apimtyje.

Miesto pasididžiavimu gali 
ma skaityti savivaldybės rū 
mus ir gamtos muzėjų. Savival 
dybės pastatas yra ant Waske 
na ežero pakrantės, miesto pa 
kraštyje. Apie jį gerai prižiūri 
mas parkas ir plačios įvairia 
spalvių gėlių kliombos, vieto 
vei teikia daug puošnumo.

Svarbiausia aplankytinas 
gamtos muzėjus su įvairiausių 
žvėrių iškamšomis ir prieš 
šimtmetį pavaizduotu gyveni 
mu su indėnais, jų palapinė 
mis ir besibraunančiais baltai 
siais. Muzėjuje viskas padary

pagalbininkas. Skaičiavimai pa 
rodo, kad viršutinės pakopos 
stabdymui užtektų to kuro, ku 
ris joje telpa, jei jis nebūtų pa 
naudotas raketai pakylant. Tai 
gi raketa galės grįžti į Žemę, 
jei pagrindinės pakopos vien 
savo kuru galės išnešti galinę 
pakopą į jos orbitą arba jei kos 
minė raketos pakopa galės gau 
ti grįžimui kuro kosmnėje sto 
tyje — kosmodrome.

Tiek raketos paleidimas, tiek 
ir jos grįžimas bus vairuojami 
automatiškai, nes žmogus, vai 
dydamas raketos judėjimą, tu 
retų orientuotis pagal matomus 
orientyrus ir greitai į juos rea 
guoti. Tačiau skrendant kosmi 
niu greičiu, netolimi Žemės 
orientyrai tam reikalui netik 
tų, nes jie pergreitai pralėktų 
pro šalį ir sunkiai būtų paste 
bimi. Todėl programinis elekt 
toninis įrenginys galės raketą 
vairuoti žymai geriau negu 
žmogus-pilotas. Į raketos vai 
dymo automato darbą žmogus 
galėtų įsiterpti nebent jį kont 
roluodamas ir pavaduodamas 
tik paskutinėmis minutėmis 
prieš nusileidžiant, prireikus ra 
ketą sklęsti, panašiai kaip sk 
landytuvu arba lėktuvu.

ta atskirose nišose, normaliose 
apystovose su atatinkamais 
gamtovaizdžiais, medžiais, uo 
lomis, kelmais, pelkėmis ir kt. 
Čia yra beveik visa Kanados 
gyvūnija, pradedant čipmonke 
ir baigiant didžiuliu briedžiu, 
Moose vadinamu, kuris yra per 
šešias pėdas augščio ir sveria 
1400 svarų. Čia yra ir medžio 
kelmas, kaip apskaičiuota, 25 
milionų metų amžiaus. Medis 
yra taip sukietėjęs, kad jį pjau 
nant teko naudoti deimantą, o 
nupjautas paviršius kaip mar 
mūrinis atrodo.

Apskritai Regina padarė tei 
giamą įspūdį ir beveik gaila, 
kad toks miestas įsikūrė tokio 
je, palyginti skurdžioje, gam 
tos atžvilgiu Saskatchewano 
provincijoje. S. Pranckūnas.

LIŪDNI REIŠKINIAI 
ALBERTOJ

Daug senesnės kartos lietu 
vių Albertoj gyvena farmose 
ir toliau nuo didesnių miestų. 
Jie įsimaišę tarp kitų tautybių 
kaimynų ir savo bendruomenė 
je retai besusitinka. Savo tar 
pe naudoja lietuvišką kalbą, 
bet su vaikais maišo anglišką. 
Vieni gražiai susitvaikę, turi 
gerus trobesius (giažių ir pa 
vyzdingų sodybų, kaip kad ma 
tome Ontario provincijoje, čia 
beveik nėra), o kiti gyvena tie 
siog laužuose, jei neskaityti ge 
riau aptvarkyto gyvenamo n 
mo. Apskritai, sodybą čia su 
darą maži, arba pusėtino dy 
džio namukai, iš tolo atrodo, 
kaip būdos. Keletas nedidelių 
namukų čia pavaduoja mums 
žinomą svirną grūdams laiky 
ti. Kai kur yra ir didesnių pa 
stogių kiaulėms, vištoms ir že 
mės dirbimo mašinoms laikyti. 
Pasitaiko labai paprastų pašiū 
rių ir karvėms, b*t tie vargšai 
galvijai daugiausia laikomi 
lauke, nežiūrint, ar žiema, ar 
vasara. Arklių čia jau beveik 
visai nebėra, nes mašinos viską 
nudirba. Šienas taip pat lauke 
į kūgius sukrautas.

Kyla klausimas, kodėl nėra 
patogių tvartų, erdvių darži 
nių, ar gražių gyvenamų trio 
besiu — ūkininko pasididžiavi 
mo? Čia, pasirodo, yra visai ki 
tos nuotaikos. Ūkininko pasidi 
džiavimas yra pinige. Juo dau 
giau jis išspaudžia iš savo 
ūkio, juo daugiau jis vertas. 
Kam daryti išlaidas nebūtinie 
ms trobesiams, jeigu ir be jų 
galima apsieiti? Jeigu jau rei 
ketų statyti, turėtų būti didžiu 
liai pastatai. Mūsų įsivaizduo 
jamu mastu patalpų nepakaks. 
Juk vidutiniam ūky (300—400 
akrų) yra tarp 50—100 galvi 
ių, o jiems sutalpinti, ar jų p' 
šarui sukrauti bent ko — toli 
gražu nepakaks. Ir dabar, ste 
bint milžiniškus šieno kūgius, 
galvoji, kad pora, trejetą lie 
tuviško dydžio daržinių kažin 
ar pakaktų, o čia šienas dar su 
presuotas.

Šiaip Albertos ūkininkas pa 
togumų sau nepagaili. Ne re 
tas atvejis — prie sodybos ma 
tyti lėktuvą, arba šeimininką 
važiuojant Buicku. Nors dau 
giau apsileidę dar ir dabar van 
denį iš šulinio kibiru atsineša.

Grįžtant prie savo tautiečių, 
stabtelėkime prie vieno, prieš 
45 metus čia atvažiavusio. Už 
10 dol. iš valdžios jis pirko 300 
akrų, Gavęs žemę, vedė, triū 
sė, išvalė miškus, pasistatė

trobesius ir, vaikams išlaksčius 
į miestą, mirdami tėvai viską 
paliko sėslesnei dukrai. Dukra, 
čia gimus, ištekėjo už kanadie 
čio, kuris kiek pagyvenęs, pa 
sigrobė pinigus ir palikęs ją 
vieną su dukra, pabėgo. Da 
bar ūky gyvena kitas lietuvis, 
senesnis ateivis, padeda minė 
tai dukrai ūkį apdirbti ir baigia 
ją prikalbėi žemę pardavus 
keltis į miestą. Jos pačios dūk 
ra lietuviškai jau nekalba, yra 
ištekėjusi už kanadiečio ir rnies 
te gyvena.

Kito, 400 akrų savininko 20 
metų sūnus lietuviškai mažai 
tekalba, korespondencijos bū 
du mokinasi apie televiziją. 
Baigęs kursą, jis ūkį ir tėvus 
paliks. Jam esą garantuotas 
darbas savo srityje. Pasisam 
dyti ūkyje pagalbos yra labai 
sunku, todėl sūnui išėjus, jie 
ilgai nelauks. Viską parduos 
ir eis gyventi į miestą.

Trečiu atveju, pasenę tėvai 
paliko sūnui ūkį, o patys nusi 
pirko žemės sklypą prie ežero, 
pasistatė sau namą, keletą va 
sarnamių, juos išnuomoja, gau 
na sau pensiją ir šiaip taip ver 
čiasi. Tėvo įkurtas, pradėtas 
ūkis sūnui nepatiko. Po kele 
to metų jis jį pardavė ir nusipli
ko kitą, didesnį, geresnį, gra 
žioj vietoj, prie upės, arčiau 
gero kelio, netoli miesto. Čia 
dabar jau matoma kieta ir pa 
vyzdinga šeimininko ranka. Jis 
laiko daug kiaulių, pulką vis 
tų, gerą bandą karvių, o iau 
kai banguoja miežiais, avižo 
mis ir kviečiais. Pas jį yra vi 
sos mašinos ir didžiulis Mas 
sey - Harris combainas. Jis ap 
sukrus, per kelis metus pasi 
statė naują kiaulidę ir erdvų 
sau įrankių sandėlį. Nors čia 
gimęs, bet iki Šešių metų ne 
kalbėjo angliškai. Vėliau ėjo 
mokyklon, vedė skotę ir dabar 
mažai bekalba lietuviškai.

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys.

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

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

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

Montreal — LA 6-7521.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pranas Naujokaitis. UPE 

LIAI NEGRĮŽTA I KAL 
NŪS. Romanas. 510 pusi. Iš 
leido Lietuviškos knygos Klu 
bas 1959 metais. Kaina 5 dol. 
Leidinys gražus, tomas impo 
zantiškas. Leidinį galima gau 
ti NL redakcijoje: 7722 Geor 
ge St, LaSalle, P. Q.

SĖJA,
tautinės demokratinės minties 
laikraštis, 4 nr., kuriame rašo 
Liudas Šmulkštys, Jonas Dau 
gėla, Andrius Valuckas, Juo 
zas Šalna, Vaclovas Čižiūnas, 
Dr. Vincas Tcrcijonas, Dr. K. 
Korvelis, Zigmas Dailidka, Jo 
nas Kaunas ir k. Turiny: Visas 
jėgas Lietuvos laivės kovai, Sii 
vagiayliinas Clevelande, Vala 
tiečių liaudininkų sąjunia, ko 
vos už Lietuvos nepriklausomy 
bę, Dr. Kazio Griniaus tremties 
kelias, keliai j Lietuvos Nepri 
klausomybę, Apie lietuvybės 
išlaikymą Amerikoje, Paverg 
toje Lietuvoje, Revizionizmas, 
Sovietų ekonominė užsienio po 
litika, Vivat Academia, Kroni 
ka, knygos ir recenzijos.

Adresas: 1649 No. Bra -
Dar vienas seniau atvažia 

vęs karvių pirklys važinėjo po 
ūkius ir supirkinėjo gyvulius. 
Kas antri metai keitė mašiną ir 
gerai gyveno. Jieškojo žmonos 
sau lygios ir kiek jaunesnės. 
Bet vėliau ūkininkai susiprato 
ir patys pradėjo galvijus par 
duoti. Pirkliui nutrūko paja 
mos, bet jis susigriebęs nusi 
pirko ūkį. Dabar jis ūkį nuomo 
ja, pats gyvena ir dirba mieste, 
dar vis jieško žmonos už save 
gerokai jaunesnės.

Iš visu suminėtų nė vienas 
neskaito lietuviško laikraščio 
ir dažniausiu atveju griebiasi 
anglų kalbos. Jie savo tautai 
jau dabar mirę. Su jais Alber 
tos platybėse išnyks prieš ke 
lias dešimtis metų atvykusių 
lietuvių vardas. S. Pranckūnas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
' MONTANOJ

Besimaudant karštų vers 
mių geizeriuose, besidairant po 
snieguotas Jasper ir Banff kai 
nų viršūnes ir bevaikant (ma 
šinos signalu) meškas po pik 
nikų aikštes, mes kiek užtru 
kome. Leidžiantis į Amerikos 
Yellowstone tautinį parką, pa 
kelyje sužinojome apie pirma 
dieni ten įvykusį žemės drėbė 
jimą ir kalnų nugriuvimą. Ta 
žinia paskatino skubėti, ir mes, 

Nukelta į 6-tą psl.

way, Melrose Park, Tllinoi'’
U. S. A. Metams 3 dol. S. P.

f

CBC radio ir televizijos 
kalbėtojas Max Ferguson.

BE LUXE DRY CLEANERSp
117—-6th AVENUE, LACHINE ! j

I ME 7“ 6 727 Sav. P. RUTKAUSKAS , ’

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTR AKTORIUS ji:

D. E. BELANGER a SONS ;
18 METŲ JŪSŲ VARNYBOŲ j*

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

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

augštos
RANK Ų

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
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MŪSŲ ^SPORTAS

Grįždama lis .Pietų Ameri 
kos kelionės ir rungtynių. New 
Yorke viešėjo lietuvių krepši 
ninku komanda. Sportininkai- 
-krepšininkai grįžo iš penkių 
savaičių kelionės su nepapras 
tai dideliais laimėjimais. Jie 
laimėjo ne vien sportui, bet ir 
Lietuvai. Niekas ir niekuomet 
Lietuvos ir lietuvių vardo Pie 
tų Amerikoj taip neišgarsino, 
kaip šitoji krepšininkų koman 
da, kurią globojo JV ambasa 
doriai, konsulai, lietuvių bend 
ruomenės, Lietuvos atstovy 
bių ir konsulatų iš tų kraštų, 
kur ėjo rungtynės, sporto orga 
nizacijos ir vyriausybės.

Po žaidynių, ne vienoje vie 
toje JV ambasados darė specia 
liūs diplomatinius priėmimus, 
kuriuose lietuvių komanda bu 
vo dėmesio centru. Urugvajų 
je JV ambasados priėmime pa 
ts ambasadorius paprašė mūsų 
vyrus padainuoti lietuviškų 
dainų. Mūsų ministeris dr. 
Graužinis sakęs, kad vargu ar 
diplomatinėje istorijoje kada 
nors tokie dalykai galėję būti.

P. Steponio svetainėse New 
Yorkiečiai padarė gražų pri 
ėmimą. Laimėtojus sveikino ir 
plačiai jų darbus įvertino spor 
to organizacijų vadovas A. 
Vakselis. Po jo tarė žodį kon 
sulas A. Šimutis, prel. J. Bal 
kūnas, Liet. Laisvės k-to var 
du J. Audėnas, ALB vardu J. 
Šlepetys, L. Neprikl. Talkos 
vardu V. Rastenis, Buv. Euro 
pos meisterio (1939) koman 
dos atstovas Andriulis. Jiems 
ir visiems kitiems padėkojo V. 
Adamkavičius.- Laimėta daug, 
Lietuvos vardas išgarsintas, vi 
si didžiuojamės, 
ir sveikiname.
sportininkai. Bet štai ko trūks 
ta — komanda dar turi 300C 
dolerių skolos. Bendruomenės 
visos, ne tik organizacijos, kuo 
greičiau šią spragą turi užpil 
dyti. Kor.

KREPŠININKAI JAU 
NAMIE

Čikagiečiai krepšininkai, ku 
rie žaidė Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinėje P. Ameri 
kos valstybėse, jau grįžo į na 
mus. Kaip paaiškėjo, mūsų 
rinktinė Paskutinėmis dieno, 
mis turėjo dar nenumatytų 
rungtynių, taip, kad bendras 
turėtų susitikinu skaičius pa 
augo ik 17, iš kurių 13 buvo 
laimėta. Į šį skaičių neįskaity 
+as neoficialus susitkimas su 
pasaulio meisterio — Brazdi 
os rinktine, kurį mūsiškiai pra 

laimėjo. Sustoję New Yorke, 
krepšininkai žaidė prieš gero

lietu

VEDA KAZYS BARONAS
KREPŠININKŲ VIEŠNAGĖ NEW YORKE, 

kai sustiprintą tenykštę 
vių komandą ir taip pat turėjo
nusileisti. Praėjįusį sekmadie 
nį rinktinės žaidėjams Cikago 
je buvo surengta pagerbimo 
vakarienė, sutraukusi nemaža 
lietuvių. Dabar ši rinktinė ren 
giasi varžyboms pireš Kanadoj 
lietuvių rinktinę, kurios įvyks 
Hamiltone rugsėjo 5 d. Pažy 
mėtina, kad vienu iš išvykos 
vadovų buvo anksčiau Winds 
re, Ont. gyvenąs Petras Pet 
rutis. E. Š.

SPORTAS LIETUVOJE
— Sov. Sąjunga veda dvir? 

čių lenktynes per Pabaltijo 
valstybių sostines, Leningra 
dą, Novgorodą, Kalininą ir į 
Maskvą. Be lietuvių, latvių ir 
estų, lenktynėse dalyvauja ir 
kitų Sov. S-gos pavergtų tautų 
atstovai, o taip pat ir rusai. Po 
šešių etapų (iki Estijos sosti 
nės) pirmauja Maskva, indivi 
dualiai — rusas Klevcov. Ko 
mandiškai Lietuva užima dvy 
liktą vietą, o individualiai iš pa 
baltiečių geriausiai važiuoja es 
tas, užimąs penktą vietą.

— Kontrolinės krepšinio ru 
ngtynės įvyko tarp Lietuvos ir 
Latvijos rinktinių. Latviai lai 
mėjo vyrų susitikimą 78:74 ir 
moterys 54:45.

— Vilniaus Spartako futbo 
lo komandos vartininkas Bau 
ža pakviestas į Sov. S-gos jau 
nių futbolo rinktinę, o Kuli 
kauskas kandidatu į olimpinę 
rinktinę.

— Vilniaus Spartaką* nradė 
jo antrąjį Sov. S-gos „B” kla 
sės futbolo pirmenybių rata ir 
su Stanislave n bendravardžiu 
laimėjo 4:0. Po šių rungtyn

RAUDONIEJI JAUČIASI LAIMĖTŲ KARĄ.
Britas, rusų karinių dalykų 

ekspertas, sako, kad Sovietų 
Sąjungos kariniai vadai yra įsi 
tikinę sekančio pasaulinio ka 
ro laimėjimu.

J. M. Mackintosh, buvęs II- 
jame pasauliniame kare ryšiu 
karinnku prie raudonosios ar 
mijos ir dabartinu laiku esąs 
patarėjas sovietų kariniuose 
reikaluos strateginių studijų 
institute Londone, pareiškė, sa 
vo nuomonę amerikietiškame 
„U. S. News and World Re 
port“.

J. M. Mackintosh nuomonė 
yra pagrįsta medžiaga, gauta 
sovietų koriniuose žurnaluose, 
kurių platinimas yra suvaržy 
tas. Jis sako, sovietų kariniai 
vadai negalvoja, kad netikėtas 
branduoliniais ginklais užpuo 
limas iš vakariečių ar sovietų 
pusės galėtų būti sprendžia 
mas ir nulemiantis laimėjimą.

Sulig dabartinės sovietų ka 
rinės doktrinos, jis sako, karas 
prieš vakariečius galėtų būti 
laimėtas sekančiuose žings 
niuose ar fazese:

1. Sovietai karą pradėtų „už 
akių užbėgančiu“ ar „pralen 
kiančiu” branduolinių ginklų 
smūgiu į karinius taikinius Ju 
ngtinėse Ameirkos Valstybė 
se.

2. Antrame žingsnyje ar 
antroje fazėje sovietų karinės 
žemyno jėgos (sausumos ka 
riuomenė) greitai užimtų Va 
karų Europą, tuo išvengdamos 
amerikiečių branduolinių gink

lų atsikeršijančių 
vietų Sąjungai.

3. Toliau sektų 
manevrinis karas, 
sovietų karinės jėgos išsikeltų 
Afrikon, o iš kitos pusės—per 
Sibirą į Aliaską. Šioji 
zė nusitęstų metais.

4. Šioje karo fazėje 
armijos persikeltų per 
į Pietų Ameriką, o iš ten šiau 
rėš kryptimi judėtų link Jung 
tinių Amerikos Valstybių. Ki 
ta sovietų karinių jėgų grupė 
iš Aliaskos judėtų į pietus per 
Kanadą.

5. Dar toliau raudonųjų ka 
rinės jėgos pasiektų Jungt. 
Amerikos Valstybių sienas, pa 
versdamos JAV pagrindinių ko 
vų lauku.

6. Paskutinėje karo fazėje, 
vien tik dėl savo persvaros 
skaitlingumu, sovietai pasiek 
tų galutinės pergalės ir jų ka 
rinės jėgos okupuotų Jungt. 
Amerikos Valstybes.

J. M. Mackintosh patiksliYia. 
kad „už akių užbėgantis“ ar 
„pralenkiantis“ karas nėra tas 
pat, kas yra „preventyvinis“ 
(„apsisaugojamas“) karas, o 
tai yra karas pradedamas su 
priešu, kuris remiantis žvalgy 
bos ir kitokiais informacijos 
šaltiniais, kaip tik tuo laiku, ka 
da priešas jau gali kiekvienu 
momentu pradėti Sovietų Są 
jungos užpuolimą branduoli 
niais ginklais.

smūgių So

judrusis ar 
kurio laiku

karo fa

sovietų
Atlanta
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Gutauskas. Jonas (1906 

I 16-) : Kun. Dr. Jonas Glitaus 
kas Vaiko Dievas ir Religija 
Religinis vaiko auklėjimas ry 
šium su jo dvasine raida. To 
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270—274; Gaidamavičius, P.

1.

Jo nuomone, sovietų strate 
gai neplanuoja jokių mažų ar 
apribotais tikslais karų ar karų 
vedamų kitų rankomis, kaip 
Korėjos karas buvo. Revoliuci 
ja Vengrijoje yra įrodžiusi so 
vietams, kad negali pasitikėti 
savo satelitų karinėmis jėgo 
mis, gal tik išskyrus Bulgari 
ją. Busimojo karo metu, pabrė 
žė J. M. Makintosh, sovietai 
turėtų skaityti savo satelitus 
pavojingais priešais.

J. Skardis.

Aidai 53-9, 420 -— 421; Gulbi 
nas, J. Ateitis 53-10, 249, II, 4; 
Yla, S. Draugas 53-225, II, 1; 
Maldeikis, P. Lux Christi 54-
l, 77-78; Rinkūnas, A. Tėviš 
kės Žiburiai 53-39,5.

Ptltarokas, Kazimieras 
(1875 X 22-1958 I 3): Vysk. 
K. Paltarokas Tikybos pirma 
mokslis patvirtintas Lietuvos 
vyskupijoms. Toronto, (Ont.), 
Išleido Petras Alekna, spaudė 
„Banga*“. 1951. Virš., 31,lnn
m. p., iliustr. 110x170 mm

Prisikėlimo parapijos leidi 
nys 1956. Toronto, Ont., spaus 
dino Fotolith. 1956. Virš., 2 n 
nm., 86 p., iliustr. 175x24 3 mm 
3000 egz. $1.00. Be antrašt. p., 
aprašyta iš viršelio. Viršelis 
dail. J. Bakio.

Bibliografo pastaba: Atleis 
kite gerb. skaitytojai, biblio^Z 
rafo klaidelę. Bet kai tenka te\ / 
ngti iš karto 2—3 bibliograii 
jas ir tai kambaryje, kuriame 
termometras rodo 96 1 F., ji yra 
dovanotina, juo labiau, kad lai 
ku ir pastebėta bei dabar atitai 
soma. Iš gerb. skaitytojų ir lei 
dejų laukiame dar daugiau pa 
stabų ir pataisų, o dar labjau 
tų leidinių, kurie pas mane nę 
ra aprašyti, nes nebuvau jų ga 
vęs. . .

A. Ružaniec-Ružancovas.

t

džiaugiamės
Džiaugiasi ir. vilniečiai turi 17 taškų ir yra 

šeštoje vietoje.
— Kretingos futbolininkai 

nugalėjo Tilžę 5:0 pasekme.
— Kretingos gatvių koman 

du futbolo pirmenybėse, daly 
vavo 10 vienuolikių. Nugalėjo 
vaikai iš P. Cvirkos gatvės.

— Nors buvo susitarimas 
tarp JAV ir Sov. S-gos, skai 
čiuoti atskirai taškus, įvykusi 
lengvisios atletikos rungtyn 
vvrų ir moterų grupėje (am 
kiečiai vyrai laimėjo — mote 
rys pralaimėjo), tačiau vilniš 
kis „Sportas“ sudėjo kartu, gau 
damas bendrą Sov. S-gos lai 
mėjimą. Panašiai pasielgė ir ru 
sų spauda. Nieko nepadarysi: 
pagal okupanto muziką, priva 
lo ir lietuviai šokti.

— Maskvoje vyko taip vad. 
tautų spartakiada, i kurią bu 
vo išvežtas didelis skaičius Lie 
tuvos sportininkų. Įdomesnes 
pasekmes pranešime.

BEI.LAZZI - L A M Y, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

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

X

s

s

— Keliems JAV lietuviams 
teko kalbėtis Filadelfijoje su 
pasaulio jieties metimo meiste 
re B. Zalagaityte - Kalėdiene, 
atvykusia kartu su S. S. leng 
vosios atletikos rinktine, rung 
tynėms prieš JAV. Savo kai 
boję ji buvo labai „skūpi“ ir at 
sakinėjo „taip” arba „ne“.

TRUMPAI Iš VISUR.
— Vokietijos futbolo meis 

terio komanda Eintracht Frank 
furt lankėsi Sov. S-goje, laimė 
jo Kijeve 1:0, Leningrade 3:2 
ir pralaimėjo Kišiniove 5:1. 
Grįždami jie sustojo Helsir' 
je ir Įveikė Suomijos rinktinę 
2:0.

— Prasidėjo Kanados futbo 
lo pirmenenybės. Rytinėje pu 
sėje, po pirmų žaidimų, pirmau 
ja Hamiltonas, o vakarinėje da 
lyje Winnipegas ir Vancouve 
ris.

— Amerikos lietuvis Vikto 
ras Krištopaitis, žaidęs du se 
zonus pas Toronto Argonauts, 
šiemet persikėlė net Į Vancau 
verį.

— Naują Graikijos disko me 
timo rekordą pasiekė Kunadis, 
numetęs Įrankį 56,06 m.

— Estė A. TAM jieties me 
timu 52,18 m atžymėjo naują 
to krašto rekordą.

— Pereitų metų Vokietijos 
futbolo meisteris Shalke 04 nu 
galėjo Ispanijos FO Valenciją 
komandą 4 :2.

SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

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

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

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

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

5695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

12 metų patyrimas.

Prieš penkiolika metų kanadiečių kariniai daliniai, 
sudarą dalį bendrųjų sąjungininkų dalinių, išsikėlė 
Prancūzijos pakrantėse ir tuo pradėjo Europos iš 
laisvinimą. Kanados karinis korespondentas, kuris 
anuo metu išsikėlė su pirmaisiais kariniais daliniais 
1944 m. birželio mėn. 4 d., buvo Ross Munro. Mūsų 
paveiksle jis matomas kaip jis atrodė tada, kaip savo 
drąsa ir lakia plunksna skynė kelius į žurnalisti gai 
bę. Dabar jis yra žinom >jo laikraščio „Winnipeg Tri 
bune” redaktorius. (CS).

pirmos dienos St. Darginavi 
čius - Dargis Įsijungė i vietos 
lietuviu krepšinio komandą 
„Štormą“ ir buvo tos koman 
dos treneriu. Dabar persikėlė

• Dail. Tamošaitienė išaudė 
puošniausi Augštaičių krašto 
tautinį drabužį p. Eidrigevičiū 
tei, gyv. Venezueloje.
• Po Lietuvos rajonų centrus
ir kaimo vietoves gastroliuoja į JAV. 
Šiaulių pramos teatro kolek 
tyvas.
• St. Darginavičius yra žino 
mas kaip geras krepšininkas. 
Jis visą laiką gyveno Melbur 
ne, kur vedė Juditą Zonaitę ir 
atsikėlė gyventi į Perth’ą. Nuo

| STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON

X Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos
X mašinos, laikrodžiai ir kt.
1 P e r
a Lithuanian Trading Co. London, England.
X Montrealyje Atstovas
I Aug. MYLĖ

& 991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.
I Tel. UN 1-1176.
| SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
$ Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

• Būrys Melburno lietuvių in 
žinierių bei architektų nutarė 

' Įsteigti Pasaulinės Lietuvių In 
■ žinierių ir Architektų S-gos 

(PLIAS) skyrių. Skyrius išsi 
rinko trijų asmenų valdybą, 

' kuri pasiskirstė pareigomis se 
kančiai: pirm. arch. K. Meldą 

£ žys, sekr. inž. Z. Budrikis ir 
£ iždin. J. Petraitis. Kandidatais 
fa Į valdybą liko arch. J. Žalkaus 
£ kas ir inž. V. Vaitkus. Išrink 
£ ta ir skyriaus revizijos komi 
k sija, Į kurią įėjo inžinieriai — 
S J. Pelenauskas ir V. Ališaus 
S> kas.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI...
Atkelta iš 5-to puslapio, 

nieko nelaukdami, apleidome^ . 
Kanadą. 1

Per nuogas ir nuo karštos 
saulės parudavusias Montanos 
kalvas, rugpjūčio 20 dieną mes 
pasiekėme Yellowstone kai 
nūs. Čia sužinojome, kad va 
kar ir šį rytą vėl pasikartojo že 
mės drebėjimas. Gelbėjimo dar 
bai buvo sutrukdyti, o norint 
išvengti tolimesnio pavojaus, 
visi keliai, vedą į nelaimės vie 
tą. uždaryti.

Pirmajam drebėjimui įvy 
kus, pirmadienio naktj, kalnų 
masės nuslinko į Hebicn ežerą 
ir Madison upę kartu nusineš 
darni ir užversdami pakelėje 
buvusius turistus, jų mašinas, 
trailerius. Iki drebėjimui pasi 
kartojant buvo surasti 8 žmo 
nių lavonai. Gelbėjimo grupės 
ir narai jieškojo žuvusių prie 
Hebgen užtvankos į kurią, 
kaip apskaičiuojama, nugriuvo 
50 milionų tonų kalno šlaitas, 
bet, pasikartojus drebėjimui, 
jie patys turėjo gelbėtis.

Nors Yellowstone parkas di 
desne dalim yra Syoming vals 
tijoje, bet didžioji nelaimė at 
sitiko Montanoje.

Šalia žmonių gyvybių, že 
mės drebėjimas padarė milio,, 
nūs nuostolių. Apie 75 mylis® y r 
kelio tapo visiškai sugadinta? 
Krintančios uolos užvertė pra 
važiavimus, vietomis atsivėrė 
prarajos, o kitur asfaltas su 
trūko arba taip susiraitė, kad 
be buldozerio pagalbos neįma 
noma pravažiuoti.

Ketvirtadienį mirė devinta, 
pirmadienį sužeista moteris iš 
Utah valstijos. Ketvirtadienį 
dar pasikartojo 11 lengvų dre 
bėjimų, nepadarydami jokių di 
dėsnių nuostolių. Iš viso iki 
ketvirtadienio priskaityta 378 
drebėjimai. S. Pranckūnas.

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. q

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai X 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIUL1S | 

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

Lietuviams nuolaida. X
Adresas: 547 l.afleur Str., Vili,: LaSalle, S
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ŠEŠTOSIOS KANADOS LIE TUVIŲ DIENOS HAMILTO ; 
NE PROGRAMA ■

VI L. DIENOS SPORTAS i
Gražus JAV ir Kanados Lietu ■ 
vių sportininkų bendradarbia 
vimas tapo apvanikuotas krep 
šinio ir stalo teniso rinktinių ' 
susitikimu Kanados (Lietuvių 
Dienos proga Hamiltone.

Sveikiname abiejų kraštų žai 
dėjus, linkėdami gražios spor 
tinės kovos. Mūsų pasėtoji sėk 
la teužauga i stiprų ąžuolą, ku 
ris savo šakomis apimtų ir ki 
tas sporto rungtis.

Hamiltono LSK Kovas 
Valdyba.

ŠĮ šeštadienį į Hamiltoną su 
sirenka JAV ir Kanados krep 
šinio ir stalo teniso rinktinės. 
Tai pirmas abiejų kraštų susi 
tikimas, kurį galima pavadinti 
istoriniu įvykiu Š. Amerikos 
lietuvių sportiniame gyveni 
me, nes ligšiolinis bendradar 
biavimas ribojosi paskirų klu 
bų išvykomis, ar bendromis Š. 
Amerikos lietuvių žaidynėmis.

Negali būti kalbos, kad šio 
susitikimo „centrine figūra“ 
bus vyrų krepšinis. JAV rink 
tinė, po sėkmingos viešnagės 
P. Amerikoj, tapo lyg ir tiltu 
tarp šiaurės ir pietines Ameri 
kos lietuvių sportininkų ir į Ha 
miltoną atvyksta to paties sąs 
tato, vad. trenerio V. Grybaus 
ko.

Ir moterys, ypač Kanados, 
turėtų parodyti gražų žaidimą, 
nes jų lygis yra žymiai augš 
tesnis už kaimynų, kurių pag 
rindą sudarys Worcesterio ir 
New-Yorko krępšininkės. Mo 
terų rinktinės treneriu ir vado 
vu paskirtas A. Birutis.

Stalo tenisas. Tiesa, vasaros 
pertrauka savo padarė, tačiau 
ji turėtų baigtis kanadiečių per 
galėm.

Kaip bebūtų, kiekvienas mū 
su privalėtų šį pirmąjj abiejų 
kraštų susitikimą pamatyti, nes 
ir stalo teniso ir krepšinio žai 
dime bus gražių akimirkų.

Visos rungtynės vyks mer 
gaičių katedros mokyklos pa 
talpose (Main St. East kam 
pas Grant g-vės). Stalo teniso 
pradžia 10 vai., moterų krepši 
nio — 1 vai. p. pietų, po to se 
ks vyrų susitikimas. K. B.

Šeštadienį, rugsėjo 5 d.
10 vai. ryto vyrų ir moterų 

stalo teniso rungtynės tarp JA 
V ir Kanados lietuvių rinkti 
nių.

1 
nio 
da.

2

vai. p. p. moterų, krepši 
rungtynės JAV — Kana

vai. p. p. vyrų krepšinio ( 
rungtynės JAV-Kanada. Sve j 
čių komandai atstovaus tie pa ] 
tys žaidėjai, kurie neseniai vie i 
sėjo P. Amerikoje. Visos rung 
tynės mergaičių katedros mo 
kyklos patalpose, Main St. E. 
.ir Grant g-vių kampas.
,6 v. v. Hamiltono kareivinių 
salėje, James St. N. (tarp Can 
non ir Barton g-vių) LD Susi 
pažinimo vakaras - balius. Šo 
kiams griežia V. Babecko ved. 
orkestras. Pilnas bufetas vei 
kia nuo 4 vai. p. p. Salė daugu 
mai yra žinoma, nes joje vyko 
pirmosios LD iškilmės.

Sekmadienis, rugsėjo 6 d.
12 vai. 15 min. St. Marrys 

bažnyčioje (56 Mulberry St.— 
priešais kareivines) pamaldos 
lietuviams katalikams. Šv. Mi 
šias atnašauja J. E. vysk. V. 
Brizgys.
, 1 vai. p. p. pamaldos lietu 
viams evangelikams Hugson 
ir Gore g-vių kampe St. Paul 
bažnyčioje. Pamaldas laiko ku 
nigas A. Trakis. Gieda čika 
gos Tėviškės choras ir soi. Ro 
žaitis.

5 vai. p. p. Westdale Colle 
giate salėje (Main St. W. — 
už katalikų katedros) iškilmin 
gas šeštosios LD Aktas - Kon 
certas. Šventę atidaro Hamilto 
no m. burmistras p. Lloyd D. 
Jackson. Sveikina imigracijos 
ir pilietybės ministerė Hon. E. 
Faircliugh ir Ontario prov. 
premjero Hon. Leslie. M. Fro 
st atstovas, komunalinio ūkio 
ministeris Hon. K. Warrender. 
Pagrindines kalbas sako ALT- 
os pirm. L. Šimutis ir ALRKF 
pirm. inž. A. Rudis.

Meninę programos dalį iš 
pildo sol. Pr. Bičkienė, sol. St. 
Baras, Toronto Varpo choras, 
ved. muz. St. Gailevičiaus, Ha 
miltono Tautinių šokių grupė, 
ved. G. Breichmanienės ir dra 
mos akt. J. Akstinas.

Švenčių metu, visa informa 
•eija teikiama: nuo 9 vai. ryto 
kareivinių salėje (tik šeštadie 
nį), abi dienas lietuvių parapi 
jos salėje (58 Dundurn St. 
N.), rungtynių metu sporto sa 
Įėję.

Šeštosios Kanados Lietuvių 
Dienos Organizacinis K-tas.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Seiicitor*, 

Notary Public. 
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

I
A.E. McKAGOE

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

K XK

Lietuvio Advokato įstaiga
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585
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TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgiČių paskolos iš 

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

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 s!2—2 

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

j. Skaisgiris, M. Dutka (visi 
| A. L I O D Ž I U S, B. L., $ LSK Kovas Detroit) ; D. Gra 

bauskas (LSK Vytis Worces 
ter), J. Kurila, Marozas, Neve 

$ rauskas (visi LAK Brooklyn).
Moterų krepšinio rinktinė:

Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos, ______ __ r____
Namų, žemės ar bet kurio $ Arminaitė, R. Senkutė, G. Nu 
biznio pirkimo-pardavimo 
dokumentų sudarymas ir 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai.
Morgičiai.

įstaiga: JA 7-5575;
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East,
Hamilton.

v

Įvairūs siuntiniai 
l LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 

LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

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

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

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

patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
£ tautaitė, G. Gintautaitė, R. Pa 

dvaraitytė, R. Preisaite, A. En 
driukaitytė (visos LSK Vytis 
Worcester). Vyrų ir moterų 
krepšinio rungtynės bus rner 
gaičių katedros mokyklos sa 
Įėję (Main St. E. kampas Gr 
nt). Pradžia moterų susitiki 
mo — 1 vai. p. p. Po šių rung 
tynių žais vyrų rinktinės.

Sudarymui Kanados stalo te 
niso vyrų rinktinės, rengiamas 
turnyras, į kurį pakviesti šie 
žaidėjai: Nešukaitis, Rautinš, 
Vaičekauskas (Vytis), Gry 
bauskast, Mačiulis, Kazakevi 
čius (Sakalas), Grajauskas, 
Brazlauskas; Paltarokas, Na 
viekas, Stanaitis (Kovas). Tur 
nyrą vesti pakviestas A. Gra 
jauskas. K. B.

t
I
2 

„ Y

KOVO ŽINIOS
Pranešame JAV vyrų ir mo 

terų krepšinio rinktinių sąsta 
tus rungtynėms rugsėjo 5 d. 
Lietuvių Dienos proga prieš 
Kanadą: R. Dirvonis, K. Ger 
manas, V. Kamarauskas (visi 
ASK Lituanica Čikaga), A. 
Varnas, R. Valaitis, A. Šim 
kus (visi LSK Neris Čikaga),

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkojame solis 

tei G. Čapkauskienei už pagie 
dojimą rugp. m. 16 d. Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje, laike 
pamaldų už mirusį savan. - kū 
rėją, kapitoną Juozą Navikėną.

L. K. Kūrėjų Savan. S-gos 
Montrealio Skyr. Valdyba.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0811 arba RO 6-0832 

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

• Vatikano miesto Pašto ko 
misija priėmė Amerikos lietu 
vio dailininko - grafiko paruoš 
tą Šv. Kazimiero 500 metų ju 
bilėjaus proga pašto ženklą.

JUOKDARIAI...
Atkelta iš 2-ro psl.

jo, nors ir oficialiai padaryto 
SSSR Pirmuoju vicepreziden 
tu, bet net 60 metų sukaktuvė 
mis Chruščiovas nepasveikino, 
tuo parodydamas, kad yra oku 
pacijos vergas ir pasveikinimo 
nevertas... Tegul Jokubka išsi 
aiškina šiuos klausimus.

Mandrapypkis.

• Valstybinės konservatorijos 
teatrinio fakulteto diploman 
tai paruošė 3 spektaklius: J. 
Baltušio „Gieda gaideliai”, A. 
Ostrovskio „Be kaltės kaltie 
ji” ir H. Ibseno dramos „No 
ra“. Pastatymai ėjo Valstybi 
niame dramos teatre ir buvo 
žiūrovų šiltai sutikti.

• Maskvoje išleistos Antano 
Stra^da-Strazde'lio „Dainos”, 
Teofilio Tilvyčio „Poemos“ ir 
Justo Paleckio eilėraščiai „At 
gimimas“.

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

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

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

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

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ IŠTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686 
ponia V. Ju raiti*.

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

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

Sav. A. KALOZA

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

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

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

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

APATINIAI

KITI

KELNAITĖS-JERSEYS- 
T-BALTINUKAI VYRAMS MOTERŲ IR MERGAI

ČIŲ APATINIAI.

/ Vyr. ir bern. 
elast. viršum 

keln. ir jer- 
k seys ilg. ir § 
Mtru. rank. || 
<taipgi ir reg 
gul. balt. g 

atskiri ir g 
jungtiniai. 1

Be rankovių 
sporto jerseys, 
elast. juosm. 
kelnaitės

T-Baltin. nail, pa- 
stipr. apykakle.

Puikūs apat. elast. 
juosmeniu 

kelnaitės.

KELNAITĖS ir JER 
1SEYSBERNIUKAM

Penmans turi kokybę, 
atlaikančią šiurkštų ne
rūpestingą nešiojimą ką 

motinos ir nori savo vaikams.

GAMINIAI: Merino „95* Apa 
tiniai; Merino „71“ Apatiniai; šiltu pamušalu apatiniai;

Penmans Golfo kojinės; Penmans pirštinės, 
Penmans megztiniai.

Baltin, ir 
keln. 2-4 iki 6 

metų merg.
Baltais medv. 

krašt. megzti baltin. 
ir keln. 8-16 metų 
merg. Mot. baltin. ir 

i keln. balt, megzt, 
i medviln. mažų, vid 

ir did. numerių.
S

T-B ALTIN.
DARB. KOJIN.

KŪDIKIŲ APATINIAI — 
sujungtiniai, apjuosiamo sti
liaus ir suseg. prieky, medv. 
baltinėliai. Dydžiai 3-6-9 mė 
nešiu iki 1 ir 2 metų.

išeiginės ir
SPORTO KpJINĖS
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TAUTOS ŠVENTĖS PROGA BUS IŠKILMINGOS 
PAMALDOS

ąpie savo darbus Notre Dame 
universitete, apie veiklą už jo 
ribų bei tarptautiniame moks 
liniame darbe; taip gi daug kai 
beta apie Lietuvą, jos moksli 
nius bei techninius darbus, o 
šių tarpe — apie Kauno ir kitas salėje yra Hamiltono ir Toron 
hidro stotis. Svečias pabrėžė, 
kad Lietuvoje dirba gerų spe 
cialistų, kurie padaro daug ge 
rų iš gražių darbų, kuriems ne 
stinga entuziazmo ir pasišven 
timo. Profesorius atsakinėjo ir 
į gausius dalyvių klausimus.

Baigiant subuvimą, kuris už 
truko visą vakarą, pirmininkas 
inž. P. Mažeika padėkojo prof. 
St. Kolupailai už pasidalinimą 
aktualiomis mintimis ir pp. Bu 
lotų šeimai už gražų ir nuošir 
du priėmimą.

UŽMUŠĖ LIETUVĮ
J. Brazauskas naktį buvo ras 

tas sumuštas prie jo paties na 
mų. Nuvežtas ligoninėn mirė. 
Nelaimingasis teturėjo 58 me 
tus amžiaus; Kanadon atvykęs 
po Pirmojo Pasaulinio karo; 
kilęs iš Šunskų kaimo, Šunskų 
vals., Mariampolės apskr.

T. KULBIS J KUBĄ 
išvyko su prancūzais skautais- 
-vyčiais kelionei po įvairius kr 
aštus. Kelionę atliks automobi 
liais ir pėisti. Yra numatę ap 
lankyti taip pat ir Kubą, gal 
būt ir Fidel Castro. (AV).
• Inž. Kongelis, darbo įstaigos 
komandiruotas, Bermuduose 
vykdo darbus. Bermuduose da 
bar, kaip ir Montrealy, karšta.
• Žuvusių trijų alpinistų tar 
pe, Kaukazo kalnuose, yra 
kaip spėjama, montrealiečio J. 
Akstino brolis — Akstinas ir 
montrealiečio J. Malaiškos pus 
brolis Mieliauskas.
užuojauta.
• Ponia Zubienė, 
Montrealio skyriaus 
kė, turėjo atsigulti į Lašinės, 
ligoninę, ir kurį laiką ten pasi 
liks.
• Ponia O. Matūziene serga ir 
slaugoma namuose.
• R. Otto ir R. Siniuis išvyko į 
Hamiltosą, kur dalyvaus krep 
šinio rinktinės treniruotėse VI 
Lietuvių Dienai.
• Žemės ūkis, pasirodo, lietu 
vių tarpe turi paskutiniu metu 
didelį susidomėjimą. Br. Igną

r tavičiui paskelbus pardavimą, 
> jau atsiliepė per dešimt asme 
! nų. Adresas ūkio yra šis: Cla 
j renceville, So. Beach Rich, P. 
; Q., apie 50 mylių nuo Montre 
1 alio, visai arti JAV sienos.

Tautos šventė yra rugsėjo 8 
dieną. Kadangi rugsėjo 8 die 
ną yra darbo diena, tai Tautos 
šventės minėjimas daromas rug 
sėjo 6 dieną, sekmadienį.

Tautos šventės proga rugsė 
jo 6 dieną, sekmadienį 11 vai. 
Aušros Vartų bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos, kuriose 
kviečiami dalyvaut visi tautie 
čiai, o organizacijos su vėiiavo 
mis. Seimelio Prezidiumas.

PROF. ST, KOLUPAILA 
MONTREALYJE

Montrealy rugpjūčio 24 — 
29 dienomis vyko aštuntasis 
tarptautinis Hidraulikos Tyri 
mų kongresas, kuriame dalyva 
vo keli šimtai hidraulikos spe 
cialistų iš įvairių valstybių. 
Kongrese dalyvavo ir žymusis 
lietuvių hidraulikos specialis 
tas, b. Lietuvos universitetų 
profesorius, o dabar Notre Da 
Ine universiteto, ties Čikaga, 
profesorius Steponas Kolupai 
la, pasižymėjęs mokslininkas, 
bendrai vandenų žinomas ir 
Amerikoje pakėlęs hidraulikos 
tis. .
tis, — prof. St. Kolupaila.

Šio atsilankymo proga Mont 
realio inžinieriai ir architektai, 
kaip PLIAS dalinys Montrealy 
je, turėjo specialų susirinki 
mą, į kurį atsilankė arti 20 in 
žinierių ir architektų, daugiau 
šia buvuisų prof. St. Kolupai 
los mokinių. Į susirinkimą net 
iš Ottawos atvyko vienas vy 
resniosiqs Kauno universiteto 
laidos prof. Kolupailos moki 
nys inž. V. Danys, vienintelis 
lietuvis dalyvavęs istorinėje 
Šv. Lauryno upės Jūrų kelio 
statyboje ir specialiai Cornvall 
Hidro-elektros stoties statyto 
jai (jos pamatų statybos vyk 
dytojas).

PLIAS Montrealio skyriaus 
susirinkimas vyko inž. J. Bulo 
tos namuose. Pp. Bulotos šia 
proga prof. St. Kolupailos gar 
bei suruošė labai gražų priėmi 
mą su puikiomis vaišėmis.

PLIAS skyriaus pirminin 
kas inž. P. Mažeika, atidaryda 
mas subuvimą, nuoširdžiai žy 
mųjį svečią pasveikino, trum 
pai supažindino su Montrealio 
skyriaus veikla ir paprašė jį tar 
ti žodį.

Prof. St. Kolupaila kalbėjo

Nuoširdi

KLKMD 
pirminiu

PAMALDOS LIET. EV. LIU TERONAMS HAMILTONE.
Lietuvių Dienos proga, rug 

sėjo mėn. 6 d., 12.30 vai. p. p. 
St. Paul bažnyčioje, Gore ir 
Hughon gatvių kampe, įvyks 
pamaldos, kurias laikys kun. 
A. Trakis iš Čkiagos.

Tuoj po pamaldų bažnyčios

to parapijų ruošiama kavutė. 
6 vai. p. p. Vestdale Collegia 
te Main Str. West bus Lietu 
vių Dienos iškilmės.

Maloniai kviečiame
kuo skatlingiausia dalyvauti.

Toronto ir Hamiltono 
Parapijų Tarybos.

visus

S. UMBRASAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

Jūsų senus kailinius paltus nudažome ir perdirbame į 
kailinius pamušalus.

2622 Wurtele St., Montreal. Tel. LA 1-4681

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

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m.
antradienį ir penktadienį

trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. L 
šeštadienį 11—1 p. m. ' ’ 
arba pagal susitarimą. ■ ■ 
Namų tel. PO 6-9964

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.1
5441 Bannantyne, 

(kampas Woodland) ;
Tel.: PO 8-4547

Namų: PO 8-0496

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

Dr.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

PASKAITA APIE GYVENIMĄ LIETUVOJE
Pereitą savaitę Toronte lan nusiteikus ir veržiasi į moks 

kėši iš Romos šv. Kazimiero lūs ir juos baigę stengiasi pasi 
lietuvių kolegijos rektorius pre- likti savajame krašte, nors ir 
latas VI. Tulaba. Aplankė abi 
parapijas ir rugpjūčio 28 d. 
pranciškonų patalpoje turėjo 
pranešimą-paskaitą apie dabar 
tinę padėtį Lietuvoje. Jam be 
gyvenant Romoje, teko sutikti 
beekskursuojančius iš Lietu 
vos įvairaus plauko bolševikiš 
kus kultūrininkus, „parapijie 
čius“ ir net kunigus. Tik jie vi 
įsi yra griežtoje rusų politrukų 
priežiūroje ir neįsileidžia į ii 
gesnes kalbas. Užkalbinti lietu 
viškai, jie tuoj nukreipia į rusų 
kalbą, kad suprastų kas kalba 
ma ir rusas politrukas. Nors ri 
politrukų sekiojamų, vis dėlto 
iš ekskursuojandiųjų galima iš 

gauti ir vertingų žinių apie da 
bartinę padėtį Lietuvoje.

Bažnyčia visu smarkumu per 
sekiojama ir jai dedami dideli

su didesniais atlyginimais pa 
čių rusų skatinami vykti į Ru 
siją. Bendrai, gyvenimas Lietu 
voje esąs skurdui ir žmonės 
vaikšto apiplyšę. Didele esanti 
parama gaunami siuntiniai. Va 
gystės valdiško turto plačiai 
yra paplitusios, nors už tai ir 
smarkiai baudžiama. Taip pat 
plačiai paplitęs ir samagono va 
rymas bei girtuokliavimas. Žmo 
nės ruskių, kurių ten daug pri 
visę, labai nekenčia.

Paskaita užsitęsus virš valan 
dos, buvo labai įdomi. '

Gerb. prelatas VI. Tulaba, 
be Toronto, dar lankėsi ir Ha 
miltone. Jo vyriausias atsilaųjT 
kymo tikslas buvo parinkti^. 
Šv. Kazimiero Kolegijai auklė 
tinių-klierikų. Iš Kanados pre 
latas vyksta į JAV.

SLA 236 KUOPOS 
NARIŲ ŽINIAI

Gražiąjai ir kaitriajai vasa 
rai einant į pabaigą, nejučio 
mis slenkam į spalvingąjį ru 
denėlį, kuris bematant grąžins 
visus vėl į normalų gyvenimą 
— į pastoges. Čia vėl prasidės 
įvairūs organizaciniai pobū 
viai, parengimai ir kitokį įvai 
rūmai.

SLA 236 kuopa šiemet ypa 
tingai idaug 'deda 'pastangų, 
kad 25 metų sukaktis būtų at/ 
žymėta galimai įspūdingiau.* 
Todėl po ilgų, net trejų mėn. 
atostogų, visi nariai prašomi, 
rugsėjo 13 d. gausiai dalyvau 
ti susirinkime, kad bendrai pa 
sitarus būtų galima našiau ir ju 
bilėjaus paruošimą atlikti. O 
jis įvyks spalio 31d.

Susirinkimas įvyks Lietuvių 
Namuose, Osington ir Dundas 
g-vių kampas, 2 vai. po pietų. 
Taigi, visi nariai būkite malo 
nūs rugsėjo 13 d. dalyvauti su 
sirinkime. O.
BUS DIDELIS MITINGAS

Patirta, kad tautų žudikas 
raudonasis caras Nikita Chruš 
čiovas nesilankys Kanadoje. Jo 
viešnagės JAV-se proga, To 
ronte gyvenančios etninės gru 
pės rugsėjo 12 d. 3 vai. Queen 
Parke darys didelį mitingą su 
prakalbomis, ir protesto rezo 
liucija bus pasiųsta preziden 
tui Eisenhoweriui.

Taip pat antibolševikinis blo 
kas Jnutarė paruošti atitinka 
mą anglų kalba brošiūrą ir pa 
siųbti į Ameriką platinti.

DLK VYTAUTO KLUBO REIKALAI
jų, gerų, teisingų ir nuoširdžių 
lietuvių, vien dėl to, kad am 
žiaus riba, stojant, buvo per 
žengta, nors ir tik keliais mė 
nesiais.

c) Nariai-šėrininkai, kaip įs 
a) nario mokesčiai, kaip ko tatai reikalauja, privalo prikla-

syti ir pašalpinei draugijai. Dėl mokesčiai. Kur nebeišgaii tokių 
kurių nors priežasčių, dažnai 
ne dėl savo kaltės, pašalpinei 
draugijai nepriklausą, turės mo 
keti po 25 centus mėnesinio mo 
kesčio nuo kiekvieno turimo šė 
ro. Toks konstitucijos reikalą 
vimas. Valdyba jį privalės pil 
dyti.

d) Nariai - šėrininkai, dėl 
kurių nors priežasčių pašalinti 
iš draugijos (pašalpinės), ne 
tenka ir visų teisių, kurias turi 
nariai - šėrininkai. (Pav. nega 
Ii būti renkami į valdomuosius 
organus ir pan.).

Dar kartą kviečiame visus 
narius ir nares aktyviau ir rū 
pestingiau dalyvauti klubo veik 
loję, lankyti susirinkimus, sek 
ti nutarimus, mokėti laiku na 
rio mokesčius. Taip pat steng 
tis visiemis ugdyti klubo veik 
lą, prirašant ko daugiausiai 
naujų narių.

Taip pat svarbu
Klubas, labai geromis saly 

gomis, išnuomoja klubo ręsto 
rasą užkandinę. Leidimai visi 
yra parūpinti. Prie jos dar duo 
dama teisė naudotis pajamomis 
ir iš rūbinės.

Seniau šis restoranas, kuo 
met buvo nuolatinis savninkas, 
duodavo gražias pajamas. Rei 
kia tikėtis, kad ir dabar, atsta 
čius jo veikimą į normalią pa 
dėtį, pajamos būtų visai nema 
žesnės. Klubo valdyba ir direk 
toriai yra užinteresuoti, kad 
šis restoranas būtų lietuvių ran 
koše. Ir, neatsiradus lietuviui, 
nors ir apgailestaudama, klubo 
vadovybė būtų priversta jį per 

, duoti kitiems asmenims.
Kadangi šis restoranas vei 

kia tik savaitgaliais (penktadie 
nį, šeštadienį ir sekmadienį), 
tai ir dirbantieji kitur gali im 
tis šio biznio, bandyti savo lai

Klubo valdyba ir direktoriai 
randa reikalinga informuoti 
Montrealio ir apylinkės lietu 
vius sekančiais klausimais:

Klubo Pašalpinės Draugijos 
reikalai:

nstitucija reikalauja, turi būti 
laiku sumokami. Tris mene 
sius praleidus nuo paskutinio 
mokėjimo, t. y. apmokėto ter 
mino, narys yra suspenduoja 
mas. Šešis (6) mėnesius mokes 
čių nesumokėjus, narys auto 
matiškai iš draugijos yra šalina 
mas. Šios taisyklės yra labai 
griežtos, Ikišiol didesnio sus 
penduotų narių skaičiau nebū 
davo. Bet dabar padėtis pasi 
keitė priešingon pusėn. Jau š. 
m rugpjūčio 26 d. posėdžiui bu 
vo pristatyti net 8 nariai su 
spendoti. Tai yra labai daug. 
Liepos 1 d. posėdžio metu bu 
vo suspenduota 6 nariai.

Valdyba ir direktoriai su 
pranta, kad vasaros laiku žmo 
nės savaitgaliais iš miesto išva 
žiuoja. Pašalpinės draugijos su 
sirinkimus, kad nesutrukdytų 
išvykas, daro kiekvieno mene 
šio pirmojo ketvirtadienio va 
karais.

Šiuo savo pranešimu valdy 
ba kartu kviečia visus narius 
rūpestingiau sekti savo mokėji 
mų terminus ir jų neužvilkinti.

b) priėmimo sąlygos: Valdy 
ba ir direktoriai nuoširdžiai 
kviečia visus ir visas, be jokių 
skirtumų, stoti kluban, įsijung 
ti jo aktyvion veiklon, išugdyti 
jį į kultūrinį ir ekonominį stip 
rų vienetą. Priėmimo amžius 
(pašalpinėn draugijon) nuo 16 
iki 50 metų. Šios ribos, draugi 
jon priimant, peržengti jokiu 
būdu neleidžiama.

Visai neseniai valdyba ir di 
rektoriai, nors labai apgailės 
taudami, turėjo atsisakyti tri

mokesčių sumokėti, bažnyčios 
uždaromos. Tikinčiųjų daug ir 
jie palaiko kunigus ir bažny 
čias. Jaunuomenė patriotiškai

mę. Tik reikia turėti kantry 
bės, kol vėl bus išdirbtas biznis 
kaip ir pirmiau, o, iš patirties 
žinome, kad pajamos bus su 
kaupu atpildomos už įdėtą dar 
bą.

Dėl restorano, rimtai užinte 
resuoti kreipkitės j klubo pir 
mininką Iz. Džiaugį, telefonu 
PO 7-3647

Pašalpinės Draugijos susirin 
kimas, normaliu laiku, šaukia 
mate spalio 4 d. 2 v. po pietų 
klubo patalpose. Tuomet jau 
pradėsime žiemos sezoną. Nuo 
šios datos visi susirinkimai 
(pašalpinės draugijos) bus šau 
kiami kiekvieno mėnesio pir 
mą sekmadienį, 2 v. po pietų.

Narius kviečame ir prašome 
atsivesti ir svečius, kuriuos įra 
šykite į klubą nariais. Rūpinki 
mės visi, kad mūsų šeima aug 
tų kiekybe ir kokybe.

Valdyba.
• Vestuvės. Praeitą šeštadie 
nį, rugp. 29 d. AV bažnyčioje 
buvo palaiminta moterystė 
Franz Wohlmuth su Maria Su 
panz. (AV).
• Ketvirtadienį Bažnyčia šven 
čia naujai paskelbto šventuoju 
popiežiaus Pijaus X šventę.
• Penktadieni pirmas mėnesio 
penktadienis. Vakare 8 vai. Šv. 
Mišios prie Švč. Jėzaus Šir 
dies, pasiaukojimas ir palaimi 
nimas šv. Sakramentu. (AV).

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933

ADVOKATAS
: JOSEPH P. MILLER,

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

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

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

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

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

I augstas, 11 kanib.
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

TAISAU 
televizijos ir radio aparatus. 

Darbas garantuotas. 
Albinas Pranevičius.

DOminic 6-6637

REIKALINGA MOTERIS
prityrusi namų ruošoje. Atski 
ras kambarys, moderniški įren 

girnai, geras atlyginimas.
HU 4-4571

5555 N. D. G. Ave., Mil.

IŠNUOMOJAMAS
keturių kambarių butas, gra 

žioje vietoje, visai naujas, tin 
karnas profesionalų raštinei ar 

ba privačiai gyventi. 
Teirautis RA 2-4310.

budo

REIKALINGA MOTERIS 
namų ruošai. 2 vaikai, nuosa 

vas kambarys, yra laikoma 
samdinė.

Reikia šiek tiek anglų kalbos. 
RI 4-0744

REIKALINGAS 
KAMBARYS

Pagyvenęs, sugyvenamo 
viengungis jieško kambario

Ville Emardo — Verduno 
jone. Pageidautina su visu 

laikymu, bet nebūtina. 
Skambinti PO 6-5322.

ra 
iš

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.:

NOTARAS |
f MILTON W. WINSlON.I

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 moterius.

Tel. CR 7-7868

Per pirmą 1959 m. pusmetį tu 
rėjome pardavimų už $694, 
085.00. Reikalui esant atiduo 
kite jūsų nekilnojamą turtą mū 
sų įstaigai pardavimui. District 
Estate Brokers P. Adamonis 
VI 2-8501.

F.

IŠ MONTREALIO IŠVAŽIA 
VO I LIETUVĄ

Rugpjūčio 19 d. pas J. S( 
ripkus buvo išleistuvės montre 
aliečių K. A. Blynų, kurie išva 
žiavo į Lietuvą, visa šeima — 
abudu pp. Blynai, sūnus Justi 
nas 17 metų ir duktė Elena 6 
metų. „Liaudies.Balsas“ rašo, 
kad „Drg. Blynai visą laiką 
būdami Montreale, priklausė 
progresyvinėse organizacijose, 
visuomet bpvo stambūs rėmė 
jai progresyvaus judėjimo, kai 
po otkiem buvo įteikta dova 
na atminčiai nuo Montrealio 
Literatūros Draugijos kuopos 
ir Sūnų ir Dukterų Pašalpinės 
Dr-jo-s. J. Vilkelis ir J. Lese 
vičius, įteikdami dovanas nuo 
draugijų, pasakė atitinkami/ 
kalbas draugijų vardu. Visi da 
lyviai palinkėjo geriausios lai 
mės ir sveikatos sugrįžus į gim 
tą kraštą, o Liaudies Balso va 
jininkai, apart linkėjimų apgai 
lestavo, kad netenka vieno 
stambai»3 L.B rėmėjo, kurių 
šiandien ir taip nedaug randa 
si Montreale“.
• Kun. J. Bulaitis aplankė sa 

gimines np. Vilniškius ir 
A. Zakarevičiūtę.

I A U P Y K, SKOLINKIS kredito kooperatyve I’udriūnas . . . .RA 2-8035
RA 2-2472 1. G. ELECTRIC F'rf.

m

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

Ved. D Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120 
Veikia aekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

j Suite 504 ir 505
4 Notre Dame St. E.
Montreal. UN 6-6556 _ _____________ ________ _______ ___________ __

DI STRU T ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

N. Balti ukonis CR 6-5075 
fasutis............. LA 2-7879

A. Markevičius . . . .CR 9-9793 
A 
P Adamonis
P. Baltuonis............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957 
Sekite mūsų skelbimus apie 

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

l G N A S G U R CLN A
3260 Curatteau

Montreal. Tel. CL 6-5515
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