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Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS UŽ NEKULTŪRINGA ELGESĮ AMERI 

KOJE GALI BŪTI PAVARYTAS IŠ SOVIETUOS
PREMJERO PAREIGŲ

Chruščiovas, išėjęs iš pusiausvyros, grasina išvažiuoti iš 
Amerikos, nebaigęs vizito.

Gįyuščiovas sovietiją prilygino varlių balai, o Vengriją ver
V / tina kaip „burnoje laikomą padvėsusią žiurkę“. —

Naujienos iš pasaulio sostinės
DRAMATIŠKIAUSIS ĮVYKIS ŠALTAJAME KARE 

PET Seimo pareiškimas dėl Chruščiovo vizito

Visa Amerika susijaudinusi, 
atvykus Sovictijos bosui. Bet 
dar daugiau susijaudinęs yra 
pats bosas. Jeigu Chruščiovas, 
išlipęs iš lėktuvo ir klausyda 
masis sovietuos himno susi 
graudino ligi ašarų, tai kiekvie 
nas sekantis jo žingsnis Ameri 
koje jį veda iš pusiausvyros. 
Atvykęs į Los Angeles, papie 
tavęs su Holiywoodo žvaigždė 
mis ir pasikalbėjęs su darbi 
ninku unijų atstovais, jau vi 
siškai neteko pusiausvyros ir 
PAGRASINO NUTRAUKTI 
VIZITĄ IR GRĮŽTI Į SAVO 

z APIBŪDINTAJA 
k „VARLIŲ BALĄ”...

Tur būt vis dėlto ištesės ligi 
galo, tačiau savo nekultūringu 
mą įrodys visu šimtu procen 
tų. Ir tas, kaip spėjama, jam 
gali kaštuoti netekimo diktato 
riaus sosto. . .

Sekant įvykius, reikia kons 
tatuoti, kad laisvi Amerikos 
žmonės labai rimtai laikosi so 
vietijos diktatoriaus atžvilgiu. 
ĮŽANGINIS DIKTATORIUI

SMŪGIS
buvo prezidento Eisenhow erio 
sveikiniams Vašingtono aero 
drome. Sveikinime prezidentas 
pabrėžė, kad Amerikoje ne vai 
džia žmonėms diktuoja (kaip 
yra Rusijoje), bet žmonės nu 
rodo valdžiai darbus ir clgse 
ną. Sutinkant, aerodiome jau 
buvo piketas su vėliavomis, iš 
rašytomis kaukolėmis. Pake 
liui į Baltuosius rūmus buvo 
daug žmonių, bet visi tylėjo ir 
žiūrėjo. Jokių plojimų, jokių 
sveikinimų, o padangėje kabo 
jo lėktuvo išrašytas kryžius 
(sako, ji rusai išsiaiškinę kaip 
Chruščiovo inicialus...). Be to, 
virš Vašingtono atvykimo me 
tu lakiojo balionai su prikabin 

/ tais žmonių kaulais. . .
' 7 AMERIKIEČIAI BANDO 

IŠSIAIŠKINTI
su Chruščiovu visus klausi 
mus. Susitikime su kongresmo 
nais jis buvo plačiai iškiausinė 
tas. Klausimų tarpe buvo „kar 
čių“ jam klausimų, bet čia jis 
išsilaikęs gana santūriai. Iškil 
minguose prezidento pietuose 
Chruščiovas negalėjęs susitik 
ti Trumano, kuris atsisakė su 
juo matytis, bet pasidžiaugęs 
Ruzveltienės dalyvavimu.

Svarbiausiu lankymosi pun 
ktu buvo

CHRUŠČIOVO KALBA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE.

( Pusantros valandos trukusioje
kalboje, Chruščiovas, žinoma 
pirmiausia pasigyrė sovietijos 
pranašumu prieš kapitalizmą 
(apie demokratiją nė pusės žo 
džio...), bet labai Įdomiai jis 
sovietiją apibūdino. Pacitavo 
rusišką patarlę, kad „kiekvie 
na varlė giria savo balą“, tai, 
girdi, jūs galite girti savo kapi 
taiistinę, mes — savo soviet! 
nę... Po to paaimanavo, kad Kį 
nijos komunistai nepriimti į J. 
Tautas ir po to patiekė pasiū 
lymą.

PER 4 METUS VISIEMS 
NUSIGINKLUOTI.

Į tą Chruščiovo pasiūlymą 
jau atsakė viso pasaulio valsty 
bių galvos. Visų jų mintis vie 
na. Ją gal geriausia išreiškė J. 
A. V. sekr. Herter, kuris paša 
kė, kad tame Chruščiovo pasiū

LIETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

MONTREAL, 1959 m, RUGSĖJO-SEPTEMBER 23 d. PRICE 15 et. XIX METAI

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

MITINGAI PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ

lyme nieko nauja nėra, nes tą 
pat sovietai yra pasiūę 1938 me 
tais, paskui pakartoję 1953 me 
tais ir dabar tą pat kartoja JT 
O susirinkime Chruščiovas. Va 
karai į tai yra atsakę ir dabar 
atsako:

SUTINKAME NUSIGINK 
LUOTI, BET TIKTAI SU 

SĄLYGĄ, KAD NUSIGINK 
LAVIMAS BŪTŲ 

KONTROLIUOJAMAS, 
nes vien žodžiu, kurio sovietai 
sesilaiko, patikėti negalima.

Labai gražiai šitą mintį pa 
ryškino

KANADOS PREMJERAS 
DIEFENBAKERIS, 

pasakęs. Sutinkame ir kviečia 
me Rusijos ekspertus žiūrėti 
Kanadoje, ką tiktai nori, bet su 
sąlyga, kad ir mes tokias tei 
sės turėtume Rusijoje.

Chruščiovui buvo staigme 
na, kad JAV prezidentas pasiū 
lė pasižiūrėti Į Ameriką iš au 
gštai. Helikopteriu JAV prez. 
jam parode JAV kelių tinklą ir 
kaip tūkstančiai JAV darbinin 
kų mašinų 5 vai. skuba namo. 
Pranešėjas pastebėjo, kad Chr 
uščiovas namie būdamas daug 
kalbėjęs apie JAV darbininkus 
ir jų gyvenimą, bea vietoje to 
pasirinkęs susitikimus salėse su 
milionieriais...

Taigi New Yorke 
CHRUŠČIOVAS PERVAŽIA 
VO IŠILGAI VOLSTRYTĄ, 
kurį taip dažnai mini sovietinė 
spauda, ir broliavosi su milio 
nieriais.

Spaudos konferencijoje jis 
kartojo tas pačias piopagandi 
nes mintis. Įdomiausi buvo ta 
čiau atsakymai į paklausimus. 
Pirmasis jį išvedė iš pusiausvy 
ros. O klausimas buvo papras 
tas. Pirmininkas sakė: Tamsta 
Kremliuje kalbėjai apie Stali 
no piktadarybes, bet tamstai 
buvo paklausimas: O ką gi ta 
msta tuo metu darei, kai Stali 
nas žudė žmones? Chruščiovas 
apstulbo, išvadino tai provoka 
cija ir atsisakė į klausimą at 
sakyti.

Nemažiau Cruščiovas susier 
žino dėl paklausimo apie Veng 
riją. Jis atsakė, kad Vengrija 
tai yra lyg

PADVĖSUSI ŽIURKĖ, 
KURI LAIKOMA TARP 

DANTŲ. ..
O klausimas esąs jau seniai 

sutvarkytas: kai Cruščiovas va 
Minėjęs Įo Vengriją, taivengrai 
jam nepaprastai ploję (už ma 
sės žmonių išskerdimą ir lais 
sės kovų sutrypimą...). 'Ia te 
ma Chruščiovas kalbėdamas, pa 
sisakė galėtų amerikiečiams 
„numesti ne vieną padvėsusią 
katę“... Bet nerhado ir nenu 
metė.

Vis dėlto Chruščiovo susijau 
dinimo kulminuotė ligšiol įvy 
ko pasivaišinus su Hollywoo 
do žvaigždėmis ir Los Angeles 
SUSITIKUS SU DARBININ

KŲ UNIJOMIS.
Šis susitikimas buvo gal dra 

matiškiausis. Be daugelio jam 
klausimų, autopramonės unijų 
pirminikas Reuteris jam paša 
kė, kad sovietijos darbininkų 
unijos yra valdžios ir partijos 
įrankis patiems darbininkams 
išnaudoti, o jis pats — diktato 
rius. . - x
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Rugsėjo 12 d. Čikagos Or 
kestra Holl patalpose įvykusia 
me susirinkime apie 1.000 žmo 
nių pareiškė protestą prieš Ch 
ruščiovo atvykimą į JAV. Čia 
buvo atstovaujamos šios tauti 
nės grupės: Albanija, Baltgudi 
ja, Bulgarija, Kroatija, Estija, 
Tautinė Kinija, Vokietija, 
Vengrija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Slovakija, Suomija ir 
Ukraina. Įspūdingą vaizdą su 
darė pavergtųjų tautų vėliavų 
įnešimas į sceną. Invokaciją 
čia sukalbėjo vysk. V. Brizgys, 
o pagrindinę kalbą pasakė 
Charles J. Kerstein, kuris an 
ksčiau vadovavo kongreso ko 
mitetui, tiriančiam komunisti 
nę agresiją.

Lietuviai turėjo dar atskirą 
šiuo reikalu susirinkimą, kuris 
įvyko rugsėjo 13 d. Jaunimo 
centre. Čia kabėjo konsulas dr. 
P. Daužvardis ir „Naujienų“ 
redaktorius* dr. P. Grigaitis. 
Svarbiausią žodį čia tarė sena 
torius Paul H. Douglas. Sena 
torius savo kalbos pradžioje pa 
sakė dėmesio vertą anekdotą: 
„Dabar, kada nemaža kalbama 
apie koegzistenciją tarp Sov. 
Sąj. ir JAV, prisimena vienas 
pasakojimas: Maskvos zoolo 
gijos sodo lankytojas, apėjęs 
visus narvus su gyvuliais, pau 
kščiais ir ropuoniais, pabaigo 
je užtiko plėšrų liūtą su labai

CHRUŠČIOVAS DĖL TO 
IŠĖJO IŠ PUSIAUSVYROS 

ir pareiškė kad jis atvykęs į 
Ameriką ne nemalonumų ir ne 
mandagumo patirti, bet taiką 
ir koegzistenciją daryti, šaltą 
jį karą likviduoti, ir jeigu su 
juo taip nemandagiai elgiama 
si, tai jis nutrauks viešnagę ir 
grįš anksč.iau nustatyto lai 
ko...

Čia verta pastebėti, kad tik 
tai ne Chruščiovui kalbėti apie 
mandagumą. Jis toks jau neta 
sytas ir toks nevalyvas, kad 
net valgyti kultūringai nemo 
ka (tą visi matė televizijoje).

Be ko kita, kai Reuteirs pa 
klausė,

KODĖL CHRUŠČIOVAS NE 
VAŽIUOJA PAS DARBININ 

KUS Į DARBININKŲ 
MIESTUS?

Chruščiovas atkirto: JAV 
valdžia man negarantuoja ten 
saugumo. Aš nežinau, kas ten 
yra — gal maras, ar cholera. 
Bet pats jis bijojo rizikuoti, to 
dėl nelanko nei Čikagos, nei 
Detroito, nei Patsburgo...

Bendrai: Chruščiovo vizitas 
daro labai blogą įspūdį. Nema 
tyti, kad tai būtų rimtas vals 
tybės vyras, rimtai visus klau 
simus spręstų ir kultūringai 
elgtųsi. Mikojanas už Chruščio 
va buvo visa galva augščiau.

KITOS NAUJIENOS
— Iš JAV Chruščiovas vyks 

ta į Peipingą, Kinijos komunis 
tų dešimtmetį.

— Indija atsisakė dalyvauti 
Kinijos komunistų dešimtine 
čio iškilmėse.

— De Gaulle pasiūlė Aiži 
rui paliaubas ir po 4 metų lais 
va apsisprendimą. Kai sukilę 
lių vadas su tuo sutiko, sušilau 
kė pasikėsinimo.

•IV
— Argentinai gresia visuoti 

nis streikas.
— Laose komunistai puola.

švelniu avinėliu. Kai jis pasitei 
ravo, ką tai reiškia, jam buvo 
atsakyta, kad tai vaizduoja tai 
kią koegzistenciją. Bandytojas 
su nuostaba ėmė teirautis, kaip 
to galima atsiekti. Jam buvo at 
sakyta, Tai yra lengva: nes 
kiekvieną rytą į liūto narvą įlei 
džiame po viena nauja avinė 
lį...”

Todėl senatorius išreiškė 
baimę, kad toks likimas gali 
ištikti tautas, kurios pilnai pa 
sitikės taikia koegzistencija su 
Rusija.

LIETUVIŲ TURTAS 
KITATAUČIAMS

Jau eilę metų Čikagos ir ki 
tų vietovių lietuviai aukojo ir 
džiaugėsi prie Ceder Lake, 
Ind. besikuriančia lietuvių sa 
leziečių sodyba, kur vykdavo 
įvairios lietuvių gegužinės, va 
saros stovyklos vaikams ir ki 
tos pramogos. Tai vietai buvo 
duotas Šiluvos vardas ir jis ne 
vienam tautiečiui priminė Lie 
tuvoje palikusią šventovę.

Paskutiniu metu šios vieto 
vės pastatai ir aplinkuma jau 
buvo baigti sutvarkyti. Čia lie 
tuviai įdėjo ne vieną dešimtį 
tūkstančių dolerių ir buvo ma 
noma, kad jie galės ta gražia 
vieta naudotis. Tačiau neseniai 
paaiškėjo liūdnas faktas — į 
Šiluvą atkeliami italų ir lenkų 
kunigai saleziečiai, o lietuviai 
iškeliami. Be abejo, tuo pačiu 
atrodo, bus panaikintas ir lietu 
viškas jos vardas.

Čikagos lietuviai yra labai 
nusiminę tokiu patvarkymu, 
sakydami, jog teisybė nėra ne 
tik pasauliečių, bet ir dvasiš 
kių tarpe. Visi lietuviai yra ra 
ginami dėl šio reikalo rašyti 
laiškus anglų kalba saleziečių 
generolui šiuo adresu: Rev. 
Renato Ziggiotti, Via Maria 
Ausialiatrice 32, Torino, Italy.

ŽURNALISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Žurnalistų S-gos Či 
kagos skyrius spalio 3 d. (šeš 
tadienį) rengia rajoninį žurna 
listų suvažiavimą, kurio darbo 
tvarkėje yra numatyta eilė pa 
skaitų, pranešimų, diskusijų or 
ganizaciniais klausimais ir kt. 
Suvažiavimas įvyks Jaunimo 
Centro patalpose.

Tos dienos vakare B. Pakš 
to salėje bus Spaudos balius. 
Tiek į posėdį, tiek i balių yra 
kviečiami ir svečiai.

Čia žada dalyvauti žurnalis 
tai ir iš tolimesnių vietovių.

• Čikagoje mirė Kazys Devei 
kis, buvęs ilgametis „Margu 
čio“ kasdieninių radio progra 
mų lietuvių kalba pranešėjas. 
Jis buvo II pasaulinio karo ve 
teranas. Mirė sulaukęs tik 40 
metų. Taip pat staigios ligos iš 
tiko ir 2 kitus „Margučio“ dar 
bininkus — Liliją Vanagaitie 
nę ir dr. Bronių Dirmeikį. Ypa 
tingai paskutinysis yra gana 
rimtai susirgęs. Šiuo metu 
„Margučio“ pranešėju yra Al 
gimantas Mackus.
• Augštieji Pedagoginiai Litu 
anistikos kursai, kurie veikia, 
prie Čikagos Augšt. Lituanisti 
kos mokyklo, antruosius moks 
lo metus pradėjo rugsėjo 12 d.
• Pirmose rudens rato pirme 
nybių rungtynėse Čikagos Li 
tuanicos futbolisinkai sužaidė 
lygomis 1:1 su Spartos koman 
da. Antrųjų komandų susiti 
kimas baigėsi 5:0 lietuvių nau 
dai.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas ryšium su Chruščiovo 
vizitu įteikė pareiškimą JV vy 
riausybei, laisvųjų valstybių de 
legacijoms Jungtinėse Tautose 
ir J V spaudai.

Pareiškimas konstatuoja, 
kad Chruščiovo pokvietimas vi 
zito į JV yra vienas iš drama 
tiškiausių ėjimų šaltajame ka 
re.

Pareiškimas to viztio proga 
laiko tikslinga priimti kaiku 
riuos, davusius dabartinei pa 
saulinei įtampai pradžią, fun 
damentalius taktus bei tiesas, 
kurių nepaisydamas palaiko ka 
ro grėsmę. Tarp tokių tiesų bei 
faktų PEV Seimo pareiškimas 
sumini:

1 .Kad iki II-jo pasaulinio 
karo Albanija, Bulgarija, Čeko 
Slovakija, Estija, Latvija, Len 
kija, Lietuva, Rumunija ir Ven 
grija buvo taikingos, laisvos ir 
(nepriklausomos ^valstybės, ir 
kad jos savo kūnu ir dvasia 
priklauso Vakarų pasaulio 
bendruomenei.

2. Kad visos šios Centro ir 
Rytų Europos valstybės yra 
bandžiusios ne tik taikų sambū 
vį su Sov. Sąjunga, bet ir ge 
rus kaimynystės santykius, at 
remtus į laisvai pasirašytus 
draugiškumo ir nepuolimo pak 
tus, kuriuos betgi Sovietų Ru 
Isija brutališkai sulaužė ir pa 
vertė nieku. Žinomuoju Moloto 
vo - Ribentropo paktu Stalinas 
su Hitleriu pasidalino tarp sa 
vęs Centro ir Rytų Europos 
kraštus. O po karo Vakarai lei 
do Maskvai savo neteisėtus už 
grobimus dar išplėsti, sutry 
piant Centro ir Rytų Europos 
valstybių nepriklausomybę ir 
jėga joms užkariant Kremliui 
khisriius komunistinius .rėži
mus.

3. Kad Centro ir Rytų Euro 
pos tautos yra pajungtos kolo 
ninei ekspropriacijai ir siste 
mingam terorui, kurių neapra 
somas žiaurumais savo fizinė 
mis ir moralinėmis dimensijo 
mis neturi sau atitikmens ilgoj 
žmogaus nežmoniškumų istori 
joj-

4. Kad sovietiniai valdovai 
ciniškai laužė ir tebelaužo sa 
‘vo ’tarptautinius įsipareigoji 
mus JV ir Britanijai, taip pat 
JT chartą ir Jaltos Deklaraci 
ją, kurios signatarai įsipareigo 
jo atstatyti Centro ir Rytų Eu 
ropos kraštų laisvę ir neprik 
lausomybę ir padėti jiems „lais 
vais rinkimai sudaryti žmonių 
valią atitinkančias vyriausy 
bes“.

5. Kad Kremlius neturi jo 
kio garbingo pagrindo ir patei 
sinamo intereso tiems savo ne 
teisėtiems veiksmams ir kad 
begaliniai Sovietų S-gos plo 
tai, dideli gamtos ištekliai jos 
gyventojų kaitų kartas gali pa 
tenkinti daugiau negu reikia, 
juoba, kad Maskvos saugumas 
kaip tiktai geriau gali būti pa 
tikrintas taikių ir draugiškų 
kaimyninių valstybių negu 
kad 100 milionų'terorineje ver 
gijoje laikomų priešų.

6. Kad Albanijos, Bulgari 
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Lenkijos. Lietuvos, Ruminijos 
ir Vengrijos pavergimas tetar 
nauja vienam vieninteliam So 
vietų S-gos tikslui — pasaulio 
užviešpatavimui.

7. Kad Chruščiovo vizito į J 
V tikslas — sudaryti sąlygų 
tolesnei sovietinei ekspansi 
jai, o ne teisingai ir patvariai 
taikai.

— Teisinga ir patvari taika, 
— baigia PET Seimo pareiški 
mas — yra galima tik ant tei 
singomo pamatų, o teisingu 
mas reikalauja atstatyti paverg 
tųjų tautų ii laisvę ir neprik 
lausomybę.

Tatai turi būti nuolat pa 
brėžiama Chruščiovui, jam lan 
kantis Amerikoj.

PAČIOS SAU KASA 
DUOBĘ...

PEV Seimas atžymėjo JT 
sesijos pradžią

Rugsėjo 15 Jungtinės Tau 
tos pradėjo savo pilnaties XIV 
sesiją. Šios sesijos pradžia so 

vietų pavergtosioms valstybė 
ms dviem atvejais yra ypatin 
gai aktuali: (a) nuo 1956 vi 
sų JT pilnaties sesijų darbot 
varkėje figūravęs Vengrijos 
klausimas XIV sesijos darbot 
varkėje nebefigūruoja; (b) už 
tat. vietoj svarsčiusi Vengrijos 
bylą, JAV pilnatis iškilmingai 
klausysis Vengrijos ir kitų so 
vietų pavergtųjų valstybių vy 
riausiojo budelio Chruščiovo. 
JT pilnaties XIV sesijos pra 
džia buvo atžymėta tik PEV 
Seimo narių - valstybių vėlia 
vų pakėlimu prie Seimo patai 
pos priešais JT rūmus.

Grojant tautinius himnus, 
vienas po kito kilo iki pusės 
stiebo pavergtųjų juodu šydu 
pridengtos vėliavos. Centro ir 
Rytų Europos kraštų kilmės 
amerikiečių prezidentas Msgr. 
Jonas Balkūnas sukalbėjo įspū 
dingą maldą, o PEV Seimo pir 
mininkas S. Korbonskis tarė žo 
dį, pimindamas, kad prasidėju 
šioj JT XIV sesijoj sovietų pa 
vergtosios valstybės atstovau 
jamos ne savo tautų pasitikėji 
mą turinčių atstovų, o tik Sov. 
S-gos jėga primestų maiione 
čių garsiakalbių, ir pabrėžda 
mas, kad, užleisdamos savo tri 
būną Chruščiovui, kurį JT pil 
natis jau dvylikoje savo rezoliu 
cijų Vengrijos klausimu yra pa 
smerkusi. JT elgiasi, kaip tas 
Šekspyro herojus, pagal kurį, 
jei kam negalima atleisti, rei 
kia apkabinti (Whom you can 
not excuse, you embrace), bet 
kad tokiu savo nuolankumu ag 
resoriui JT pačios sau kasa duo 
bę.
PEV SEIMO TAUTINIŲ DE 

LEGACIJŲ PIRMININKŲ 
LAIŠKAS 

E1SENHOWERIUI
Pavergtųjų Europos Valsty 

bių Seimo tautinių delegacijų 
pirmininkai ryšium su ChruŠ 
čiovo vizitu parašė Preziden 
tui laišką. Jame pirmiausia dė 
koja Prezidentui už paramą so 
vietų pavergtųjų valstybių by 
lai, ypač už pavergtųjų Valsty 
bių Savaitės paskelbimą. To 
liau delegacijų pirmininkai pri 
mena Prezirentui dabartinės 
tarptautinės įtampos priežastis 
ir pabrėžia, kad, tik jas pašali 
nūs, įmanoma teisinga ir pat 
vari taika pasaulyje, ir kad 
Chruščiovas, kaip tik atvirkš 
čiai, siekia dabartinę padėtį 
Centro ir Rytų Europoje įtvir 
tinti, kaip išeities bazę būsimo 
ms sovietų agresinėms avantiū 
roms.

Laiško išvadose delegacijų 
pirmininkai reiškia viltį, kad 
JAV PREZIDENTAS ChruŠ 
čiovo vizito proga jam tvirtai 
pastatys Centro ir Rytų Euro 
pos kraštų laisvės atstatymo 
klausimą.
CHRUŠČIOVO LANKYMO 

SI METU
visas New Yorkas buvo prieš 
jį nusiteikęs. Kur tik jis pasi 
sukdavo, ar kur sustodavo, vi 
sur pasirodydavo piketuotojų 
būriai su plakatais ir tam 
„žmogžudžių karaliui“ pritaiky 
tais šūkiais. Rugs. 18 d. rnajo 
ro Vagnerio banketo proga, 
prie Waldbf, - Astorija vieŠbu 
čio buvo labai gausūs būriai pi 
ketuotojų. JLietuvių studentų 
ir New Yorko Alto iniciatyva, 
lietuviai pikete labai gausiai 
pasireiškė.

Tą pačią dieną Chruščiovą 
savo rezidencijoj priėmė ir A. 
Harimanas, buvęs New Yorko 
gubernatorius. Ta proga, prie 
jo namų šaligatviai buvo raudo 
nai nudažyti..

MIRĖ PROF. J. ČIURLYS
Rugsėjo 14 d. savo žento, '’ 

Lietuvos konsulo New Yorke, f 
Aniceto Simučio namuose mi f j 
rė prof. inž. Jurgis Čiurlys, iš 
gyvenęs 78 m. Rugsėjo 17 d. 
velionies kūnas krematoriju 
me sudegintas, o palaikai bū 
šią perkelti j tautines kapines 
Čikagoje. Vos spėjus palaidoti 
tėvą ir uošvį, pp. Simučius išti 
ko kita mirtis. Rugsė jo 18 d. 
Philadelphijoje mirė konsulo 
motina Simutienė. J. A,
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.
DOminic 6-6220

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q„ Canada.

Intensyviai ruošiamasi žmo 
gaus kelionei raketoje Į toli 
mas erdves. Pirmasis bandy 
mas, kai Amerika iššovė rakė 
tą lėkti aplink Žemę, su tuo ap 
skaičavimu, kad ji, aplėkusi ap 
link žemę 17 kartų, atskirtų 
ir nusviestų atgal į Žemę spe 
cialią dali, kuri buvo paruošta 
taip, kad joje galėtų būti žmo 
gus, nepasisekė. Tiesa, gal ir 
pasisekė, bet atsiskyrusioji da 
lis nebuvo rasta ten, kur ji bu

Sovietai pirmą savo raketą 
į Mėnulį paledo 1959 sausio 2 
d. Ji pralėkė pro Mėnulį 4,600 
mylių atstumu į Saulės orbitą.

Kovo 3 dieną Jungtinių Am. 
Valstybių armija paleido ra 
ketą, kuri nuėjo j Saulės orbi 
tą per 37,050 mylių nuo Menu 
lio. Dabar amerikiečiai rengia 
si šauti spalio 3-7 d. raketą į 
Mėnuli.

Prenumerata metams:
Kanadoje ........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$6.00

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................. $ 5.0C
America & S. America. .$ 5.5C
Other Countries ........... $6.00

vo taikyta (prie Havajų), to 
dėl ir sunku pasakyti, ar tai 
pasisekė.

Bet rugsėjo 9 d. buvo paleis 
ta kita raketa su kita „erdvės

KARTOJA SENA KONTI 
NENTŲ NUTOLIMO 

TEORIJĄ

Gal Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jums VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAULAPELIA1, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės j „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, arba tele 
fonu: PO 7-7920. Čia Jūs gausite visokių informacijų ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽEMIAU 
ŠIA KAINA, kokių tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Testamentui prisiminti
DR. B. MATULIONIO KALBA, PASAKYTA JAV IR KA 
NADOS GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ ATS1 
LANKYMO PROGA PRIE DR. J. BASANAVIČIAUS IR

DR. V. KUDIRKOS PAMINKLŲ
Karo audros ir raudonosios 

Rusijos agresija prieš Lietuvą 
mus išbloškė iš Tėvynės. Di 
džiųjų okeanų platybės mus 
skiria nuo mūsų gimtojo kraš 
to. Jau 15 metų suėjo, kai Lie 
tuvą tematome tik sapne. Tik 
mūsų pilnos ilgesio mintys kas 
dieną skrenda i tolimą, masko 
lio okupanto pavergtą, Tėvy 
nę Lietuvą, ir ten toli, toli mū 
su mintys klaidžioja Nemuno, 
Neries, Šešupės, Dubysos pa 
krantėmis, jieško mūsų vaikys 
tės sodybų, jieško artimųjų, o 
jų neradusios — keliauja į toti 
mą Sibirą, Į Vorkutą, į Krasno 
jarską, Altajų, Irkutską, — iki 
pačios, Kamčatkos ir Madaga 
no. Į tas beribio vargo ir kan 
čių vietas, į vergų stovyklas, 
tūkstančių mylių keliai nuo 
Lietuvos iki šiaurės, iki Toli 
mųjų Rytų, aplaistyti šimtų tū 
kstančių mūsų tėvų, brolių ir 
seserų ašaromis ir krauju, nu 
sėti žuvusiųjų ir nukankintųjų 
kaulais.

Lietuvių tautą apgaubė tam 
sus debesys. Aplink juoda nak 
tis. Kiekvieną iš mūsų slegia 
sunki mintis —*■ kas bus? Ar iš 
tversime? Kur aušros spindu 
lys? Mūsų Tautos Himnas at 
sako: „Iš praeities Tavo sūnūs 
te. stiprybę semia“.

Čia, prieš mus stovi 2 didieji 
mūsų tautos švyturiai — dr. 
V. Kudirka ir dr. J. Basanavi 
čius. Tai mūsų Tautos atgimi 
mo pranašai. Kudirka — mūsų 
Tautos Himno kūrėjas. Dr. Ba 
sanaviČius ir dr. Kudirka mūsų 
kankinamos Tautos šviesieji 
didvyriai, nepailstami kovoto 
jai už jos laisvę. Dėdami prie 
jų paminklų gėles, norime ne 
tik juos pagebti, bet ir mes pa 
tys norime pasisemti dvasinės 
•stiprybės, kad galėtume būti 
jų verti palikuonys.

Dr. Basanavičiaus ir dr. Ku 
dirkos laikų Lietuvą irgi den 
gė tamsūs debesys. Anuomet, 
kaip ir šiandien, maskoliai try 
pė, persekiojo, kankino lietu 
vių tautą. Spaudos draudimas, 
Kražių skerdynės, ištisais kai 
mais trėmimas j Sibirą ir kitas 
tolimas Rusijos vietas tada kan 
kino L<ietuvą. Atėjo dr. Basa 
navičius, dr. Kudirka ir pašau 
kė lietuvių tautą stoti j nely 
gią kovą su savo pavergėjais. 
Sugaudė lietuvių tautai Kudir 
kos varpas: Kelkite, Kelkite, 
Kelkite!... Tauta atbudo, tauta 
stojo j ilgą ir sunkią kovą ir tą 
kovą laimėjo! Tauta išsilaisvi 
no iš mafskolių ir kitų engėjų 
šimtmečius trukusios vergijos. 
Laisvės kova buvo laimėta pa 
sišventimu ir didelėmis atiko 
mis.

je už Lietuvos išsilaisvinimą.

Ir štai šiandien, kai mūsų 
tautą vėl apgaubė tamsūs ne 
vilties debesys, kai Lietuvos 
okupantas - maskolis planingai 
vykdo mūsų tautos naikinimą, 
kai mūsų tauta rusinama, tūks 
tančių tūkstančiais gabenama 
iš savo tėvų žemės į tolimuo 
sius Azijos plotus, o viduje — 
sumaišoma, sujaukiama su Šim 
tais tūkstančių atgabentų sve 
timų atėjūnų-maskolių, Azijos 
mongolų ir kitokių, mes lietu 
viai savo tarpe nebeturime mū 
su tautos didžiųjų kovotojų, 
laisvės pranašų, nebeturime 
nei Basanavičiaus nei Kudir 
kos. Taip, jų nebėra. Bet liko 
jų amžinas testamentas kiekvie 
nam iš mūsų: gyventi savo tau 
tai, dirbti ir aukotis savo gim 
tąjai tėvynei. Dr. Basanavičia 
us ir V. Kudirkos gyvenimas 
ir darbai buvo giliai prasmingi, 
nes jie gyveno ir dirbo vienui 
vienam augščiausiam tikslui — 
savo tautos laisvei. Šiandien sto 
vedami prie juodviejų pamink 
lų, pažvelkime patys Į save ir 
pažiūrėkme, ar mes einame Ba 
sanavičiaus ir Kudirkos ke 
liais : ar prideramai grąžiname 
tavo skolas tautai, iš kurios 
esame kilę, kuri mus išugdė? 
Ar kartais neiškrypstame iš 
garbngo savo tautai pareigų ke 
lio vien dėl sotaus ir patogaus 
fizinio vegetavimo?

Netekę tėvynės, būdami 
atskirti nuo savo tautos kamie 
no, bijome, kad, kaip medžio 
nukirsta šaka nemirtumėm dva 
siškai; kad mūsų šeimos nenu 
taustų. Jieškome stebuklingo 
recepto, kad mus pačius ir mū 
su šeimas apsaugotų, bet jo 
vis dar nerandame. O tasai ste 
buklingas receptas vs dėl to 
yra. Štai jis — pažvelkime tik 
i Basanavičių ir Kudirką. Bet 
tasai receptas turi būti ir kiek 
vieno mūsų širdyje, mūsų sąži 
nėję. Jeigu ten jo nerasime, vėl 
tui vartysime spaudos lapus, 
jieškodami recepto, kaip išlikti 
lietuviais^ 'Atšutinkime: nėra 
dviejų kelių, kuriais žmogus sa 
vo gyvenimą praeitų. Arba gar 
bingas, bet dažnai nelengvas 
pareigos kelias, arba gyveni 
mas dėl sotaus ir patogaus bū 
vio, kuri lydi dvasinis vegeta 
vimas ir metalinis skurdas. Pa 
vergta tauta reikalinga kovoto 
jų, ne dvasios nykštuku.

Įsisąmoninkime, kad Kudir 
kos Varpas ir šiandien, lygiai 
kaip anais carų despotijos lai 
kais, tebegaudžia: „Keliate, 
Kelkite. Kelkite!., skambės 
mūsų ausyse tol, kol Lietuvai 
neišauš laisvės diena.

Šią valandą prisiminkime dr. 
Kudirkos, dr. Basanavičiaus, 
dr. Griniaus gyvenimą. Visas 
jų gyvenimas — besąlyginis pa 
sišventimas savo tautai: viso 
jų gyvenimo darbas — nenu 
trūkstant!, neatiaidi kova už 
savo tautos teises. Nei medžią 
giniai nedatekliai, nei ligos, nei 
žandarų persekiojimai ir kaiėji 
piai niekad jų nepalaužė kovo

VEDYBINIS SKELBIMAS
40 metų amžiaus nevedęs vy 
ras, turįs nuosavus namus ir 
pelningą savarankišką verslą, 
prašo atsiliepti lietuviškai kai 
bančias mergaites ar ponias, ku 
rios sutiktų užrAfcgsti draugys 
tės ryšius, vedylj^. tįkulu. Rašy 
ti: Mr. G. Žilvftįs,3'■Neprikl.

Lietuvos ^resu.;

kapsule“, vadinama „Mercury 
projektas". Ir ši kapsulė taip 
buvo parengta, kad joje ga 
lėtų keliauti žmogus: apie 10 
pėdų ilgio ir apie 6 pėdos plo 
čio. Šis bandymas jau pasise 
kė, nors tikslumas dar reikalin 
gas koregavimo. Kapsulė bu 
vo rasta laimingai nusileidusi, 
tiktai vieta skyrėsi 200 mylių, 
negu buvo taikyta. Šiuo ban 
dymu laikoma, kad dabar jau 
išspręstas klausimas, kaip rei 
kia paruošti raketa, kad ji grįž 
tų į Žemę laimingai.

Išsprendus šį klausimą, Ame 
rika yra pasiryžusi leisti Į erd 
ves raketoje žmogų, kas gali 
įvykti jau artimiausiais metais.

RUSŲ RAKETA PATAIKĖ 
Į MĖNULĮ

Pirmosios kosminės raketos, 
kurias leido Rusija ir Amerika, 
taikydamos j Mėnuli, sepasie 
kė, ■— jos nuėjo pro šalį ir, 
kaip spėjama, keliauja aplink 
Saulę.

Rusai rugsėjo 12 d. paleido 
antrąją kosminę raketą, kuri, 
kaip teigiama, pasiekė Mėnulį 
per 35 valandas, rugsėjo 14 d. 
Skaičiavimai suklydę tiktai 84 
sekundėm. „Pravda“ rugs. 13 
rašė, kad raketa turi pasiekti 
Mėnulį rugs. 14 d. 00 vai. 05 
min. Maskvos laiku, o rugs. 14 
d. parašė, kad pasiekė 00 vai. 
02 min. 24 sekund. Pabrėžia 
ma, kad raketa sudaryta iš dau 
gelio pakopų, išvysčiusi pasku 
tinėj pakopoj beveik dvigubai 
didesnį greitį, negu pirmoji, ir, 
kas svarbiausia, tą paskutinė 
dalis turėjusi vairavimo siste 
mą.

Ši kosminė rusų raketa, pas 
kutinis jos laipsnis, be kuro, 
svėrė 1,511 kilogramų. Si ra 
ketos dalis turėjo rutulio pa 
vidalo laikytųvą — konteinerį, 
hermetriškai uždarytą, kuria 
me buvo įstatyti moksliniai ins 
trumentai. Jame be ko kita bu 
vo sistema, kuri reguliavo ja 
me šilimos stovį. Moksliniai 
instrumentai davė žinias apie 
Žemės ir Mėnulio magnetinį 
lauką, matavo radiacijos šiuo 
gsnius aplink Žemę, tyrė sun 
kiųjų branduolių ir kosminės 
radiacijos buvimą, tyre tarp 
planetinių dujų buvimą ir me 
teorines daleles. Toms žinioms 
perduoti į Žemę ir t akėtos lė 
kimui kontroliuoti ji turėjo ra 
dio siųstuvus, veikusius kelio 
mis bangomis. Kad raketą gali 
ma būtų matyti, ji turėjo spe 
cialų įrengimą, kuris, artėjant 
prie Mėnulio, aplink raKetą da 
rė natrijaus debesėlį, panašų į 
kometos uodegą. Todėl raketa 
buvo matoma lekiant ir ją gali 
ma buvo fotografuoti aparatais 
su filtrais, kurie išjungė natri 
jaus spektro linijas. Raketa ne 
šė specialų „vympelą“ su so 
vietijos ženklu — kūju ir pjau 
tuvu, — kuris dabar guli ant 
Mėnulio.

NAUJA JAV RAKETA l 
MĖNULĮ

Kosminės raketos į Mėnulį 
klausimas JAV visą laiką gy 
vas dienos klausimas.

Amerikos aviacija pasiuntė 
pirmą raketą į Mėnulį 1958 m. 
rugpjūčio 17. Nepasisekė. Ant 
rą pasiuntė spalio 11 d. Ji pa 
kilo iki 71,300 mylių ir krito 
Į Žemę. Trečią siuntė lapkričio 
8 d. Pakilo 1,000 mlyių ir grį 
žo į Žemę. Ketvirtą paleido ar 
mija 1958 gruodžio 6 d. Ji pa 
kilo 66,654 mylias, bet irgi kri 
to atgal.

New Yorke įvykusioje oke 
anografijos konferencijoje, ku 
rioje dalyvavo 38 valstybės, at 
gaivinta sena jau vokiečių mo 
kslininko Alfredo Wagner teo 
rija apie Žemės rutulio plyši 
mą, kurio dėka atsirado tarp 
dabartinės Europos, Afrikos ir 
Amerikos Atlanto vandenynas. 
Tą teoriją jis skelbė 1920. Da 
bartiniai Lamont jūrų dugno 
matavimai, kurie parodė At 
Janto viduryje einančią plyši 
mo liniją 40,000 mylių apie vi 
są Žemę. Tie radiniai labjau pa 
tvirtina ano mokslininko teori 
ją, kad kitados Amerika ir Eu 
ropa buvo diauge. Heezen pa 
reiškė nuomonę, kad Žemė ir 
toliau plyšta, ir Europa tolsta 
nuo Amerikos po vieną jardą 
per 1,000 metų.

ĮDOMŪS RADINIAI 
TRAKUOSE

Ekskavatonus, kasęs dąubą 
naujam pastatui, susidūrė vieno 
metro gylyje su mūrine siena. 
Čia buvo pradėti archeoiogi 
niai kasinėjimai.

Jie atskleidžia naują praei 
ties puslapį. Rastos XVI — 
XVII amžių gyvenamųjų ir 
ūkinių pastatų akmenų ir plytų 
sienos.

Daugelis keramikos dirbinių 
gerai išliko, dali jų archeologai 
atkūrė. Rastųjų daiktų tarpe 
— ornamentais papuoštos mo 
linės lėkštės, keptuvės, puodai. 
Viename sugriautame pastate 
rasta daug gyvulių kaulų, grū 
du.

Kasinėjimų teritorijoje ap 
tikta daug koklių. Vienoje kok 
lių plytoje matyti Mykolo Ogi 
nskio herbas. Tuo metu Ogins 
kis vadovavo Trakų vaivadijai. 
Venecijos stiklo indų šukės ro 
do, kad Trakai turėjo prekybi 
nius ryšius su Vakarų kraš 
tais. Rastas lietuviškas XVI am 
žiaus varinis pinigas.
• Sovietinės įstaigos Lietuvo 
je įsakė kolchozams ir sovcho 
zams kuo greičiausiai iškulti vi 
sus javus. Jei nekuliarna kom 
bainais javus bekertant, skati 
narna kulti nedelsiant po pjū 
ties. Tačiau Vilniaus radijas 
rugpjūčio 24 d. pranešė, iš kai 
kurių rajonų, kad iki rugp. 20 
d. ten buvo iškulta grūdinių ja 
vų dar tik 6—8%.

Karšti žodžiai blynų neiškepė
Mūsų gyvenime tikrove iš 

tikrųjų karti, kuomet tikslu 
karčios tiesos pasakyti, V. Gei 
džiūnas (NL nr. 37) privers 
tas slapyvarde slapstytis, kad 
brolužiai jo nesupipirintų! Pa 
siskaitykime jo žodžių: „Dėl 
antagonizmo santvarkai, pasi 
darėme žlibiai ir nematome, 
kad be ryšių su tėvyne mūsų 
vaikai nutausta, patys menkėja 
me... verkšlename ir gyvena 
me senomis idėjomis... nemoka 
me pralaimėjimo realiai priim 
ti (ne taip, kaip vokiečiai ir žy 
dai)... demonstruoti ir šūkauti 
apžlibusią ir pagiežos pilną mi 
nią išjudinti užtenka demago 
giškų rašiniu’ spaudoje*,.

Senųjų amerikiečių poetas 
Kl. Jurgelionis taikliai „Vieny 
bėję“ pajuokė nuotaiką, kurios 
tipingas reiškėjas, poetas Ais 
tis, tartum senovės Romos sena 
torius, į baltą nekaltybės togą 
isivyniodamas, „Aidų ’ žurna 
le išdidžiai nusprendė: „Ne 
mes geležinę uždangą užkėlė 
me, ne mes ir atkeliama!’ Jur 
gelionis pastebi, tai kvaila ke 
lioms dešimtims tūkstančių iš 
tėvynės pasitraukusiems lietu 
viams išsižadėti santykių su 2, 
700,000 nelaisvų brolių. Bro 
liai juk neišmirs, o garsus pran 
cūzų kalbininkas, A. Meillet. 
savo laiku sprendė: „Išeivija 
tautai nieko negali, ir niekam 
neverta“.

Aišku, laisvuose kraštuose 
laisva šūkauti, bet tik senovės 
žydų generolas JoŠua tegalėjo, 
visas dūdas darban paleidęs, 
Jericho pilies mūrus nugriauti. 
Ir tai jam Dievas padėjo, arba 
tokia buvo Jo valia. Laisvus ir 
nelaisvus varžo gyvenamojo 
laikotarpio „rėmai“. Rėmai 
spaudė mūsų tautos gyvenimą 
ir po 1905 metų pastangų išsi 
laisvinti. Prof. Alfredas E. Sen 
nas, savo šiomis dienomis Cq 
ilumba universiteto išleistame 
veikale „The Emergence of 
Modern Lithuania" pasakoja:

„Po 1905 metų iki Pirmojo 
Pasaulinio karo pradžios lietu 
viai laikėsi kelio su rusais ko 
operuoti. Po slopinimų, smur 
to priemonės politikos tikslą

ms pasidarė nebemėgiamos. A, 
Smetona 1907 metais rašė: 
„Kaitink termometrą kiek no 
ri, jis tavo šaltų namų neapšil 
dys. Gyvsidabris pakils, bet 
tikrosios šilumos neparodys“,^ 
Lietuviai laisvės neatsisakė, tik^ 
suprato savo silpnumą ir pajė 
gas ėmė telkti stiprinti tautinį 
sąjūdį", (p. 13).

Gyvename panašų laikotar . 
pį, kuris protingą verčia supras 
ti varžančius „rėmus“. Tiesa, 
laikotarpis nykesnis ir žiaures 
nis, nes du pasauliniai karai 
Europos civilizacijai buvo ne 
pyragai. Bet ir jis ne be proš 
vaisčių, kurių mūsų aušinamos 
burnos ir dalyko nestudijuojan 
čios galvos nepastebi. Senovės 
graikų Aizopas turi pamokinau 
čia pasakėlę, kaip saulė ir šiau 
rėš vėjas sutarė priversti žmo 
gų Žiponą nusivilkti. Vėjas ma^ 
nė tai smurtu padaryti, bet kuom 
žiauriau jis pūtė, tuo labjau^ 
žmogus žiponą sagstėsi. Saulu 
tė gi kaip tik užkaitino, žmo 
gus pats žiponą nusivilko. Gali 
būti, didžiųjų galybių „atoslū 
giliose“ (visai ne „bičiuliškuo 
se“, kaip V. G. mano) mes, va 
rgšai lietuviai, rasime šilimos, 
mūsų šaltąjį namą iŠtikrųjų 
kiek apšildyti, kaip mūsų bro 
liai realiai rado, po 1905 metų 
pralaimėjimų.

Pacituokime vėl prof. Sen 
na: „1909 metais vienas rusų 
veikėjas priėjo išvados, kad lie 
tuvių tautinė programą negrą 
so rusų valstybės sveikatai 
(vienybei). Rusų liberalai, jis 
teigė, gali ją net po savo spar 
nu priglausti, tik išsižadėdami 
rusinimo politikos, kuli nieko 
kito nedavė, tik stiprų norą at 
siskirti. (Taip rašė A. I. Pogo 
dinas, straipsnyje „Lietuvių 
klausimas dabartiniu momen 
tu“, laikraštyje Ruskaja My 
si). Čia pasakė daug tiesos. Po 
1905 metų lietuviai tesiekė au 
tonomijos. Nepriklausomybė 
buvo tolimas ateities sapnas. 
Siekimai pakito tik po rusų ko 
vo 194 7 metų revoliucijos“. .

Vienas pasaulinis karas davm ■ 
progos nepriklausomai Lietu

Nukelta i 7-tą pusi.

Kanadiškojo futbolo sezonas eina į galą. Kanadiškasis luto. lą®. t4š varijantas 
rugby žaidimo, po ledo rutulio' daugiausia sutraukia kanadiečių žiūrovu pavei 
L-sle matome du žymius to žaidimo profesionalas: Bernie Finely M Hamilto 

no ir Frank Tripucka iŠ Ottaws (dešinėje).
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Šaltasis karas ir mes
RAŠO POLITINĖS EKONOMIJOS MOKSLŲ 

DR. JUOZAS KARVELIS

KODĖL EISENHOWERIS KVIETĖ CHRUŠČIOVĄ 
ATVAŽIUOTI AMERIKON?

(tęsinys iš praeito N L nr.)
Kadangi Chruščiovas diri 

guoja šaltąjį karą, o šis vizitų 
pasikeitimas yra šaltojo karo 
integralinė dalis, tai ir vizitai 
yra iššaukti grynai surežisuo 
ta Berlyno krize, kuriai nėra jo 
kio teisinio, nei moralnio pag 
rindo. Kadangi šis vizitas yra 
Maskvos premjero išreikalau 
tas suktu keliu, tai supranta 
ma, jis ir tarnauja tik Maskvos 
labui. Motyvai, apie kuriuos 
kalbama spaudoje, kad būk tai 
„geresniam tarpusavio suprati 
mui“ ar „Pademonstravimui 
savo karinės galybės ir tuo at 
baidyti nuo karo troškulio Ch 

į i^čiovą“ tai yra nieku nepa 
v _.įsti. Būkime tikri, kad Chruš 

čiovas nedaug blogiau painfor 
muotas apie Ameriką ir jos ga 
lybę, kaip ir pats Eisenchowe 
ris, todėl jam „neįdomu' lanky 
ti sunkiosios pramones centrai, 
kaip Čikaga, Detroitas ir Cle 
velandas, kur yra susikoncent 
ravę jo okupuotųjų kraštų po 
bėgėliai, kadangi jo galvai grę 
šia pavojus. Jam neįdomu ir 
atominės energijos laboratori 
jos, kadangi jis ten visvien nie 
ko nesupranta, o antra jis turi 
visų jų pakankamai gerus pla 
nūs ir nuotraukas, iš kurių jis 
gali viską išskaityti. Dėl ma 
dos jis pravažiuos per Viduri 

( ųjų Vakarų kukurūzų lau 
kus, aplankys kelias viščiukų 
farmas ir tuo pademonstruos sa 
vo didelį susidomėjimą žemės 
ūkio produkcija, galų gale su 
pagieža pasakys, kad „u nas 
mnogo takich mažinami vyra 
batyvajut“ ir tuo baigs savo 
turistinę kelionę. Gi pats tiks 
las bus atliktas drožiant per 
televiziją Amerikos pilkosioms 
masėms kalbas, perpildytas 
migdančio taikos opiumo, šiuo 
keliu jis daug greičiau prieis 
prie Amerikos masių. Tą jis ži 
no ir todėl jis pasirinko datą, 
kada susirenka Jungtinių Tau 
tų Sesija, kad ir ten galėtų pa 
skleisti taikos opiumo viso pa 
šaulio rinktiems reprezentantą 
ms.

Vienintelis laimėjimas Eisen 
howeriui., iš šio vizito bus, jei 
gu jam pavyks užglostyti 
Chruščiovą nors iki savo prezi 
dentavičho pabaigos ir į istori 
jos lapus įeiti be Berlyno pra 
lošimo ir prestižo pažeminimo. 
Tuo galima patikėti, kadangi 
Chruščiovui jau su kaupu už 
mokėta vien tik pasiunčiant pa 
kvietimą atvykti į Ameriką, tą 
Demokratijos Mekką tam 20

amžiaus vergų pirkliui, kad jis 
gali pilnai vienus metelius pa 
laukti nejudindamas Berlyno 
problemos. O gi dar ir tie me 
tai atneš daugiau naudos Mask 
vai negu Washingtonui , nes 
per tuos metus Amerika jau 
bus visai apsnūdus nuo „koeg 
zistencijos“ nuodų, kuriuos 
nuolatos jau legaliu keliu da 
bar siunčia Maskva per Ame 
rikos turistus ir Maskvos kul 
tūrininkus. Dar Chruščiovas 
neatvažiavo, o New Yorko Sta 
ko rinka jau skaito, kad Eisen 
howeris susitars su Chruščio 
vu ir ginklavimo pramonė nu 
stos daug užsakymų. Ii tas pil 
dosi. Jau šiandieną Klasto Gy 
nybos departamentas ruošiasi 
anuliuoti 41 mil. sumai kariškų 
užsakymų.

Jeigu šios derybos pavyks, 
tai pasaulis skaitys, kad tai bu 
vo prezidento pareiga, bet jei 
gu Amerika bus apgauta, kam 
yra daug duomenų, Amerika 
pasiima Eisenhowerio asmeny 
didžiausią atsakomybę, kokią 
ji kada nors yra turėjusi, nes 
šiuo vizitu bus Amerikon įvež 
tas Trojos arklys, apie kurį jau 
1930 m. Maskvoje Lenino vai
do Politinių Mokslų Institute 
profesorius taip kalbėjo:

„MES JUS UŽKASIME...“

„Karas tarp Komunizmo ir 
Kapitalizmo yra neišvengia 
mas. Šiandieną (193U) žino 
ma, meį dar nesam pajėgūs 
pulti. Mums laikas ateis po 20 
—30 metų. Kad laimėtume, rei 
kalinga staigmena. Buržuaziją 
tam tikslui reikia užmigdyti. 
Mes turime pradėti nuo didžiau 
šio taikos (skelbimo... Kapita 
listiniai kraštai, apkvaišę ir su 
smukę, leisis bendradarbiauti 
savo pačių sunaikinimui. Jie 
griebsis bet kokios progos bū 
ti draugais. Kai tik jų budru 
mas bus dingęs, mes juos su 
triuškinsime savo kumštimi...” 
Šitą patį turinį kondensuotoj 
formoj 1958 metais pakartojo 
Chruščiovas: „Mes jus užkasi 
me“.

Mums, kaip europiečiams, 
svarbu žinoti,

KAIP J ŠJ CHRUŠČIOVO 
TRIUKĄ ŽIŪRI KITOS 

SĄJUNGININKĖS.

Nežiūrint kaip atsargiai Ei 
senhoweris glosto Adenauerį 
ir kokius pažadus duoda De 
Goliui, visi visvien į šį triuką 
žiūri kaip į naują šaltojo karo

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!

DARBINES KOJINES
Kokių tik rūšių jūs 
panorėsite, PEN
MANS DARBO 
KOJINIŲ yra įvai
riausių. Nesvarbu 
kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad 
tai, vertingiausias 
pirkinys už šią kai
ną.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI

GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-10-4)

erą, pradedančią labai pavojin 
gą dviejų pasaulio galiūnų pa 
sitarimų fazę, kuri kvepia dik 
tatoriškais prieskoniais ir isto 
rijoje dažniausia baigdavosi 
tarpusavio susitarimu ir pasida 
linimu dominavimo sferomis. 
Kuo konkrečiai šis bičiuliavi 
masis baigsis, pamatysime ne 
tolimoje ateityje. Europa šitą 
jaučia ir ji stengiasi išsiveržti 
iš vystyklų ir pati pradėti gin 
ti savo reikalus.

Vokietija yra labai susitūpi 
nusi šiuo asmenišku pasitari 
mu tarp Chruščiovo ir Eisen 
hoverio. bet nieko negali pada 
ryti, kadangi, atvirai kalbant, 
beveik visi buvę sąjungninkai 
pilnai sutartų, kad Vokietijos 
nereikia sujungti, bet negali 
sutarti, kaip ją administruoti. 
Rusijos veržlumas vis padeda 
Vokietijai militarizuotis, nes ir 
Amerika supranta, Kad komu 
nizmo tvanui reikia stiprpaus 
pylimo, kurio nei komunizmas 
nenugalėtų...

Dėl Chruščiovo - Eisenhowe 
rio vizitų labai jaudinasi ir 
Prancūzija. De Gaulle dar, ma 
tyti, negali užmiršti to triuko, 
kurį Amerika iškirto Prancūzi 
jai, Anglijai ir Izraeliui Sueso 
vadavimo metu. Kai Amerika 
vieton to, kad pagelbėjusi Ven 
grų sukilėliams ir tikrai pasiro 
džiusi kaip pasaulio tautų ap 
sisprendimo teisės aktyvi rė 
mėja, ji palaikė sutarties lau 
žytoją Egyptą, sustabdė karą 
ir dar kartu su Maskva per 
Jungtines Tautas paskelbė 
juos agresoriais. Šiandieną, kai 
Amerika atsidūrė akligatvy — 
Prancūzija reikalauja iš jos san 
dėlių pasiimti atomines bom 
bas arba ją prileisti prie jų nau 
dojimo kontrolės. Taip pat rei 
kalauja pagelbėti jai ilgametėj 
Alžyro problemoje. Kiekviena 
lazda turi du galus. . .

Anglija yra labai entuziastiš 
ka Dviejų Didžiųjų susitiki 
mui, nors ji ir nustumta nuo 
stalo, prie kurio dar sėdėjo Te 
herano, Potsdamo, Jaltos ir Ge 
nevos konferencijose. Atrodo, 
kad ji daro tą pačią klaidą, ku 
rią darė prieš 20 metų Miun 
cheno derybose. Anglijos liū 
tas jau tiek nuseno, kad nebe 
įžiūri skirtumo tarp diktatorių 
ir demokratiniu būdu rinktų 
prezidentų, ir taiko tuos pačius 
principus ir derybų etiką. Jie 
įrodinėja Eisenhoweriui, kad 
Chruščiovui užteks tik pačio 
pakvietimo į Ameriką. Jų poli 
tikos logika yra labai panaši į 
vaiko logiką, kuris arbatiniu 
šaukšteliu Azijos dramblį mai 
tina kiaušiniene ir tikisi jį pri 
penėti.

Skandinavijos blokas labai 
jaudinasi dėl dviejų didžiųjų pa 
sitarimų, o ypač, dabar, kai 
Chruščiovas atšaukė savo vizi 
tus pas juos. Ypatingai susirū 
pinusi Danija ir Norvegija, 
kurios yra NATO narės, nes 
Amerika gali papkeisti savo 
nepastovią politiką ir tada jo 
ms tektų žiauriai apmokėti už 
priklausymą NATO.

Japonija nors ir tiesiogiai nė 
ra paliesta šių pasitarimų, 
bet ji stengiasi pasinaudoti su 
sidariusia situacija ir jieŠKO ry 
šių su buvusiomis ašies valsty 
bėmis. Chruščiovas dėl to rė 
kia visa burna ir reikia many 
ti tuo klausimu tarsis ir Wa 
shingtone, nes Japopnijos var 
das Rusijai jau nuo senų laikų 
priknena lįiūdnus persirungi 
mus. Japonijos iškilimas Azijo 
je ant Amerikos pavadžio ne 
abejotinai būtų malonus Ame 
rikai ir jos sąjungininkams, nes 
ji atsvertų Raudonąją Kiniją 
Azijoje.

Raudonoji Kinija šiuo vizi 
tų pasikeitimu nėra patenkin 
ta, nes ji pati veržiasi į Chruš 
čiovo vietą Rytų Bloke. Ji to 
dėl desperatiškai ir gaminasi 
atominę bombą, kuri jai suda 
rytų prestižą atsistoti šalia 
Amerikos ir Rusijos. Tačiau 
Rusija jokio pajėgaus paitne 
rio nenori, nes Stalino mokinys 
Chruščiovas žino papgrindinį 
diktatorinio režimo principą 
— neduok niekam kitam užaug 
ti tokiu dideliu, kad jo šešėlis 
uždengtų tave. Tačiau ir Chru 
ščiovas negali ignoruoti 650 
mil. tautos ir todėl jis tiesiog 
iš Washingtono skrenda į Pei

pinga, tuo parodydamas, kad 
Kinija yra jo svarbiausias są 
jungininkas — kaip Eisenho 
werio Adenaueris.

O KAIPGI SU MUMIS? 
KOKIOJE PADĖTYJE MES 

TURIME LAIKYTIS ŠIO 
DVIEJŲ DIDŽIŲJŲ 

VIZITO ATŽVILGIU?

Mūsų pozicija šiuo atžvilgiu 
yra įdomesnė, negu kada nors 
yra buvusi. Oficialiai mes nie 
kur nefigūruojam, bet į mus 
kreipėsi ir Nixonas ir Eisenho 
weris prašydami pagarbiai lai 
kytis Chruščiovo vizito metu. 
Atseit amerikiečiai privalo pa 
rodyti nemažiau draugiškumo 
Chruščiovui, negu kad Nixo 
nas yra patyręs ir negu kad Ei 
senhoweris tikisi patirti iš ru 
sų. Visgi Chruščiovas yra ap 
dairesnis net ir šituose reika 
luose. Tuojau po šių Amerikos 
prezidento ir viceprezidento 
prašymų pabėgėliams jis pama 
tė, kad iš pabėgėlių čia jau 
perdaug reikalaujama, ir jis pa 
darė savo pareiškimą, sakyda 
mas, kad jis net nesitiki būti vi 
sur draugiškai sutiktas.

Taip, Drauge Chruščiovai, 
tu netik kad neturi būti taip 
drauigškai sutiktas, kaip mū 
sų valstybės vyrai, bet ir tikė 
tis negali, nes čia, šioje šalyje, 
gyvena žmonės, kurie mylėjo 
laisvę, demokratiją ir savo tė 
vynę, bet kai tu ant durtuvų 
atnešei „Stalino saulę“ arba tie 
šiai sakant — vergiją, jie pabė 
go ir buvo priglausti šios sve 
čios šalies. J šią šalį šimtme 
čiais plaukė laisvės mylėtojai, 
tik jie šiandieną nebegali su 
prasti, kodėl staiga toks posū 
kis, kodėl didžiausias pašau 
lio budelis net pačio šio šalies 
prezidento yra pakviestas vizi 
tuoti šią šalį. Taigi nesistebėk, 
Chruščiovai, jeigu pasitaikys 
vienas kitas iš susijaudinimo 
ekcentriškas veiksmas, nes tu 
gi žinai, kodėl tu negali net ti 
kėtis čia būti gėlėmis apmėty 
tas. Tu savo sąskaitą su Veng 
rais su ukrainiečiais ir su vi 
sais kitais pavergtaisiais ge 
riau žinai, negu Nixonas ir Ei 
senhoweris.

Eisenhoweriui mes turime 
pasakyti sakinį: Mes gerbia 
me jį kaipo demokratišku ke 
liu rinktą prezidentą, gerbia 
me šios šalies konstituciją ir įs 
tatytus ir mes ir mūsų vaikai 
bus dėkingi Amerikai, kuri pa 
valgydino mus, kai mes buvo 
me alkani stovyklose, aprengė 
mus, kai mes buvome apiply 
šę, ir atsivežė į šią laisvių ša 
lį, kad mes atgautume tai, ką 
Chruščiovas iš mūsų atėmė. Ta 
čiau mes negalime ramiai žiū 
rėti, kai Chruščiovas prieš me 
tus pažadėjęs mūs užkasti, šian 
dieną čia atvažiuoja tikriausia 
pasižiūrėti, kaip čia jam eisis 
komunizmo sėklas sėti ant už 
kasto kapitalizmo, mes negali 
me kelti jam ovacijų, nes to gi 
net jokie šio krašto įstatymą, 
nereikalauja.

O Jūsų, Pone Nixonti ir Ei 
senhoweri, motyvai, kad Jūs 
buvote šiltai sutikti, tai neatlai 
ko jokios kritikos, nes už kągi 
jus gali rusai neapkęsti? Ar 
dėl to, kad juos pastatėt ant ko 
jų, kai jie jau buvo visiškai III 
reicho paklupdyti; ar dėl to, 
kad atidavėt pusę Europos; 
kad atšaukėt gen. Patten su sa 
vo tankų divizija iš Prahos, 
kad ją pasiimtų rusai; ar todėl, 
kad užleidot Kiniją; ar už tai 
papgaliau, kad dabar tenkitate 
jo reikalavimus, — už ką? Ko 
ks gi palyginimas tarp Chruš 
čiovo ir Eisenhowerio praeities 
ir dabarties ir ateities? Argi 
Jūs manote, kad rusai ir lenkai 
jau yra daltonistai ir neskiria 
raudono kraujo nuo geltono 
medaus?

Chruščiovo vizito metu mes 
turim pilnz moralinę teisę ir 
pareigą viešai pareikšti, ką 
mes galvojame dėl šio politinio 
mosto tiek Eisenchoweriui, 
tiek Chruščiovui. Jeigu mes to 
nedarytume, tai mes tuo pačiu 
Chruščiovui sudarytume vaiz 
dą, kad šiame krašte yra tokia 
pat vergija, kaip ir Rusijoje, ir 
žmonės kelia ovacijas tiems, ku 
riems kelti liepia Chruščiovas 
ir kiaušiniais apmėto tuos, ku 
riuos saugumo valdininkai lie

Lietuvos gyvenimas 
be sovietinės kaukės

KAIP BUVO ORGANIZUOJAMI KOLCHOZAI
Visi mes puikiai žinome, kad 

sovietinis Lietuvos okupantas 
moka daryti propagandą. Šia 
prasme Maskva tikrai yra pra 
lenkusi Ameriką. Tegul tai yra 
vienintelis pralenkimas, bet tik 
ras ir efektyvus. Niekas nemo 
ka taip daryti propagandos, 
kaip sovietai. Sovietinės pro 
pagandos ekvilibristiškumas 
prieina prie tokios ribos, kad 
žmogus prieš savo valią ir sa 
vo sąmonę kalba taip, kaip kai 
ba užhipnotizuotas žmogus: 
nors jis mato juoda, bet hipno 
tizierio veikiamas sako — bal 
ta.

Bet dabar, kai iš Lietuvos 
jau yra atvykusių palyginti ga 
na daug žmonių, objektyvi tie 
sa nustatyti jau nesunku. Yra 
atvykusių prieš kelis metus, 
yra atvykusių tiktai prieš me 
tus ir yra atvykusių tiktai prieš 
kelis mėnesius ir paskutiniu 
metu — tiktai prieš kelias die 
nas. Su dauguma iš jų teko iš 
sikalbėti ir išsiaiškinti neabejo 
tina tiesą apie gyvenimą Lie 
tuvoje. Iš daugelio, su dange 
liu asmenų, pasikalbėjimo pa 
galiau pasisekė gauti visiškai 
konkrečių duomenų.

Kad niekas negalėtų pasaky 
ti, kad tai yra gal ir netiesa, pa 
duosime čia ir asmenų pavar
des, aplenkę tiktai tikslų nuro 
dymą vietos, nors pačią vietą 
vadinsime tikru vardu. Pradėsi 
me nuo Lietuvos kolchozinimo.

1948 METAI, SPALIO MĖ 
NUO, JUDRĖNAI.

Lietuvos kolchozimmas bu 
vo pradėtas įsakymu iš Mask 
vos 1948 metų spalio mėnesį, 
matyti, tuo sumetimu, kad pa 
vasarį jau pradėtų veikti kol 
chozai.

Judrėnams kolchozinti buvo 
paskirtas rusas Maleč, kuris bu 
vo rajono komisaras, vadas ir 
kompartijos pirmininkas. Jis 
yra kilęs iš Rusijos gilumos.

Judrėnų kolchozo organiza 
vimą jis pradėjo nuo to, kad 
uždarė šio miestelio bažnyčią, 
su tuo apskaičiavimu, kad jei 
% bus uždaryta bažnyčia, o ku 
nigas išvežtas į Sibirą, tai žmo 
nės greičiau sutiks eiti į kol 
chozą.

Bet jis apsiskaičiavo. Žmo 
nės jo agitacijai nepasidavė. Už 
darius bažnyčią ir kungą išve 
žus į Sibirą, Maleč kelis kar 
tus šaukė susirinkimą organi 
zuoti kolchozui. Bet žmones į 
susirinkimą nėjo. Tada Malieč 
sugalvojo kitą būdą. Jis paskel 
bė, kad atvažiuos rajono vado 
vas Janavičius ir partinio komi 
teto atstovas Ramanavičius ir 
bus svarstomas ne kolchozo or 
ganizavimo, bet bažnyčios ati 
darymo klausimas. Taip Male 
č’ui pasisekė apgauti Judrėnų 
žmones.

Žmonės susirinko, kaip buvo 
pasakyta, mokyklon, ir laukė 
atvažiuojant tų didelių ponų

draugų. Bet štai ponai atvažia 
vo, bet.. . atsivežė didelį būrį 
kariuomenės, ir
KARIUOMENE BUVO AP 

STATYTA VISA MOKYKLA
Mokyklos viduryje prie du 

rų buvo pastatyti du stalai. 
Prie vieno stalo sėdėjo rajono 
atstovai su paruoštais pareiški 
mais, į kuriuos tereikėjo įrašy 
ti tiktai vardas ir pavardė. Prie 
antrojo stalo sėdėjo rusų MG 
B (valstybės saugumo mimste 
rija) su dideliu baltu popie 
riaus lapu ir pieštuku rankose.

Taip buvo pradėtas susirin 
kimas. Dienotvarkėje, žnoma, 
nebuvo bažnyčios atidarymo 
klausimo, bet — tiktai vienas 
kolchozo organizavimo klausi 
mas.

Agitatoriai, ragindomi žmo 
nes rašytis į kolchozą, vargo 
keturias valandas. Jiems nuo 
kalbų išdžiūvo gerklės ii pra 
dėjo tinti liežuviai, bet žmonės 
į kolchozą nesirašė.

Žmonės, netekę kantrybės, 
pradėjo šaukti: Mes buvome pa 
šaukti ne kolchozo, bet bažny 
čios atidarymo klausimą svars 
tyti, todėl ir svarstykime baž 
nyčios atidarymo klausimą 1 
Bet agitatoriai tebereikalavo 
rašytis į kolchozą. Kai tas nie 
ko nepadėjo, žmonės, jau išvar 
gę ir išerzinti,, sukruto eiti na 
mo. Bet... pasirodė, kad durys 
kariuomenės apgultos ir visa 
mokykla apgulta kariuomenės, 
— išėjimo nėra! Bet žmonės 
visvien į kolchozą nesirašo.

Matant, kad nieko iš agita 
cijos neišeina, atsistojo rajono 
vykdomojo komiteto pirminiu 
kas Janavičius ir pasakė:

— Klausykite manęs. Prie 
durų stovi du stalai. Prie vie 
no sėdi rajono darbuotojai, 
prie kito — MGB darbuotojai. 
Dabar jūsų reikalas, ko jūs no 
rite:
NORITE | KOLŪKI, RAŠY 
KITĖS PAS RAJONO DAR 

BUOTOJUS, NORITE Į SIBI 
RĄ, RAŠYKITĖS PAS MGB 

DARBUOTOJUS...
Trečios išeities nėra!
Reikia pastebėti, kad tuo mę 

tu Lietuvoje buvo vykdomi 
masiniai išvežimai į Sibirą. Tat 
žmonės apsigalvojo, kad’geriau 
likti Lietuvoje ir pradėjo rašy 
tis į kolchozą. Bet atsirado ir 
tokių, kurie visvien nesuašė į 
kolchozą ir užsirašė pas MGB. 
Šie, parėję į namus, ąpsisvars 
tę, apsigalvoję, sugrįžo į mo 
kyklą ir prašėsi priimami į kol 
chozą, bet nebuvo priimti. Jie 
ms atsakė, kad jie gadins kol 
chozą. Greit jie buvo išvežti į 
Sibirą.

Taip buvo „suorganizuotas” 
Judrėnų kolchozas..

(Sekančiame n-ry apie pirmuo 
sius kolchozinio gyvenimo 

metus).

pia. Tokios neteisingos nuomo 
nės aš manau, kad ir pats Ei 
senhoweris nenorės.

Mūsų Laisvinimo veiksniai 
privalo iš šių vizitų pasikeiti 
mo pasidaryti atitinkamas išva 
das ir atitinkamai reviduoti 
laisvinimo akciją, jeigu ji dar 
įmanoma. Mano supratimu, 
tektų daugiau kreipti dėmesio 
į lietuvybės išlaikymą, nes po 
šių įvykių jau mums pakanka 
mai aiškiai parodyta, kad mū 
sų tremties metai gali ilgiau už 
sitęsti negu kad mes tikimės. 
Kadangi greitos aušros mūsų 
tėvynės padangėje dar nenuma 
tomą, tai mūsų veiksniai turi 
įrašyti savo progranron „Su 
stiprintų pastangų lietuvybės 
išlaikymui“ punktą.

Man atrodo, kad po siu pas 
kutintųjų įvykių turi sumažėti 
ir rietenos lietuvių tarpe ir 
kartu Lietuvoj laisvinimo Vei 
ksniuose, nes dabar sąlygos rei 
kalauja tik vienybės, vienybės 
ir dar kartą vienybės!

Naujosios diplomatinės eros 
metu mūsų veiksniai turi labai 
padidinti savo budrumą ir sau

goti savo valstybinius likučius 
visas 24 valandas, kad nepasi 
kartotų tai, kas atsitiko Vati 
kane su mūsų atstovybe. Tara 
yra daug davinių. Tad budėki 
me kiekvieną minutę ir kartu 
skelbkime kiekviena proga 
kiekvienam svetimtaučiui, kas 
yra komunizmas ir jo tikslai. 
(Tai Dr. J. Karvelio paskaita 
Liaudininkų suvažiavime Cle 

velande).
„ŠVIESOS” SUSIRINKIMAS 

KANBERROJE
Buvo metinis sambūrio 

„Šviesa" susirinkimas. Šia pro 
ga į skyrių įstojo trys nauji na 
riai: Florienė, Dirkis ir Ko 
valskis jun. Sekančių metų ka 
dencijai valdybos pareigas eis: 
P. Pilka — pirm., R. Genienė 
—sekr. ir P. Dirkis — iždin.

— Vokietijos socialistai kei 
čia programą — atsisako nacio 
nalizavimų, pasisako už laisvą 
konkurenciją ir už valstybės 
kontrolę.

— Dalai Lama oficialiai krei 
pėsi į JTO ir prašė apsaugoti 
Tibetą nuo žudynių.
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L. KANČAUSKAS.

Gen. T. Daukantui 75 metai
ne sutiko. Išgirdęs mano tiks 
lą, su malonumu ryžosi atsaky 
ti j patiektus klausimus.

— Kaip Tamstos, gerb. ge 
nerole, sveikata ir kaip jaučia 
tės?

— Sveikata yra pusėtinai ge 
ra. Rugpjūčio 3 dienos naktį, 
pirmą kartą gyvenime pagavo 
širdies astmos ataka, bet po 20 
minučių, gavęs injekciją, atsi 
gavau ir dabar gydausi. Svei 
kata labai pagerėjo.

— Gal negerai, kad Tamsta 
tiek daug dirbate?

— Darbas — mano „jūra“, 
mano gyvenimas, įpratimas ir 
sritis. Iš lietuviškų valdybų pa je“ ir „Valstybės formos raida 
sitraukiau, nes esti daug gin Europoje 15-20 amžiuose“. Bu 
čų. Man tas yra tik laiko truk 
dymas. nes dažniausiai būna 
asmeniškumai arba „savęs pasi 
rodymai“, o ne tiesos jieškoji 
mas. Kai pasitraukiau iš šio „ka 
ro lauko", tuoj pasireiškė vis 
didesnis mano darbo įvertini 
mas. Tai džiugu!

— Kiek žinau, Tamsta esą 
te labai populiarus ir gerbia 
mas kitų tautų išeivių tarpe. Su 
kokiomis tautomis Tamsta pa 
laikote nuolatinį ryšį?

— Nežinau kodėl, bet esu 
mylimas kitataučių. Bendrau 
ju su įvairiausiomis tautomis, 
ypač organizuotai, su Sąjūdžiu 
„Liberacion Europea“, išaugu 
siu iš Antikomunistinio Komi 
teto Buenos Airese. 1951 me 
tais per rumuno Michalescu 
paskaitą apie Makedoniją bu 
vome suimti. Nepabūgau ir dir 
bu toliau. Prieš dvejus metus 
buvau tapęs „L. E.” pirminin 
ku. Dalyvių skaičius tautybė 
mis šiame Sąjūdyje 
Maximum buvo 17, 
yra 14, būtent: Azerbaidžanas, 
Bielorusija, Bulgarija, Kroati 
ja, Slovakija, Sloveniįa, Esti 
ia, Gruzija, Vengrija, Latvija. 
Lietuva, Šiaurės Kaukazas, 
Rumunija ir Ukraina. Esame 
materialiai nepriklausomi nuo 
bet kurių kitų valstybių ir ne

Argentinos lietuvių kolonija 
turi garbės sveikint nusipelniu 
sį visuomenininką Teodorą 
Daukantą, jo 75 metų amžiaus 
sukakties proga. Gen. T. Dau 
kantas priklauso prie tų mūsų 
tautos vyrų, kurie augščiau vis 
ko stato Tėvynės meiię ir tau 
tos laisvę. Tokiems žmonėms 
nepristinga energijos, nepr 
stinga sveikatos ir visuomet 
jie yra optimistai. Argentinos 
lietuviai tą gali patvirtinti, nes 
kur ir koks reikalas bebūtų, 
gen. T. Daukantas visuomet vi 
suomet būna pirmutinis ir sa 
vo entuziazmu užkrečia kitus. 
Jis visuomet užimtas įvairiau 
sĄais reikalais: važinėja pas 
svetimtaučius, kurie jį kviečia 
norėdami išgirsti jo patarimų 
ar paskaitų ; jis skuba į lietuvis 
kų organizacijų susirinkimus; 
jis bėga į Pavergtų Europos 
Tautų Sąjūdžio posėdžius ir... 
turėdamas laisvo laiko valan 
dėlę, rašo lietuviškai spaudai. 
Dabar artinants jo garbingo am 
žiaus sukakčiai, plaukia jam 
sveikinimai iš visų laisvojo pa 
šaulio kampų su geriausiais lin 
kėjimais ir padėka už energin 
gą kovą dėl Lietuvos laisvės.

Gyvena Tėvų Marijonų pri 
glaustas, už ką jis yra nepap 
rastai dėkingas. Iki šiol, kol 
sveikata netaip šlubavo, užtek 
davo „kapitalo“ gauto, iš gera 
darių susirašinėjimui, bet da 
bar, kada tiek daug gauna svei 
kinimų ir prašymų parašyti 
laiškus, skundžiasi, kad dauge 
lį laiškų negali atsakyti vien 
dėl to, kad trūksta „kapitalo“ 
pašto ženklams pirkti. Reikia 
turėti reikalų ir su daktarais ir 
vaistinėmis.

Gen. T. Daukanto 75 metų 
amžiaus sukakties proga krei 
piausi j Jubiliatą prašydamas 
atsakyti į kelis klausimus, 
gerb. „N. Lietuvos“ skaityto 
jams.

Nelengva buvo jį pagauti. 
Kaip visuomet, su šypsena ma

keičiasi, 
o dabar

gauname jokių subsidijų. Tai buvo atgauta nepriklausomy
bė. Esu optimistas. Tuo tarpu 
stebiu, jog žygiuojame, palygi 
nūs su kitomis tautomis, ne 
perblogiausiai ir kitataučiams 
darome gerą įspūdį!

— Kaip atrodo Lietuvos pa 
dėtis šiuo momentu ir kaip ii 
gai gali tęstis Lietuvos okupa 
ei ja?

— Blogėjimas ir gerėjimas 
varžosi ir tai yra ypač įdomu. 
Kai kur, figūrališkai išsireiš 
kiant, valsčiuose blogėja, bet 
pasaulinio masto raidoje — ge 
rėja neabejotinai. 1923 metais 
Tautų Sąjungoje buvo 52 daly 
viai, iš jų kai kurie nustojo ne

suteikia mums gyvumą ir ko 
vos laisvę. Į „L. E.“ buvau įė 
jęs individualiai, ne iš organi 
zacijų. Mane tuometiniam ..An 
tikomunistiniam Komitetui“, 
dar man Vokietijoj būnant, 19 
48 metais pasiūlė „A. Lietu 
vių Balso“ redaktorius K. Nor 
kus.
tiną 
jau 
vau 
bau 
liu kitų tautų žmonėmis bend 
rauju politiškai. Skaičiau pas 
kaitą Lenkų Socialinių Moks 
lų Institute, tema „Lietuvio 
mintys apie santykius su len priklausomybės, o šiandeiną Su 
kais“. A. Komitetui skaičiau 
paskaitą tema „Karas Korejo

Man atvažiavus į Argen 
1949 metais brželio 24 d., 
birželio 27 dieną dalyva 
jų posėdyje ir, po to dir 
be pertraukos. Su dauge

vienytų Tautų organizacijoje 
yra 81-as dalyvis. Tai reiškia, 
kad nė vienam argesoriui nepa 
vyko sustabdyti tautinio išsi 
laisvinimo troškimo! Jie vieno 
trokšta, o gyvenimąs rieda sa 
vo keliu.

— Jei ilgai tęsis Lietuvos 
okupacija, ar naudinga mums 
kurti „atsarginę“ Lietuvą Bri 
tų Hondūre ir ar tas galima bū 
tų padaryti?

— Ar naudinga kurti „Lietu 
višką Hondūrą"? Norintieji te 
kuria! Aš pats dvasios pagavi 
me, 1924 metais, matydamas 
vis didėjančią iš žemės ūkiškos 
Lietuvos emigraciją, buvau nu

vau pakviestas dalyvauti dis 
kusijose Buenos Aires Katali 
kų Universitete dėl „Stalino 
Konstitucijos“. Dabar „L. E.“ 
statutas reikalauja (esame pil 
nai legalizuoti) būti organiza 
cijos atstovu. Taigi esu Argen 
tinos Lietuvių Bendruomenės 
atstovas.

— Tamsta esate „L. E." va 
dovybėje?

— Taip. Siunčiame mūsų 
atstovus į Kongresus. Garsina 
me mūsų, okupuotų, reikalus.
Ar atsiekiame tikslą? Nenore važiavęs į jau iš laivyno maty 
čiau girtis, bet galiu faktais įro 
dyti, jog esame žinomi ir su 
mumis skaitosi, net Kuba.

— Ką Tamsta galėtum paša 
kyti apie lietuviškas organiza 
cijas Lietuvos laisvinimo reika 
le?

— Kiekvienas dirba, kaip iš 
mano ir sugeba. Todėl, kiek 
vienas darbas yra džiugus ir, 
dalinai savo vaidmenį atlieka. 
Gaila, kad daug susiskaldymo, 
bet tai yra laisvės pažymys ir 
lavina būsmąjam Laisvam Gy 
venimui.

— Visai išeivijai labai aktu 
alus lietuvybės išlaikymo klau 
simas. Ką Tamsta galėtum 
apie tai pasakyti?

— Tai priklauso nuo žmo 
nių susipratimo. Visų talkoje

KULTORLVEfMRCWIKA
PASTERNAKUI GRĄŽINA RESPEKTĄ

Borisui Pasternakui už išve 
žimą užsienin nepriimtino so 
vietų diktatūrai romano „Dak 
taras Živago’ , už kurj jam bu 
vo suteikta Nobelio literatūros 
premija, — buvo apšauktas tė 
vynės išdaviku, liaudies priešu, 
išmestas iš Rusijos rašytojų są 
jungos ir pasmerktas, pagal 
kompartijos įsakymą, visuose 
sovietų valdomuose kraštuose, 
— dabar jau grąžinamas res 
pektas.

New Yorko simfoniniam or 
kestrui Maskvoje duodant at 
stisveiikinimo koncertą) publi 
kos pryšakin, tos pačios kom 
partijos valia, buvo išstum 
tas... Boris Pasternak, kas įdo 
miausia, ne vienas, bet drauge 
su didžiausiu ir garsiausiu Ru 
sijos kompozitorium šostako 
vičiu. Jie abu ėjo sveikinti New 
Yorko simfoninį orkestrą už 
puikų grojimą.

linkėti Argentinos ir laisvaja 
me pasaulyje esantiems lietu 
viams bei Lietuvoje ar Sibire 
kenčiantiems mūsų broliams?

— Ištvermės! Lietuviai turi 
gerą ištvermės ypatybę ir dėl 
to iki šiol išsilaikė. Net Kirili 
cos bandymus atlaikė priešais 
galingos imperijos priespau 
dos organizuotą aparatą. Spy 
rėsi ištvermingai ir liaudis lai 
mėjo, kuomet kai kurie švie 
šuoliai galvojo, jog nėra išei 
ties spirtis.

— Ačiū.
— Tai tik malonumas man, operoje. 

— spausdamas man dešinę, su 
šypsena lūpose man atsakė su 
kaktuvininkas ir nuskubėjo 
ten, kur jis yra laukiamas.

Argentinos lietuviai sukak 
tuvininką rugsėjo 12 d. pager

tą artimą atstumu Alžyrą. Įsi 
tikinau, jog išsilaisvinimo tau 
tų pradai yra gyvingi. Krizės 
metu įsibrovusi ateivių mažu 
ma gali būti skaudžiai paliesta 
ir būtinai smarkiai nukentėti. 
(Tą ir matom šiandien, po 30 
kelių metų Alžyre — tame yra 
Alžyro problemos tragedija!) 
Visiškai atsisakiau minties. 
Mano nuomone — neapsiri 
kati. Tolimesni lietuvių planai 
siųsti, sakysim net kelis šimtus 
tūkstančių lietuvių į atogrąžų 
Angolą, tarp 19 mil. juodukų, 
šiandieną, rodos, išgaravo net 
ir iš tokio plano sumanytojų bė turtingu pobūviu lietuvių pa 
galvų. Honduras turi panašu rapijos salėje, kuri rengė „Bu 
mų! Teplanuoja. Nekliudykim, vusių Karių ir Kovotojų“ S-ga 
bet ir neprisidėkim! ir specialiai tam sudarytas ko

__ Ko Tamsta galėtum pa mitetas.

Kadangi yra žinoma, kad so 
vietų diktatūroje viskas yra da 
romą „pagal pl&ną“, kur} nu 
stato kompanija, tai šis Pas 
ternako išstūmimas viešumon 
prieš visą pasaulį ir Maskvos 
sovietinės buržuazijos grietinė 
lę, o ypač jo pastatymas greta 
žymiausio sovietų menininko, 
neabejotinai rodo, kad Paster 
nakui bus grąžintos visos tei 
sės. Spėjama, kad net jo romą 
nas „Doktor Živago“, gal tik 
tai su kaikuriomis pataisomis 
(kurias greičiausia sutars pats 
Chruščiovas, kaip jis tą padarė 
su Šolochovu dėl „Plėšinių“ ro
mano), bus išleistas Maskvoje. 
Greičiausia, Pasternakui, ku 
ris dabar yra jau milionierius, 
bus duota teisė atsiimti ir No 
belio premiją ir honoraras už 
užsieniuose išleistą jo pagarsi X 
jusį romaną. *

Taip yra sovietijoje, kur žmo 
gus neturi laisvės ir absoliutiš 
kai priklauso nuo despotų už 
gaidų: kai jie nori — pakelia 
ir išaugština, o nori — sunieki 
na ir sutrypia...

Ir Pasternaką suniekino ir 
sutrypė, o dabar nori 
tuoti“...

• P. šarauskas prfeš 
iš Australijos atvyko 
ką ir Los Angeles šiuo metu iš 
garsėjo muzikos geibėjų tar 
pe. Amerikoj jis kurį laiką in 
tensyviai studijavo dianavimą 
ir dabar Vincent Shaias var 
du jis dainuoja vienoje rus^

• Pr. Gavėnas paruošė knygą 
„Mikas Magonas“.
• S. Tomarienė paruošė „Se 
nolės pasakas“ ir vaidinimą 
„Devingalvis“.
• P. Pakalnis paruošė pedago 
ginį veikalą „Autostrada į gy 
venimą“.
• K. Čibiras paruošė antrą lai 
dą M. Pečkauskaitės biografi 
jos „Gyvenimo menininkė".

„reabili

3 metus 
į Ameri

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

KETURIOLIKTOJI DALIS — VĖL VARYKINE
32.
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— Strelnikovas suimtas, nuteistas augščiausia bausme 

ir nutarimas įvykdytas.
— Kaip baisu! Ar gi tai tiesa?
— Taip aš girdėjau. Aš tuo esu įsitikinęs.

• — Nesakykite to Larai. Ji iš proto išeis.
— Na žinoma. Todėl aš jus ir į kitą kambarj pakvie 

čiau. Po šio sušaudymo ji ir duktė pavojuje, kuris tiesiog 
prie jų prisiartino. Padėkite man jas išgelbėti. Jūs absoliu 
tiškai atsisakote jas palydėti?

— Aš jums jau pasakiau. Žinoma.
— Bet be jūsų ji nevažiuos. Nežinau, kas ir daryti. To 

kiu atveju iš jūsų reikalinga kitokia pagalba. Jūs padarykite 
taip, kad ji patikėtų, jog jūs išvykstate, kad jus pasiseka 
įkalbėti, įtikinti. Aš neįsivaizduoju jūsų atsisveikinimo. Nei 
čia, nei Juriatino geležinkelio stoty, jeigu jūs vyktumėte 
mus palydėti. Reikia pasiekti tą, kad ji įsitikintų, jog jūs iš 
vykstate. Jeigu ne dabar, drauge su mumis, tai po tūlo laiko, 
kai aš jums suteiksiu naują galimybę, kuria jūs pažadate pa 
sinaudoti. Čia jūs turite sugebėti duoti jai netikrą priesaiką. 
Bet tai rif tušti mano žodžiai. Garbe jus užtikrinu, kad su 
lig pirmu jūsų pageidavimu aš apsiimu jus bet kada iš čia 
paimti ir pasiųsti toliau, kur tiktai jūs panorėsite. Larisa 
Fiodorovna turi būti įsitikinusi, kad jūs mus palydėsite. Įti 
kinkite ją, kad ji neabejotų. Sakysime, jūs išbėkite tartum 
kinkyti arklio, ir įtikinkite mus jau važiuoti, nes jūs mus pa 
sivysite.

— Aš sukrėstas žinios, kad Pavel Pavlovič sušaudytas 
ir negaliu atsipeikėti. Aš vos sugebu sekti jūsų žodžių min 
tį. Bet aš su jumis sutinku. Likvidavus Strelnikovą, pagal 
mūsų dabartinę logką, Larisos Fiidorovnos ir Katios gyvy 
bė pavojuje. Kuris nors iš mūsų tikrai neteks laisvės, ir, žino 
ma, tokiu ar kitokiu būdu vis vien mus išskirs. Tat, išties, 
geriau jūs mus išskirkite ir kur nors toliau, į pasaulio kraštą, 
jas išvežkite. Dabar, kai aš šita kalbu, reikalai jau yra nuėję 
taip, kaip jūs norite. Tikriausia, aš neištversiu, ir atsisa 
kęs garbės ir savymeilos, aš nužemintai eisiu prie jūsų, kad 
galėčiau gauti iš jūsų rankų ją, ir gyvenimą, ir jūrinį kelią 
pas savuosius ir savo išsigelbėjimą. Bet leiskite man visa tai 
perprasti. Jūsų preneštoji žinia mane pritrenkė. Aš sumin 
džiotas kančios, kuri atima iš manės galimybę galvoti ii 
svarstyti. Gali būti, kad paklusdamas jums aš darau lemtin 
gą, nepataisomą klaidą, kuria baisėsiuosi visą gyvenimą, bet 
nusilpninusio mane skausmo rūke, yra vienintelis, ką aš ga 
liu daryti, tai mašinaliai paklusti jūsų valiai ir daryti tai, 
ką jūs liepsite. Ir taip aš dėl jos darau veiksmą — einu lyg 
kinkyti arklį ir sakau, kad aš jus pasivysiu, o liksiu čia vic 
nas. Tiktai viena smulkmena. Kaip jūs dabar vyksite, kai 
jau naktis? Kelias eina mišku, vilkai siaučia, saugokitės.

— Aš žinau. Aš turiu šautuvą ir revolverį. Nesiiūpin 

kite. Be to, nuo šalčio šiek tiek ir spirito pasiėmiau. Jo tu 
riu pakankamai. Pasidalinsime, jeigu norite,
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„Ką aš padariau? Ką padariau? Atidaviau, atsisakiau, 

užleidžiau. Bėgti ir vytis, pasivyti, susigrąžinti. Larai Larai
Negirdi. Vėjas iš priešingos pusės. Ir, tikriausiai, jie 

negirdi, garsiai kalbėdami. Ji turi pagrindo būti rami ir lin 
ksma. Ji patikėjo apgaule ir neįtaria, kad klysta.

Štai jos galimos mintys. Ji galvoja. Viskas susidėjo 
taip gerai, kaip ir nereikia geriau, pagal jos norą. Jos Juroč 
ka, fantastas ir užsispyrėlis, pagaliau suminkštėjo, ačiū Die 
vui. ir drauge su ja vyksta kažkur į tikrą vietą su žmonėmis 
protingesniais už juos, į teisėtumo ir įstatymų globą. Jeigu 
net jis pasispyrios ir net į vieną traukinį nesės, tai Viktor 
Ippolitovič atsiųs jam kitą traukinį, ir jis artimiausiu laiku 
pas juos atvažiuos.

O dabar jis, žinoma, arklidėje drebančiomis nuo skubėji 
mo ir jaudinimosi rankomis, skubėdamas ir painiodamasis 
kinko Savraską ir tuojau sės į roges ir ragins arklį, kad dar 
laukuose,, ligi jie įvažiuos į mišką, juos pavytų.

Taip ji, turbūt, dabar galvoja. O jie netgi kaip reikiant 
neatsisveikino tiktai Jurij Andrejevič numojo ranka ir nusi 
suko, stengdamasis praryti basliu gerklėje atsistojusį didelį 
skausmą, lyg būtų paspringęs kąsniu obuolio“.

Daktaras, užsimetęs ant vieno peties paltu, stovėjo gon 
koše. Laisvąja ranka nuo palto jis prie pat lubų taip stipriai 
spaudė kaklelį tekinto gonkų stulpelio, lyg jį būtų smaugęs. 
Visą savo sąmonę jis buvo įsmeigęs į tolyje kažkokj tašką, 
Ten, buvo matomas tarpsnis kelio, kyląs į kalną ir einąs tarp 
išmėtytai augančių beržų. Į šią atvirą vietą šiuo momentu 
krito besileidžiančios saulės šviesa. Į tą vietą dabar turėjo 
išnirti iš nedidelio klonio skubančios rogės.

— Sudie, sudie, — tyliai beprasmiškai kartojo daktaras, 
spausdamas iš krūtinės vos gyvus garsus į šaltą vakaro orą. 
— Sudie, vieninteliai mylima, ant visados prarandamoji!

— Važiuoja! Važiuoja! — skubiai, sausai prašnabžde 
jo jis pabalusiomis lūpomis, kai važis strėle išskrido į kalne 
lį, pralenkdamas vieną po kito beržus, ir pradėjo lėtinti grei 
tį, o džiaugsmas, prie paskutiniojo sustojo.

O kaip pradėjo plakti dakarto širdis, o kaip pradėjo 
plakti širdis, kojas pakirto, jis nuo susijaudinimo pasidarė 
minkštas, kaip veltinis, kaip slystantis nuo pečių paltas! „O 
Dieve, Tu, rodos, nusprendei ją man — grąžinti? Kas ten 
įvyko? Kas darosi ten, toli ant užsklandines ribos? Kaip tą 
paaiškinti? Kodėl jie sustojo? Ne. Dingo. Nurūko. lai ji 
turbūt paprašė minutei sustoti, kad galėtų dar kartą pažvelg 
ti ir atsisveikinti namus. Arba ji norėjo įsitikinti, ai jau va 
žiuoja Jurij Andrejevič ir ar jų jis nesiveja? Nuvažiavo. Nu 
važiavo.

Jeigu suspės, jeigu saulė nenusileis (tamsoje jis jų ne 
pamatys), jie dar kartą jam pasirodys, kai pakils į kitą augs 
tumelę, kur praeitą naktį buvo vilkai".

Ir štai atėjo ir praėjo ir ši minutė. Tamsiai raudona sau 
lė dar ritosi per mėlyną sniego pusnių liniją. Sniegas go 
džiai siurbė ananasinį saldumą, kuriuo ji jį užliejo. Ir štai jie 
pasirodė, pralėkė ir nuskubėjo. „Sudie, Lara, iki pasimaty 
mo aname pasaulyje, sudie mano groži, sudie mano džiaugs 
me, bedugnis, neišsemiamas, amžinas“. Ir štai jie pasislėpė. 

„Daugiau aš tavęs niekad nepamatysiu, niekad, niekad gyve 
nime, daugiau niekad tavęs nepamatysiu“.

Tuo tarpu temo. Skubiai bluko, geso išsidraikiusios 
sniege raudonai bronzinės saulės žaros dėmės. Pelenais to 
lių minkštumas skubiai niro į melsvas sutemas, vis labjau 
mėlusias. Su pilka jų migla susiliejo švelnus beržų mezginio 
tinklas pakelėje, šveniai ryškėdamas balsvai rožiniame dan 
g uje.

Dvasinis skausmas aštrino Jurijaus Andrejevičiaus jspū 
džių imlumą. Viską jis priėmė dešimteriopu aštrumu. Visa 
aplinkuma dvelkė vienišumu, ir net oras. Nebūtu atjautimu 
kvepėjo visas žiemos vakaras, kaip viską atjaučiantis hudinin 
kas. Tartum niekad dar taip netemo ir suvakarėjo taip tik 
tai šiandien užjaučiant sunašlaitėjusį ir vienatvėje atsdūrusį 
žmogų.

Daktaras beveik traukėsi nuo šio jaučiamojo valandos 
grožio, kaip nuo užjaučiančiųjų minios, beveik pasiruošęs pa 
sakyti jį siekiantiems saulės atošvaisčių spinduliams. „Ačiū. 
Nereikia“.

Daktaras stovėjo veidu į uždarytas duris, nusigręžęs niM 
pasaulio. „Nusileido mano šviesioji saulute“, — kartojo ir 
įtaigojo kažkas jo viduje. Jis neturėjo jėgų ištarti girdimai 
šiuos žodžius iš eilės be spazmų gerklėje, kurie juos trikdė.

Jis įėjo į namus. Dvigubas, dviejų rūšių monologas ja 
me vyko: sausas, tariamai dalykiškas savo reikalui ir išsi 
sklaidantis, bekraštis, atžvilgiu Laros. Štai kaip ėjo jo min 
tys: „Dabar į Maskvą. Ir pirmas uždavinys — išlikti gyvam. 
Nepasiduoti miegui. Neiti miegoti. Dirbti naktimis ligi pa 
mišimo, kol nuovargis nukankns ligi apmirimo. Ir štai dar 
kas. Tuojau pakūrenti miegamąjį, kad nereiktų be reikalo 
naktį šalti”.

Bet štai kaip jis dar kalbėjo su savim: „Grožis mano ne 
užmirštamasis’ Kol mano alkūnių sulinkimai tave atmena, 
kol tu ant mano rankų ir lūpų, as būsiu su tavim. Aš tavo 
ašaras išverksiu tau išverksiu kuo nors vertingu, išlickan 
čiu. Aš tavo atmintį įrašysiu į švelnų, švelnų, skausmingai 
liūdną paveikslą. Aš liksiu čia, kol šita padarysiu. O po to 
ir pats išvyksiu. Štai kaip aš tave pavaizduosiu. Aš ta<^| 
bruožus nupiešiu popieryje kaip po baisios audros, skrodžian 
čios jūrą ligi pat gelmių, nugula ant smėlio žymės stipriau 
sios, toliausiai nusviedžiamos bangos. Laužyta linija primė 
to jūra į krantą kriaukles, dumbius, visa lengviausia, ką pa 
kelia nuo dugno. Tai yra ilgiausia, be galo besitęsianti jūros 
bangų riba. Taip gyvenimo audros tave atbloškė prie manęs, 
mano pasididžiavime. Taip aš tave pavaizduosiu".

Jis įėjo į namus, uždarė duris, nusimetė paltą. Kai jis 
įėjo į kambarį, kurį Lara rytą gražiai sutvarkė ir kuriame 
skubant išvykti viskas buvo sujaukta, kai pamatė sutaršytą 
ir neaptvarkytą lovą ir betvarkėje daiktus, išmėtytus ant 
grindų ir kėdžių, jis, kaip mažytis, atsiklaupė ant kelių prie 
lovos, krūtine prisispaudė prie kieto lovos krašto ir, nulei 
dęs galvą į patalinę, pravirko, kaip vaikas, graudžiai ir skau 
džiai.

Tai tęsėsi neilgai. Jurij Andrejevič atsikėlė, nusišluistė 
ašarąs, nustebusiai išsiblaškiusiu ir nuovargiškai rezignuo 
jančiu žvilgsniu pažvelgė aplink, paėmė Komarovskio pa. 
liktą butelį, atkimšo, įsipylė pusę stiklinės, pridėjo vandens, 
primaišė dar sniego ir gėrėdamasis, beveik kaip neseniai iŠ. 
varktomis, nepaguodžiamomis ašaromis, pradėjo gerti šį mį. 
šinį pamažu, godžiais gurkšniais. D. b..
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J. A. V. Bendruomenės
suvažiavimas

(Mūsų specialaus koresponde nto pranešimas)
Ne tik patys JAV lietuviai, Lietuvoje išleistų veikalų 

bet ir kitur gyveną tautiečiai spausdinimo klausimais. Vieni 
nemažą dėmesį kreipė į rugsė teigė, kad vertos dėmesio ir pa 
jo pradžioje vykusį JAV Liet, kankamai augštos literatūrinės 
Bendruomenės visuotinį šuva knygos būtų čia naujai išlei 
žiavimą. Svarbus jis buvo pa džiamos ir tuo išeivija būtų su 
tiems Amerikos lietuviams ir pažindinama su vertingiausiais 
labai įdomus kitų kraštų tau 
tiečiamfc. Juk nėra vistiek, kaip 
klosis tolimesnieji žingsniai pa 
čioje gausingiausioje išeivių lie 
tuvių kolonijoje. Tuo labjau, 
kad bent iki šiol, JAV Btnd 
ruomenės organizacija vis dar 
gyveno lyg ir organizavimosi 
laikotarpį, kuris jau išties per 
nelyg ilgai užtrukęs.

Pirmasis JAV Liet. B-menės 
suvažiavimas gal ir neliks isto 
riniu, bet be jokios abejonės, 
jis buvo 

PAKANKAMAI SVARBUS
ir svarus sekantiesiems Bend 
ruomenės žygiams ir keliams 
Jungtinėse Valstybėse. Kalbų, 
diskusijų, nuomonių ir pasiūly 
mų buvo išklausyta labai daug, 
kurių nemaža dalis buvo tikrai 
brandžios ir vertos platesnio su 
sidomėjimo. Visa tai yra ganė 
tinai aiškiai išdėstyta Suvažia 
vimo nutarimuose, kurie arti 
mu laiku bus 
mai.

Daug laiko 
organizacinių 
mui, diskutuotas JAV LB Ta 
rybos rinkimų vykdymas, LB 
vaidmuo Lietuvos laisvės kovo 
je, pasisakyta LB finansiniais 
klausimais, platokai sustota 
ties kultūriniais ir liet, spaudos 
reikalais, socialine ir visuome 
sine veikla, švietimo darbais ir 
tt. Tais klausimais iš anksto 
paruošti referatai buvo išsa 
mūs ir suteikė pagrindą rimto 
ms diskusijoms. Neouvo už 
miršti ir mūsų jaunimo reika 
lai. Ta tema buvo daug ir ver 
tingų pasisakymų. Ir, tenka la 
bai apgailestauti, kad

PAČIO JAUNIMO 
labai mažai tesimatė posėdžių 
salėje. Iš kalbų galima buvo 
spręsti, kad Bendruomenėje 
jaunimas galėtų sau rasti pri 
deramą vietą, tou labjau, kad 
yra aiškus noras skaitytis su 
jaunimo pageidavimais ar net 
ir keisti vienus ar kitus veiklos 
metodus, kurie būtų ir patrauk 
lesni ir daugiau suprantami mū 
sąjam atžalynui.

Buvo tikrai dėmesio vertų pa 
sisakymų, raginant bevaikes 
.šeimas įsūnyti ar įdukryti esą 
'mus lietuvius našlaičius ir juos 
išgelbėti lietuvybei, daug nuo 
širdaus susirūpinimo reikšta 
lietuviškų šeimų kūrimu, ei 
Tnant iki to, kad prie Bendruo 
menės organų būtų steigiami 
net

VEDYBŲ BIURAI,
kurie visišku diskretiškumu ga 
lėtų tarpininkauti’ tarp visa 
me pasaulyje išsisklaidžiusių 
lietuvių merginų ir vyrų. Būta 
Įdomių diskusijų ir kai kurių

per

dailiosois literatūros pasieki 
mais Krašte, kiti gi, teigė, kad 
tokios knygos leistinos tik jas, 
teisingiau, jų turinį ar pasitai 
kančias atskiras ir mums ne 
priimtinas vietas „nubolševiki 
nūs“. Žinoma, tai ir tebeliko 
diskusijose. Daug ginčų šukė 
lė ir vieno atstovo pasiūlymas, 
kad siunčiant padėkas JAV se 
natoriams, jie būtų kviečiami 
panaudoti savąją įtaką ir 

CHRUŠČIOVO VIEŠNAGĖS 
metu, pareikalautų iš jo, kad 
Lietuvoje žmonės gautų dau 
giau laisvės, pirmoje eilėje, 
spaudos, religijos kultūrinės 
ir pan. Bet tai, kai kam pasiro 
dė, lyg ir nukrypimas nuo pa 
čio pagrindinio principo — be 
sąlyginės ir visiškos laisvės bei 
nepriklausomybės Lietuvai. 
Taigi, viskas, arba nieko. . .

Suvažiavimą pagerbė savo 
apsilankymu Michigan© guber 
natorius G. Menen Williams, 
kuris savąjį švarką pasipuošęs 
lietuviškąja trispalve, pasakė 
įdomią politinę kalbą, liesda 
mas sovietų pavergtų tautų 
eventualų išlaisvinimą, Chruš 
čiovo kelionę ir tarpusavius 
amerikiečių sovietų vizitus. Su 
važiavimas susilaukė

ITIN DAUG SVEIKINIMŲ 
iš žymių Washington© parei 
gūnų. Raštu sveikino 81 sena 
torius, viceprezidentas R. Nix 
onas, respublikonų partijos var 
du T. B. Morton, 35 valstybių 
gubernatoriai, kongresmanai, 
miestų majorai ir t. t. Taip pat 
labai gausiai JAV LB prisimi 
nė visa eilė mūsų lietuviškųjų 
įstaigų ir asmenų, k. a. Lietu 
vos pasiuntiniai, konsulai, or 
ganizacijos, veiksniai (išsky 
rus ALTĄ), laikraščiai, atskiri 
asmenys.

Bene pirmą kartą lietuviš 
kuose suvažiavimuose, rengė 
jai parūpino spaudos atstovą 
ms sudaryti visiškai malonias 
darbo sąlygas. Akredituoti lai 
kraščių atstovai turėjo savo ats 
kirą stalą šalia Prezidiumo, bu 
vo parūpintos (jei kas norėjo 
naudoti) rašomosios masinė 
lės, popieris. Visą suvažiavimo 
metą su spaudos atstovais pa 
laikė ryšį ir informaciją teikė 
V. Kutkus, čia pat spaudos žm 
onėms buvo dalinama spausdin 
ta medžiaga, suvažiavimo refe 
ratai, brošiūros ir tt. Bankete, 
spaudos žmonės taipogi turėjo 
rezervuotą stalą ir laikraštinin 
kų vaišių išlaidas padengė ren 
gėjai. Žodžiu, tai kažkas naujo 
ir malonaus santykiuose su 
spauda. Bendruomenė parodė, 
kad iš spaudos moka ne tik rei 
kalanti, bet ir duoti.

BANKETE KALBĖJO
PLB pirm. J. Matuilonis, kon 
sulas dr. P. Daužvardis, JAV 
Kongreso narė A. Griffiths ir 
kt. Meninėje programoje daly 
vavo ,sol. M. Kripkauskaitė, 
akomp. muz. A.Kuičūnas. Visą 
suvažiavimo eigą sekė PLB pir 
mininkas J. Matulionis, Itali

I
Vietoj rašymo - pasikalbėkite i 

su savo artinaisiais!
Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus. : 

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

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

plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 
neišskiriant nei vaikų.

Mes įrašome j plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų J; 
namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50.
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IŠ LIETUVIŲ EV. LIUT. BUITIES
Savo sinodo reikalingumas

Jau XVI a. besiformuojan jas Lietuvos ev. liut. parapijų 
čiai ev. liut. bendruomenei Lie pavyzdžiu su nepakeistu Tike 
tuvoje būdinga, kad ji savo jimo Išpažinimu. Suprantama, 
bažnyčios bei tikybos reikalus kad anie kunigai ir parapijos 

bendradarbiavo su tomis Ame 
rikos liuteronų sinodinėmis 
bažnyčiomis, kurios savo tiky 
bine sandara yra artimos Lie 
tuvos ev. liuteronų bažnyčiai.

Po II pasaulinio karo naujai 
atvykę lietuviai ev. arba įsilie 
jo į esamas, arba sudarė nau 
jas parapijas. Šiandien lietuvių 
ev. liut. parapijų yra Čikagoje, 
Kolenfcvilėje, Toronte, Niujor 
ke, Bostone, Los Angeles ir ki 
tur, kur laikomos pamaldos lie 
tuvių kalba. Šių šalių lietuvių 
ev. liut. parapijos jautė gyvą 
reikalą sudaryti apjungiantį 
bendravimą. Tam tikslui jau 
1954 m. Toronte įvyko pirma 
sis JAV ir Kanados lietuvių 
ev. liut. parapijų atstovų ir ku 
nigų sinodas. Šių šalių daugu 
mos parapijų savo atstovais ir 
kunigais sinode dalyvavo. Si 
nodas priėmė nuostatus, ku 
riuose be kita ko yra pažymė 
ta, kad šis Sinodas neliečia ats 
tovų ar dvasiškių priklausomy 
bės kitiems vietiniams Iiutero 
nų sinodams. Šis Sinodas šie 
kia burti į vieningą bendru© 
menę visus lietuvius ev. liūte 
ronus, rūpintis savitais reika 
lais, kuriais joks kitas sinodas 
nesirūpins, pvz. lietuviška 
sipauda, reikalinga literatūra, 
lietuviškomis šventadienio mo 
kyklomis ir kt.

1956 m. Toronte susirinko 
antrasis JAV ir Kanados Lie 
tuvių Ev. Liut. Sinodas, kur 
išryškėjo, kad lietuviams ev. 
savas sinodas yra didžiai svar 
bus ir gyvybiškai reikalingas. 
Be kita ko Sinodas nutarė iš 
leisti naują lietuvišką giesmy 
ną ir leisti leidinį savo reikalą 
ms. Sinodo 3 metams išrinkta 
Valdyba (įeina pirm. prof. dr. 
K. Gudaitis, vicepirm. senjoras 
doc. teol. lie. kun. J. Pauperas, 
sekret. kun. P. Dagys, nariai 
J. Preikšaitis, J. Anysas, G. 
Borchertas ir R. Brakas) vyk 
dydama Sinodo nutarimus, su 

liet. ev.
taryba, 
giesmy 

paruošė

tvarkė demokratišku būdu. 
Tam reikalui jie šaukdavo si 
nodus; pirmas bendras toks 
sinodas įvyko 1556 m. Vilnių 
je. Pagrindinė sinodo idėja bu 
vo ta, kad visa bendruomenė 
dalyvautų bažnyčios bei tiky 
bos reikalų tvarkyme. Dėl to 
jau tuomet sinoduose dalyvau 
davo bendruomenės arba para 
pijų rinkti atstovai, jų pamoks 
lininkai ir kunigai. Šią demok 
ratinę bažnyčios santvarką 
ypač lietuviai evangelikai liūte 
ronai vertina ir jos laikėsi ne 
■priklausomoje Lietuvoje, jos 
laikosi ir svetur, kiek vietos są 
lygos tai leidžia. Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Kana 
dos lietuviai ev. liuteronai, ku 
rie brangina Lietuvoje turėtą 
savo bažnyčios sandarą, yra 
susibūrę į savo JAV ir Kana 
dos Lietuvių Ev. Liuteronų Si 
nodą, kad išlaikytų savo tiky 
bos bei bažnyčios savitumą.

Tikybiniu požiūriu jau nuo 
pat pradžios Lietuvos ev. liu 
teronai laikėsi 1530 m. pirmų 
jų reformatorių (Liuterio, Me 
lanchtono (Augsburge paskelb 
to ir nepakeisto Tikėjimo išpa 
žinimo (Confesio Augustana 
invariata) ; to išpažinimo laikė 
si nepriklausomos Lietuvos ev. 
liuteronų bažnyčia, jo laikosi 
ir JAV bei Kanados lietuvių 
ev liuteronų sinodas su parapi 
jomis, jo laikosi ir šiuo metu 
pavergtojeLietuvojeveikiančio  

ji ev. liuteronų bažnyčia. Ir 
Amerikos bei Kanados kaiku 
rios liuteronų bendruomenės 
(denominacijos, pvz. Missouri, 
Viskonsino ir kiti sinodai) lai 
kosi, kaip ir Lietuvos ev. liut. 
bažnyčia, nepakeisto Augsbur 
go Tikėjimo Išpažinimo. Pir 
mieji lietuviai kunigai, kaip 
Keturakaitis, Plonaitis, vėliau 
Razokai ir kiti organizavo šio 
šalyje, pavz. Kolensvilėje, Či 
kagoje, Niujorke, Bostone ir 
kitur lietuvių ev. liut. parapi

jos LB pirm. kun. V. Mincevi 
čius, svečių tarpe buvo prel. L. 
Tulaba iš Romos, rašyt. J. Jan 
kus ir kt.

Reikia tikėtis ir nuoširdžiai 
JAV Bendruomenei palinkėti, 
kad galimai artimesniu laiku 
ji rastų kelius į visus JAV lie 
tuvius, kad jie visi jungtųsi į 
Bendruomenės eiles. Čia juk ir 
būtų pats pagrindinis klausi 
mas, kurį teigiamai išsprendus, 
visi kiti reikalai galės išsispręs 
ti savaime. Suvažiavime buvo 
nuomonė, kad jei Bendruome 
nė pajėgtų apjungti bent 60, 
000 tautiečių, būtų labai dide 
lis dalykas ir LB turėtų pakan 
karnai stiprų pagrindą. Jau ne 
tolima ateitis turės parodyti, ar 
tai tebus tik nepasiekiama sva 
jone, ar lietuviško gyvenimo re 
alybė. Juk kiekvieno, bet kur 
pasaulyje gyvenančio, tautie 
čio noras ir pageidavimas, kad 
Bendruomenė būtų didelė, pa 
jėgi ir autoritetinga, nes ji yra 
ir bus svarbiausis lietuvybės iš 
laikymo pagrindas ir galimy 
bė.

tartinai su Čikagos 
liut. Ziono parapijos 
1957 m. išspausdino 
ną, kuriam medžiagą 
ir suredagavo senjoras doc. lie. 
kun. Pauperas. Be to, Sinodo 
Valdyba išleido spaudini ,,Ke 
lias“ (numeris išėjo 1958 m. 
gale), kuriame jvairiavai šiai 
atsispindi lietuvių ev. liut. bui 
tis JAV ir Kanadoje. Siekda 
ma bendro darnumo, Sinodo 
Valdyba viešu „Kvietimu” 
(Naujienos 1958. VIII. 20, Nr. 
196) ragino lietuvius ev. veng 
ti dėl nesutarimo bylinėtis, o 
reikalus spręsti savo tarpe ar 
Sinodo Valdyboje.

Negalima nutylėti, kad ir šio 
se šalyse lietuviai ev. iiutero 
nai patiria kenkėjų. Nepriklau 
somoje Lietuvoje atsirasdavo 
kitos tautybės ar svetimų nau 
dai dirbančių asmenų, kurie 
mėgindavo destruktyviai ku; 
tis į lietuvių reikalus ir jų sino 
do nutarimus trukdyti. Deja ir 
šiose šalyse atsiranda asmenų, 
kurie mėgina klaidingomis ir 
tendencingomis denunciacijo 

mis Įtakoti kitų sinodų parei 
gūnus, jog jie paveiktų, kad lie

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

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 KONTRAKTORIUS

D- E. BELANGER 8c SONS
18 METŲ JŪSŲ YARNYBOJ1 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343

AMERIKOS IR KANADOS 
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

DANTŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

IR

dd.

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.

Jis Įvyko lugsėžjo 6 ir 7 
Clevelande. Buvo užregistruo 
ti 98 dalyviai.

Suvažiavimą atidarė Cleve 
lando Liet. Gyd. Dr-jos pirm, 
dr. H. Brazaitis. Jis savo kai 
boję 
tinę 
tiek 
tiek 
se santykiuose ugdyti lietuviš 
kūmo pradą. Suvažiavimo me 
tu buvo padaryta 10 mokslinių 
pranešimų. Pranešimus skaitė 
prof. dr. Kanauka, dr. D. De 
gesys, d-ras J. Valaitis, dr. E. 
Ringus ir kt. Be grynai medici 
niškų paskaitų buvo diskutuo 
jami ir visuomeniniai klausi 
mai. Dr. Biežys padarė JAV 
lietuvių gydytojų veikimo ap 
žvalgą. Dr. V. Tercijonas nag 
rinėto lietuvių mediciniškos 

spaudos rekalą, plačiau palies 
damas lietuvybės išeivijoje iš 
saugojimo problemą.

Antra suvažiavimo diena bu 
vo pradėta dr. J. Basanavičiaus 
ir dr. V. Kudirkos pagerbimu. 
Miesto centre yra didelis par 
kas. Ten įvairios tautybės turi 
savo skyrius, darželius. Lietu 
vių darželis yra puošnaiusias. 
Jo įrengimas kainojęs apie 80, 
000 dol. Tame lietuvių daržely 
je yra pastatyti bronziniai pa 
minklai d-rui V. Kudirkai ir 
d-rui J. Basanavičiui. Suvažia 
vimo dalyviai, jų šeimos ir sve 
čiai susirinko .prie minėtų pa 
minklų, padėjo gėlių, o prie 
d-ro V. Kudirkos visi pagiedo 
jo Tautos Himną. Amerikos 
Lietuvių gyd. S-gos V-bos pa 
vestas d-ras B. Matulionis pa 
sakė kalbą.

Abi suvažiavimo dienos 
ėjo sklandžiai, neskaitant 
no savotiško išsišokimo, 
vienas jaunas gydytojas (nau 
jas ateivis) sugalvojo savo me 
dicinišką pranešimą skaityti 
anglų kalba, nors tą Raibą jis 
vartoja su dideliu akcentu. Ši 
netikėta „staigmena" gerokai 
sujaudino daugelį suvažiavimo 
dalyvių.

Po gyd. V. Tercijono prane 
Šimo apie lietuvių gydytoju vi 
suomeninę veiklą, suvažiavi 
mas nutarė paskirti tris premi 
jas — 250 dol., 150 dol. ir 100 
dol. — už geiiausius veikalus, 
kurie pasirodytų lietuvių spau 
doje vienerių metų laikotarpy 
je apie lietuvybės išlaikymą iš 
eivijos tarpe. Be to, suvažiavi 
mas nutarė, kad Liet. Gyd. S- 
ga leistų neperiodinį biuletenį, 
skirtą JAV ir Kanados liet, gy 
dytojų veiklai nušviesti.

Ateinantiems dvejiems me 
tams suvažiavimas išrinko nau 

tuvių ev. liuteronų sinodo šio 
se šalyse nebūtų. Taičau skun 
dikai užsimiršta,, kad tikyba 
šiuose kraštuose yra privatus 
ir laisvas reikalas. Įdomu, kad 
kai kurių vietinių sinodų, pvz. 
Missouri pareigūnų nuomonė 
yra, kad lietuvių sinodas gali 
būti lygiai kaip ir kitų būna. 
Svarbu, kad liuteronų tarpe Veteikis, Jz. Ramanauskas, B. 
yra vieningas bendradarbiavi 
mas.

Tretysis JAV ir Kanados 
Lietuvių Ev. Liuteronų Sino 
das įvyks 1959.IX.26-27 d. Či 
kagoje lietuvių ev. liuteronų 
Ziono parapijos patalpose, 22 
C9 So. Bell Avenue. Visi lietu 
viai ev. širdingai kviečiami! 

O* J 1 J 1

pabrėžė suvažiavimo tau 
reikšmę ir reikalingumą 
savo profesiniame darbe, 
šeimoje, tiek tarpusaviuo

pra 
vie 
kai

ją valdybą. Pirmininkas dr. A. 
Montvydas (Čikaga); trys vi 
cepirmininkai: dr. St. Budrys 
(Čikaga); dr. V. Ramanaus 
kas (Cleveland) ir dr. V. Ter 
cijonas (New Yorkas); sekr. 
ir ižd. — dr. V. Tauras (Čika 
ga). Be S-gos v-bos buvo dar 
išrinkta direktorių taryba: dr. 
P. Zalatorius, dr. V. Avižonis, 
dr. A. Pacevičius, dr. Majaus 
kas ir dr. J. Stankaitis.

Liet, gydytojų S-gą sudaro 
lietuvių gydytojų dr-jos. Iki 
šio suvažiavimo veikė tik trys: 
Čikagoje, Cleveande ir New 
Yorke; bet paskutiniuoju me 
tu susitvėrė dar dvi naujos dra 
ugijos: viena Detroite, kita To 
ronte (Kanadoje); šių dviejų 
naujų draugijų atstovai jau da 
lyvavo suvažiavime.

Suvažiavimas baigėsi nuotai 
kinga vakariene, kurios metu 
visi dalyviai turėjo progos pa 
išgerėti A. Stempužienės dai 
nomis, E. Kuprevičiūtės smui 
ko ir A. Kuprevičiaus piano 
muzika.

MOKSLINIAI LEIDINIAI 
LIETUVOJE

Vilniaus universteto rėkto 
riaus dr. J. Kubiliaus darbas 
„Tikimybinė skaičių teorija". 
A. Jucis, L Levinsonas, V. Va 
nagas parašė darbą „Judėžjimo 
momento kiekio teorija". Iš 
leista doc. J. Matulionio „Augš 
toji matematika“ I t., prof, K. 
Daukšos „Kokybinė analizė“. 
K. Vasiliausko knyga „Medžią 
gų atsparumas*’. Geologijos-ge 
ografijos instituto ir universi 
teto darbuotojas B. Styra para 
šė doktoratui apginti disertaci 
ją „Branduolinės meteorologi 
jos klausimai“. Šiemet išeis 
prof. T. Ivanausko „Lietuvos 
paukščiai* II t., K. Kaušylos 
„Lietuvos klimatas“, V. Gude 
lio „Baltijos jūra ir jos praei 
tis“. Mokslų akademijos Biolo 
gijos institutas paruošė knygą 
„Lietuvos TSR žinduoliai“ ir 
keliatomio veikao „Lietuvos 
flora“ pirmąjį tomą. Prof. P. 
Šivickis leidžia veikalą „Lietu 
vos moliuskai“.

LITUANISTINIAI KURSAI 
AUSTRALIJOS SOSTINĖJE

Darbas kursuose pradėtas š. 
m. birželio vidury. Yra jaunes, 
niųjų grupė — iki šiošiolikos 
metų — dešimt mokinių ir vy 
resniųjų grupė, per 20 kiaušy 
tojų.

Kursuose sutiko dėstyti; J.

Žalys, A. Skirka, kun. P. But 
kus, dr. Al. Mauraigs, K. Ka 
valiauskas, L. Karvelis ir V. 
Šliogeris. Kursų 
Ramanauskas.

Darbas vyksta 
niais. Jaunesniųjų grupė dar 
bą pradeda 3 vai., o vyresnių 
jų — 5 v. p. p., pagal tėvų ir

vedėjas Jz.

sekmadie

M. MACIUKAS

AUGŠTOS KOKYBĖS 
RANKŲ DARBAS 

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir HI St. Zolupie St- E., 
Tel. LR 7-0061; MONTREAL
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iGh I Šviežia mėsa, šaltas alus, įvairiausia groserija. Nemokamas pristatymas

Prie 10 dolerių pirkinio moteriškos (Seamless Mesh) kojinės už 49 centus!

MARCHE LASALLE
7585 EDWARD St., kampas 2 Ave., LASALLE.------ Lietuvis savininkas J. lizgardiškis

MŪSŲ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVIAI MASKVOS SPARTAKIADOJE
tų pirmai vietai, nes V. Ovse 
pian parodė 17,53 m pasekmę.. 
Panašiai pasielgė ir Baltušni 
kas disko metime, pralaimėda 
mas tik Maskvoje gyvenančiam 
latviui Grigalkai ir tuo pačiu, 
užtikrinidamas lietuviams si 
dabro medalį. Jo pasekmė 53, 
89 m, tuo tarpu Grigalkos tik 
86 cm geresnė.

NE LIETUVA IR VILNIUS, 
BET RUSLAND IR WILNA

Nors okupantas įvairiais ke 
liais ir būdais skelbia apie „sa 
vistovų” Lietuvos sportinį gy 
venimą, tačiau šio laikraščio 
psl. įdėta fotokopija rankinio 
teisėjo J. Grinbergo, demas 
kuoja jo melus. Pažymėjimas 
išduotas Taiptautinės Ranki 
nio Sąjungos Internationale 
Handball Federation) Basely 
je, 1959 m. liepos 22 d. pagal 
pristatytus visus dokumentus 
iš Maskvos. Taigi, ne tik kad 
nerašoma LTSR, bet ir pakei 
čiamas mūsų sostinės pats var 
das, iš Vilniaus padarant Wil 
na. Įdomu, ką dabar pasakys 
„Tėvynės Balsas“, kuris mane 
visuomet kaltina objektyvumo 
stoka ir tendencingais straips 
niais, Lietuvos sportinio gyve 
nimo atžvilgiu? Šis pažymėji 
mas J. Grinbergui, duoda teisę 
teisėjauti rungtynes vakarų 
šaulyje.

PASIŽYMĖJO 
KRIŠTOPAITIS

Prieš kurį laiką Britų Kolum 
bijos sporto klubas L,ions iš 
Torono Argonautto klubo per 
ėmė už 750 dolerių žaidėją V. 
Krištopaitį, kuris Reginoje Įvy žymėjo augštu lygiu. Abiejose 
kusiose kanadiškojo futbolo 
žaidynėse, kurias stebėjo 12, 
566 asmenų, pasiekė sau ir klu 
bui didelį laimėjimą; klubui 
laimėjo penkis naujus taškus 
ir pergalę 35 prieš 17. Ir pats

Pereitą mėnesį, visos Sov. Są 
jungos sportinio gyvenimo ce 
ntru, buvo žaidynės (ten vadi 
narnos spartakiada) Maskvoje, 
kur dalyvavo ir Lietuvos spor 
tininkai, užimdami bendrai 
surinktais taškais dvyliktą vie 
tą. Tiesa, jie šiemet iškovojo 
vienuoliką aukso medalių, sta 
lo tenise komandiškai užėmė 
pirmą vietą (baigmėje Įveikę 
Estiją 10:4), tačiau labai silp 
nai pasirodė mūsų tautiniame 
sporte — krepšinyje, imtynėse 
net penkiolikti, vandensvydyje 
— 17 ir t. t. Tad ir nenuosta 
bu, kad po šių žaidynių Mask 
voje, jie gavo daug „pylos“ iš 
įvairių ruselių Lietuvoje (sė 
dinčių augštuose postuose), 
nes mat jie vėliau turės ats 
kirai dar teisintis prieš savo 
ponus Kremliuje.

Atrodo, kad po stalo teniso, 
geriausiai pasirodė lengvaatle 
Čiai, užėmę taškais 6 vietą, ly 
giai kaip ir boksninkai.

Kaip ir reikėjo tikėtis, mū 
sų geriausi lengvaatlečiai J. Pi 
pynė, B. Zalagaitytė — iškovo 
jo pirmas vietas, o Baltušnin 
kas su Varanausku antras. Tie 
|sa. J. Pipynė dalyvavo užbėgi 
muose 800 m ir pateko į baig 
mę, tačiau atsisakė vėliau daly 
vauti, susikoncentruodamas 
tik 1500 m bėgimui, nors iš pa 
aiŠkėjusio 800 m bėgimo laiko, 
jis drąsiai ir šioje rungtyje ga 
Įėjo užimti pirmą vietą. Jo lai 
kas 1500 m bėgime yra neblo 
gas — 3:45,9 sek., o Kalėdie 
nės jieties metimo pasekmė — 
53,64 m, taigi, gan tolokai nuo 
jos pasaulio rekordo (5 7,49 
m). Tuo tarpu Varanauskas ir 
Baltušnikas, atrodo, savo augš 
čiausią formą buvo pasiekę Lie 
tuvos žaidynėse, nes Maskvo 
je, Varanauskas rutulį nustū 
mė 17,17 m, kai tuo tarpu Lie 
tuvoje — 17,64 m, ko ii pakak

pa

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

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

LIETUVON IR | KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

crissYcross
(Patented' *1945)

Prancūziškos kelnaitės

555
Pagamintos švelniam prilaiky
mui - elast. juosmuo, patent, 
pati užsidaranti „CrissxCross” 
anga suteikia patogią išvaizdą j 
- iš puikios kokybės šukuotos 
medviln. Lengvai skalbia 
si - nereikia lyginti. Pat

V. Krištopaitis labai pakilo fut 
bolo žaidėjų skalėje.

AMERIKOS LIETUVIAI 
LAIMI IR PRALAIMI

Šeštosios Kanados Lietuvių 
Dienos proga Hamiltone, čia 
susitiko pirmą kartą JAV vyrų 
ir moterų krepšinio rinktinės 
su Kanados lietuviais. Kaip ir 
reikėjo tikėtis, vyrai rungty 
nes laimėjo pasekme 80:63, 
tuo tarpu moterys turėjo nusi 
leisti mūsiškėms 50:22 (19; 
n)-

Svečiai parodė labai gražų 
žaidimą, nors pirmą kelini už 
baigė tik 35:32 savo naudai, ta 
čiau, ketvirtame ketvirtyje jie 
gerokai Įsižaidė, ir gražiais de 
riniais ir metimais tikrai suža 
vėjo beveik 400 žiūrovų. Ypač 
išskyrė čikagietis Valaitis, ko 
mandos kapitonas. Jam ir bu 
vo paskirta graži taurė, kaip ge 
riausiam aikštėje žaidėjui, o ko 
mandos nugalėtojui skirtą tau 
rę KLB Hamiltono ap. valdy 
bos, visai teisingai gavo sve 
čių rinktinė.

Moterų susitikimas nepasi

komandose matėsi aiški vasa 
ros pertrauka, tačiau nežiūrint 
to, Kanados lietuvaitės paro

dė techniškai geresnį žaidimą 
ir rungtynes pelnytai laimėjo. 
Kanados rinktinės buvo sudary 
tos iš Montrealio, Toronto ir 
Hamiltono žaidėjų.

Šį susitikimą vedė Hamilto 
no Kovas, kuris buvo pradėtas 
sportininkų paradu, visų kraš 
tų (Kanados, JAV ir Lietuvos) 
himnais, pirm. K. Stanaičio žo 
džiu ir FASK’o pirm. A. Vak 
sėlio atidarymu.

Rungtynės sutraukė rekor 
dinį žiūrovų skaičių. Žaidė ir 
taškų komandoms pelnė JAV: 
Arminaitė, Padvaraitytė 1, 
Preisaitė, Endriukaitytė 4, Gin 
tautaitė 9, Nutautę, Pridokai 
tė, Richard 8. Kanados rinkti 
nė: Prunskytė 16, Virbickaitė, 
Stanaitytė 2, (visos Hamilto 
nas) Siniūtė 1, Dargytė (Mont 
realis). Žėkaitė 10, Balsienė 16 
(Vytis), Simonaitytė 2, Sirū 
naitė (Aušra).

Vyrai JAV . Valaitis 24, Šim 
kus 16, Vainauskas 20, Kury 
la 7, Germanas 5, Kamaraus 
kas 6, Sirusas 2.

Kanada: Savickas 2, Kronas 
(abu Hamiltonas), Gudas 18, 
Buntinas 5, Grigaitis 14, Juo 
zaitis 12, Strimaitis 4, (visi 
Aušra), Sinius 8, Otto (abu 
Montrealis).

. lOjlDE LUXE DRY CLEANERS]_mpp 117_6th AVENUE LACHINE i
fyME7- 6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

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

mašinos, laikrodžiai ir kt.
per 

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas 

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

Tel. UN 1-1176.
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

LIAUDININKŲ - VARPININ KŲ SUVAŽIAVIMAS 
CLEVELANDE

tatuojama, kad Liaudininkai - 
- Varpininkai ir trmtyje sielo 
jasi tautos ir Lietuvos valsty
bės reikalais, o savo srove, — 
kiek tas liečia suminėtus pa 
grindinius tikslus.

Visais nagrinėtais klausi 
mais, kurie buvo išdiskutuoti, 
suvažiavimas priėmė rezoliuci 
jas.

Suminėtina, kad be gražaus 
Lietuvos konsulo dr. P. Dauž 
vardžio sveikinimo, kuriame 
jis suminėjo Liaudininkų rolę 
atkuriant Nepriklausomą Lie 
tuvą, suvažiavimą sveikino Kri 
kščionių Demokratų Centro ko 
mitetas raštu ir įgaliotas teisi 
ninkas p. Stravinskas labai šil 
tu žodžiu; taipgi L. Socialde 
mokratų srovė ir Demokrati 
nio sambūrio Clevelande vai
du K. Žukas, nekalbant apie 
daugelį kitų gražių sveikini 
mų, gautų raštu ne tiktai iš šio 
kontinento, bet net iš Europos 
ir Australijos.

Bendrame subuvime, kaip 
minėta, labai įdomiai pasirodė 
modernus poetas p. Švedas, vi 
sai neseniai atvykęs iš Lenki 
jos ir puikiai, gražiai skamban 
čiu balsu pagiedojo dainų ir 
arijų op. sol. J. Krištolaitytė.

Bet nemažesnį malonumą su 
važiavimo dalyviai patyrė pri 
ėmime pas pp. Daugėlas, kurie 
turi gražiai įrengtą savo namą, 
su sale ir garsiakalbių sistema. 
Priėmimo metu s-gos narys po 
etas J. Mikuckis čia paskaitė 
naujų savo eilėraščių, be to, 
kalbėjo prof. M. Mackevičius 
ir kt. aktualiomis gyvomis te 
momis. Už puikų, nuoširdų pri 
ėmimą šeimininkams atsidėko 
ta linkėjimais „ilgiausių me 
tų“. Suvažiavime dalyvavo iš 
Washingtono, New Yorko, Wa 
terburio; Bostono, Wallum La 
ke, Baltimorės, Čikagos, Det 
roito, Clevelando, Toronto. 
Montrealio ir kt. vietų.

Rašančiam šita, atsilankymo 
Clevelande proga buvo įdomu 
aplankyti „Dirvos“ redakciją 
ir spaustuvę, kurią B. Gaidžiu 
nas ir V. Gedgaudas labai nuo 
širdžiai aprodė ir paiškino, kas 
norint ir N. L-vai persitvarky 
ti, yra labai svarbu. Už tai ,.Dir 
vos“ štabui didelis ačiū. J. K.
• JAV LB Centrinė Švietimo 
Taryba mokyklų programas iš 
siuntinėjo mokykloms ir prašo 
dėl jų pareikšti savo nuomones 
bei pageidavimus.

• Baigiamas rengti vadovėlis 
pradinių mokyklų penktąjam 
skyriui.

Darbo Dienos švenčių pro 
ga JAV ir Kanados Liaudinin 
kai - Varpininkai Clevelande tu 
rėjo suvažiavimą, kuriame rug 
sėjo 5—6 dienomis dalyvavo 
per 100 dalyvių.

Tai buvo tipingas Liaudinin 
kų suavžiavimas. Tipingas ta 
prasme, kad suvažiavimas sva 
rstė Lietuvių tautos ir Lietu 
vos valstybės, ne tiek savo, 
kaip srovės, reikalus. Štai fak 
tai: Į suvažiavimą buvo pa 
kviestas N. Lietuvos konsulas 
dr. P. Daužvardis kalbėti šuva 
žiavime Lietuvą liečiančiais ak 
tualijų klausimais (jis neprik 
lauso Liaudininkų srovei). 
Ypač tą liudija suvažiavimo 
dienotvarkės punktai: Dr. J. 
Karvelis plačiai nagrinėjo „šal 
tojo karo“ temą Lietuvos ir 
lietuvių atžvilgiu (rimta jo tuo 
klausimu analizė dabar skei 
biama N. L-je). Jo pranešimą 
papildė prof. Dr. J. Pajaujis iš 
to punkto, kaip į tai žiūri Wa 
shingtono viršūnės.

H. Blazas darė pranešimą 
apie „Lietuvos laisvinimo ir 
Vliko bei kitų veiksnių veik 
lą“. Jis plačiai ir giliai aptarė 
problemą, kokia ji faktinai yra 
ir neneigė nė vieno veiksnio, 
jeigu jis kuo nors prisideda 
prie teigiamo tos didelės ir ne 
paprastai (svarbios problemos 
sprendimo.
pranešime konkrečiai 
kiekvieno
tos veiklos pasekmes. A. De 
venienė, lietuvių atstovė ir vi 
cepirmininkė tarptautinėje va 
IstieČių sąjungoje (angliškai: 
International Peasant Union), 
kuri taip pat pirmoje eileje ir 
veik išimtinai rūpinasi sovietų 
pavergtųjų tautų išlaisvinimu, 
kalbėjo apie Liaudininkų veik 
lą šioje organizacijoje. T. A. 
Antanaitis kalbėjo apie „Lie 
tuvių jaunimą išeivijoje ir jo 
uždavinius“. LVL S-gos Cent 
ro Komiteto pirmininkas L. 
Šmulkštys darė pranešimą 
apie C. K., bet tas jo praneši 
mas didžiąją dalim buvo pa 
skirtas Lietuvos laisvinimo 
problemai, kuriai jis buvo pa 
skleidęs anketą. Šie visi prane 
Šimai buvo pilni susirūpinimo 
lietuvių tautos ir Lietuvos va 
Istybės laisvės ir gyvybes klau 

Išimais. Jiems ir buvo panaudo 
tas dviejų dienų susirinkimas.

Kai pagal dienotvarkę atėjo 
eilė daryti pranešimus iš vie 
tų ir pasisakyti apie Liaudinin 
kų - Varpininkų veiklą, jau ne 
buvo laiko... Reikėjo skirsty 
tis. Tat visiškai rimtai ir kons

v

J. Audėnas savo 
aptarė 

veiksnio veiklą ir

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.
LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

į

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

A. NORKELIUNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. S 1 A U Č I U L I S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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HAAAlftLTOV
TĖVŲ SUSIRINKIMAS HAMILTONE

Pasakoja ypatingas
NKVD valdininkas

DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJŲ 
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

JANINA DEGUTYTĖ
Begalinė daina

Skamba upė patvinus žvaigždėta. ;
Skamba i saulę rugio laukai /
Spindulinga švelnia žaluma. . .
Tarsi niekad ligšiol negirdėta,

Spalio 4 d., sekmadienį, tuo 
jau po pamaldų, 12 vai., Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 58 
Dundurn Str. N., šaukiamas 
vysk. M. Valančiaus vardo mo 
kyklos mokinių tėvų metinis 
susirinkimas aptarti visus su bus pradėtos nuo spalio mėn. 
mokyklos gyvavimu susijusius 
klausimus.

Maloniai prašome visus tė 
vus paukoti nors trumpą valau 
dėlę laiko ir į Šaukiamą susi 
rinkmą atsilankyti.

Skelbtas susirinkimas rugsė 
jo 27 d. neįvyks — atšaukia 
mas dėl svarbių priežasčių. Ji 
sai nukeliamas į sekantį sek 
madienį. Tėvų Komitetas.

KOVO ŽINIOS
Ąrtinasi rudens sezonas ir 

į .'tu pasiruošimas žiemos

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

Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos.
Namų, žemės ar bet kurio
biznio pirkimo-pardavimo _______ _______ ______
dokumentų sudarymas ir g Dienos pobūvio metu, Š.'Ame 

rikos lietuvių rinktinės išlaidų 
padengimui jų gastrolėse po P. 
Ameriką, buvo surinkta 170 
dol., kurie perduoti FASK-tui.

Oficialus žiūrovų skaičius vy 
rų ir moterų krepšinio rungty
nėse tarp JAV ir Kanados lie 
tuvių rinktinių buvo 315 asme

» visi kiti notariniai reikalai.
K Teisiniai patarnavimai. 

Morgičiai.
g {staiga: JA 7-5575;
g Namų: FU 3-8928.
g 20 King Street East, 
x Hamilton.

šakoms. Ypatingas dė 
bus kreipiamas į jauni

sporto 
mesys 
mą, todėl iš anksto kviečiame 
registruotis visus berniukus ir 
mergaites į kiepšinio ir stalo te 
niso sekcijas, nes treniruotės

Mergaičių stalo teniso vado 
ve ir trenere pakviesta V. Su 
batnikaitė, tel. JA 9-6982, ir 
berniukų A. Grajauskas, tel. 
JA 2-2698. Krepšinio mėjai re 
gistruojasi pas E. Petrušaitį, 
tel. LI 4-25 72 ir meragaitės 
pas A. Meškauskaitę, tei. JA 
8-2886. Krepšinio treniruotės 
greičiausia bus šeštadienį po 
pietų, taip kad visi lietuviškos 
mokyklos mokiniai galės po 
pamokų nuvykti i namus, pa 
valgyti ir grjžti į salę treniruo 
čių. Stalo tenisas bus vakarais 
parapijos salėje ir laikas bus 
praneštas užsiregistravusiems 
atskirai. Atkreipiame tėvelių 
dėmesį, prašydami juos leisti 
savo vaikučius Į HLSK Kovas 

£ eiles, kur jie sustiprins savo 
$ kūną fizinėm jėgom ir jauną 

širdį — lietuvišku krauju.
S Šeštosios Kanados Lietuviu

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

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

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
įstaigoje II aukšte, tei. JA 7-55 75. Sekmadieniai si2—2 

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

t —' ’ ■ v v

LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U. S. S. R

9. DARBININKŲ GVARDIJOS ORGANIZAVIMAS
Per tris dienas aš jau ture 

jau beveik visus rajonų milici 
jos darbininkus, rytinėje Lietu 
voje, kurią oficialiai man buvo 
įsakyta vadinti vakarine Bielo 
rusija. žiūrint miesto didumo, 
milicininkų skaičius svyravo 
tarp 11 ir 25.

Brėslaujoje būrio vadu bu 
vo paskirtas milicijos leitenan 
tas iš pasienio sargybininkų Bo 
rodulko. Giuboke, Plissuose, 
Smargonyje ir Maladiečnoje aš 
jau radau augštosios Maskvos 
policijos mokyklos klausyto 
jus, paskubintai išleistus ir pa 

nų (tiek parduota bilelų), ta 
čiau šį skaičių reikia padidin 
ti iki 450, nes vaikai jokios 
įžangos nemokėjo.

Nuoširdi padėka Kanados S 
A už paramą šių rungtynių su 
rengime ir Kanados LSK-ba 
ms Aušra, Vytis ir Tauras už 
sportininkų parengimą pirmam 
susitikimui su JAV lietuviais. 
Dėkojame hamiltoniečiams pp. 
Prunskiams, kurie visą savai 
tę globojo keturis Montrealio 
sportininkus.

P. Vaitonis šiemet nedalyva 
vo Kanados šachmatų pirmeny 
bėse. K. B.
IŠ ŠEŠTOSIOS KANADOS

LD gauta apie 1500 dol. pelno. 
Dalis O-nio Komiteto narių nu 
mato pelną išdalinti įvairioms 
organizacijoms, kiti tuo tarpu 
skirti 500 dol. Rašytojų D-jai, 
kaip premiją - dovaną Kanados 
lietuvių mūsų tremties rašyto 
jui, LD K-tas duos spaudoje 
viešą apyskaitą.

LIETUVIŠKAS FILMAS —
Lietuva, Europos nugalėtoja 
— jau yra pilnai baigtas. Gar 
sinis, paruoštas Hollywoode, 
jis dar priede turės Vasario 16- 

į sios gimnazijos filmą ir grei 
čiausiai vaikams paišytą - spal 
votą komedijėlę „Algis Tra 
kys ir Taksiukas Šleivys“. Fil 
mų atgabenmu į Kanadą rūpi 
naši K. Baronas ir, kaip teko 
patirti, jis jau principe yra su 
sitaręs. Filmai visose Kanados 
kolonijose bus greičiausia ro 
domi žiemos metu. K. B.

ka

IR

ko

skirtus Į vakarinę Bieiorusiją 
organizuoti miliciją ir bendrai 
NKVD organus.

Visi jie buvo aprengti Rau 
donosios armijos uniforma. Gv 
ardiečiai daugumoje pareigas 
ėjo sąžiningai ir tiksliai. Gir 
tuokliavimo ir savavališko pa 
reigų apleidimo, kaip tai buvo 
Vilniuje, nepasitaikė. Gvardie 
čiai buvo apginkluoti lenkų 
rabinais.

PRIVAČIOJI PREKYBA 
KONTRABANDA

Privatūs prekybininkai,
kie buvo rytinėje Lietuvoje, 
matydami atsiųstųjų iš Rusi 
jos gilumos žmonių — valdi 
ninku elgesį, tuojau susiorien 
tavo ir visas prekes suslėpė. Po 
dviejų mėnesių sovietinės tvar 
kos prekyba buvo paralizuota. 
Visos prekės dingo. Neliko deg 
tukų, papirosų, duonos. Greit 
pradėjo kristi zloto kursas. At 
sirado spekuliantai. Rugsėjo 
mėnesį kostiumas kaštavo GO
TO zlotų, o lapkričio mėnesį 
jau 400-500 zlotų. Atsiiado 
kontrabandininkų, supirkinėju 
siu valiutą. Jie tą valiutą vežė 
i sritis, užimtas vokiečių. Ten 
prekių kainos ne tiktai nepaki 
lo, bet dar nukrito. Ta aplinky 
bė leido kontrabandininkams 
uždirbti didelius pinigus. Vie 
nas kontrabandininkas, sulaiky 
tas Ašmenoje, man pareiškė, 
kad už vieno karto kelionę pas 
vokiečius ir atgal, jis uždirbo 
4,000 zlotų. Bet jis pridūrė: 
anksčiau už šituos pinigus Le 
nkijoje buvo galima 
dvejus metus, o dabar 
ko neverti.

Su kontrabanda teko 
Bet aš greit įsitikinau,
vietinė valdžia tai daro ne to 
dėl, kad ji griautu sovietinę 
ūkinę sistemą, bet dėl politi 
nių motyvų. NKVD užleido ge 
ležinę uždangą todėl, kad ne 
būtų matomas skirtumas gy 
venimo „anoje ir mūsų pusė 
je“. Bet ligi to meto, kai buvo 
galutinai nustatyta siena ir ją 
pradėjo saugoti NKVD pasie 
mečiai, kova su kontrabanda 
neturėjo pakankamų pasek 
mių. Uždarius gi sieną, sovie 
tai tuojau padarė piniginę re 
formą: lenkiškus pinigus pakei 
tė rusiškais. Ši priemonė pada 
rė tai, kad didžiulės lenkti va 
liutos sumos nutekėjo į vokie 
čių valdomą sritį, kur zlotai 
dar ėjo. Ši priemonė labai pa 
laužė vakarinės Lenkijos eko 
nomiką. D. b.

Tik sapnuota ilgai, ilgai — 
Tu viena begalinė daina.

Skamba lūpos — su juoko vingriu upeliu. 
Besišypsančios. Tylios. Vėsios.
Skamba žvilgsniai — rasoti, saulėti. 
Ir savja, kur iš požemių trykšta gilių, 
Ir šešėlis, kur mirksniui pilkai nusitiesęs. —• 
Juk ir ašara gali skambėti...

Tu viena begalinė daina — 
Nenutylinti niekad, niekad. 
Tu viena begalinė daina — 
Stot, parkrist neleidžianti niekam. 
Tu lyg paukštį į speigą meti —- 
Ir kvėpavimu vėl sušildai.
Tu, kur nori, šauki ir vedi — 
Ir po kojomis — saulės tiltai.

Tu viena begalinė daina, 
O gyvenime, trokštamas mūsų! 
Tu viena begalinė daina, 
Tik viena, tik viena.
Tik viena.

* * *
Nesakyk — pavasaris praėjo.
Tik įsiklausyk — jis čia.
Nors ir jievos žiedus jau seniai paliejo. 
Nors ir varpos rugio išplaukė j vėją.

O vis tiek jis čia!
Kas akimirksnį kas nors prabyla 
Nuo dirvonų, girių, pakelių — 
Į upelį, į žvaigždes, į tylą — 
Nauju žiedu, šiltu sparneliu. . .

Kas akimirksnį — į sielą prasisunkia 
Po lašelį vėjo nuostabaus.
Tai pavasaris juk prieš kelionę sunkią 
Kojas bruknėm žydinčiom apaus. . .

Nesakyk, kad jis — prisiminimas, 
Kad ranka su sprogstančiais žilvičiais jau tuščia. 
Jei pavasaris — neslūgstantis laukimas, 
Jei pavasaris — kaip amžinas gimimas...
Tik įsiklausyk — jis čia-------------

gyventi 
jie nie

kovoti, 
kad so

VAISTAI 15 EUROPOS VALSTYBĖS 
ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.
Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą 

vaistų katalogą Nr. 2.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS ir kitką.

Siunčiame l Jūsų sudarytus ir apdrau
paprastu ir OI U JlclkSlLI stus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui suknelėms, kostiumams ir ypatingai la 
bai geros rūšies vyr. paltams medžiagų, priedų ir įvairių 

kitų prekių.
Prieš sudarant siuntini prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 

medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 
būsite patenkinti.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

valstybių, siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite 
gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

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

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

KARŠTI ŽODŽIAI BLYNŲ 
NEIŠKEPĖ.

Atkelta iš 2-ro psl.
vos valstybei. Antras karas ją 
pražudė. Trečiojo nesulaukia 
nt, gal reiktų daugiau „geidžiu 
niškos“ savikritikos, rasti vokie 
čiams ir žydams panašų realų 
atsiliepimą laikotarpio rėmą 
ms? Vyt. Širvydas.

LONDON, Ont.
MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖ MO KYKLA DARBĄ PRADĖS 

VĖLIAU.
Šv. Petro parapijos pradžios 

mokykloje, kuri turi patalpas 
ir Londono lietuvių šeštadieni 
nė mokykla, statybos ir naujo 
priestato darbai vyksta pilnu 
tempu, tačiau bent 2—3 savai 
tęs, mūsų šeštadieninė mokyk 
la dar turės palaukti.

Kada tikrai prasidės pamo 
kos, tuo tarpu sunku pasaky 
ti, bet netrukus tėvai gaus raš 
tiškus pranešimus. Tenka ap 
gailestauti dėl pavėlavimo, bet 
tatai ne nuo mūsų pareina. Per 
tas priverstinas — „papildo 
mas“ atostogas, tėvai galėtų sa 
vo vaikučius pamokyti namie.

KUNIGO J. DANIELIAUS 
PAGERBIMAS

Kaip jau buvo rašyta, šie

met kun. J. Danielius, Londo 
no lietuvių kolonijos kapelio 
nas, susilaukė auksinio kuni 
gystės jubilėjaus. Jubiliato pa 
gerbimas Londono lietuvių ren 
giamas spalio U dieną. Yra su 
darytas šiam reikalui specialus 
komitetas. Iškilmingos pamal 
dos bus Šv. Juozapo bažnyčio 
je. Tuoj po pamaldif-parapijos 
salėje bus pagerbimas - akade 
mija: iškilmingi pietūs, sveiki 
simai, bei savo jėgomis paruoš 
ta meninė dalis.

Pakviestas vyskupas, kuni 
gai, jubiliato giminės bei kiti 
svečiai, žada dalyvauti visi lon 
doniškiai lietuviai bei artimes 
nėse apylinkėse gyveną tautie 
čiai. L. Ę-tas.

I ietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Seiicitore, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-097S

f A. E. McKAGOEj
Barrister and Solicitor į 
Advokatas ir Notaras ;

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

330 Bay Street, 2
TORONTO 1, Ontario. JĮ

C

v

R——-RX-——w---------x»r——
Lietuvio Advokato įstaiga

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

G2 Richmond St. West
. (Kamp. Bay ir Richmond)

Room 901,

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

TRUMPAI Iš LIETUVOS
— Maskvos žaidynėse boksi 

ninkas R. Tamulis iškovojo pir 
mą vietą.

— Tarpvalstybinėse lengvo 
sios atletikos rungtynėse tarp 
Sov. Sąjungos, Didžiosios Br: 
tanijos ir V. Vokietijis, paver 
gėją atstovavo keturi lietuviai.

— Vilniškis Sportas talpina 
Alb. Oškinio pasirašytus prisi 
minimus, iš konstruktoriaus 
Br. Oškinio gyvenimo.

— Lietuvos rankinio pirm : 
nybės Įvyko Mariampolėje. Vy 
rų nugalėtoju tapo USK ko 
manda, moterų — ŽŪK.

— Pabaltijo „veteranų“ (vy 
resnių, kaip 35 m. amž.) futbo 
lininkų turnyras Klaipėdoje, 
baigėsi estų laimėjimu. Lietu 
viai liko antroje vietoje. Iš ži 
nomesnių pavardžių sąstate, 
randami šie futbolininkai: Ska 
Iškiš, Ilgūnas, Paberžis, Banu

sauskas, Gudelis, Petiaitis.
— Pasaulio jieties metimo 

meisterė Birutė Zalaigaitytė- 
-Kalėdienė iš TSRS sporto 
draugijų ir organizacijų Cent 
ro tarybos gavo TSRS nusipel 
niusio sporto meistro vardą.

— J. Paleckis, pries išvyks 
tant Lietuvos sportininkams į 
Maskvą, davė jiems „gerą pa 
mokslą“. Savo kalboje jis pa 
žymėjo, kad visame pasaulyje 
vyksta lenktynės tarp sociali z 
mo ir kapitalizmo. Rytiniame 
Berlyne jis net matęs plakatą, 
kuriame socializmas buvo pa 
vaizduotas, kaip tvirtas, žydin 
tis jaunuolis, o kapitalizmas— 
kaip silpnas senis.

• Nuo buv. Karo rnuzejaus bo 
kšto Kaune po ilgo tylėjimo 
vėl girdimos dainų meliodijos. 
Bokšto muzikos reikalus tvar 
kyti esą pavesta komp. Vikto 
rui Kuprevičiui.

DRAUDIMA!
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.
RO 6-0S11 arba RO 6-0332

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

Į
|į

Kanados oro spėjėjas G. Sinc 
lair, kurio pranešimų kasdien 
klausosi 40 Kanados miestų.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„PARAMA” j

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— j J
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. į Į

Darbo valandos: Į ’
l’innad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. Į J
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ; ;
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, j

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tei. LE 2-8723. į
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MONT^REAL DAINAVA
MONTREALIO LIETUVIŲ MOKYKLOSE MOKSLAS 

PRASIDEDA ŠĮ ŠEŠTADIENĮ 
nelankiusiųjų 'lietuviškųjų 
kyklų ir Kursus Idnkė). 

Akademinės paskaitos, 
riomis pratęsiami Augštesnieji 
Kursai, veiks ir šiemet, bet 
apie paskaitų pradžią bus pa 
fekelbta vėliau.

Kap. Kisielius parodė spal 
vinių vaizdų, kuo ir baigėsi su 
buvimas.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS
prašo visų Montrealio organi 
zacijų pirmininkų parinkti ar 
ba skirti vieną narį rinkiminei 
komisijai sudaryti Montrealio 
Lietuvių Seimelio rinkimams 
pravesti. Prašoma pranešti iki 
spalio 4 d. imtinai telefonu ar 
raštu Prezidiumo piimimnkui 
Jonui Malaiškai: tel. PO 
7-7507 arba raštu 1034 Man 
ning Ave., Verdun.

Seimelio Prezidiumas.
PIANISTO ANDRIAUS 

KUPREVIČIAUS 
KONCERTAS

numatomas spalio mėnesio 25 
dieną, sekmadienį, po pietų, 
Plateau salėje. Koncerte bus iš 
pildyta labai įdomi programa, 
kurioje vyraus Šopenas ir Lis 
tas, bet bus ir kitų kompozito 
rių kūrinių. Tai bus pirmasis 
šio sezono koncertas, pradeda 
mas žymiuoju mūsų pianistu.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS CHORAS

po vasaros atostogų pradeda 
darbą, repeticijas, rugsėjo 22 
d., antradienį, 8 vai. vak. Auš 
ros Vartų patalpose. Choras 
maloniai kviečia ne tiktai buvu 
sius choristus, bet ir naujus, 
kurie yra labai laukiami. Cho 
ras nori būti gausus ir pasiry 
žęs gerai sustiprėti. Visi, vy 
rai, moterys ir mergaitės, kvie 
čiami prisidėti ir dalyvauti cho 
re.
• J. Bakanavičius turi dvi sa 
vaites atostogų, kurias leidžia 
savo farmije prie Brome Lake.

Praėjusį sekmadienį AV baž : 
nyčioje lietuviško mokslo, lietu 
viŠkose mokyklose, pradžiai bu 
vo iškilmingos pamaldos, į ku : 
rias susirinko pilna bažnyčia 
tautiečių, o žymią jų dali suda . 
rė mokyklinis jaunimas. I

Klebonas Tėvas J. Borevi 
čius, SJ, pasakė ryškių minčių 
tikslui pritaikytą pamokslą. 
Būtų labai gražu, kad visi tė 
vai tas mintis giliai paimtų į 
galvas ir širdis ir jas gyvendin 
tų — savo vaikus leistų į lietu 
viškas mokyklas. Gražu buvo, 
kai mokiniai pamaldų metu bu 
dėjo prie tautinės vėliavos.

Po pamaldų salėje įvyko ofi 
cialusis mokslo metų atidary 
mas, kurį vedė Kultūros Fon 
do Įgaliotinė p. Rimkevičienė, 
pasveikinusi gausų vaikučių ir 
jų tėvelių susirinkimą ir pakvie 
tusi garbės prezidiuman Mo 
kyklų Globėją kleboną kun. J. 
Borevičių, Tėvų komiteto pir 
mininką p. Alinauską, visus 
pradžios mokyklų mokytojus 
ir Augštesniųjų Kursų Inspek 
torę B. Lukoševičienę. Iškil 
mingo posėdžio metu buvo pa 
informuota, kad 
šeštadieninės pradžios mokyk 
los mokslą pradeda šį šeštadie 
nį, rugsėjo 26 dieną, 9 vai. ry 
to tose pačiosepatalpose, kurio 
se pamokos buvo ir praėjusiais 
metais: Aušros Vartų mokyk 
la 5525 Angers Avenue, Cote 
St. Paul, ir Rosemounto mo 
kykla Rosemounte, Dundura 
nd ir 8-sios Avenue kampe.

Augštesnieji Lituanistikos 
Kursai mokslą pradeda taip 
pat šį šeštadienį, rugsėjo 26 
dieną, 10 vai. ryto toje pačio 
je mokykloje, Laurendeau ir 
Desmarcais kampe.

Į Augštesniuosius Kursus 
kviečiami ir nelankę lietuviškų 
jų mokyklų studentai, high 
school mokiniai ir paaugesni 
jaunuoliai ir jaunuolės, kurie 
pagal jų pasiruošimo laipsnį, 
galės būti priimti arba į norma 
lų kursą, arba, jeigu nėra mokę 
sis lietuvių kalbos, — į paruo 
šiamąjį kursą. Visokiu atveju 
jie Augėlesniuose Kursuose 
ras galimybę daug ką sužinoti, 
ko jiems anglų ir prancūzų mo 
kyklos neduoda (pernai į Kur 
sų kvietimą atsiliepė apie 10

mo

ku

Sklypų išpardavimas Dainavoje 
eina prie galo.

Narint paskubinti likusį sklypų išpardavimą, dabartinės kai 
nos nuo $300.— ir daugiau, yra •

žymiai sumažintos.
Nepraleiskite auksinės progos 

įsigyti sklypų 
Jau 37 lietuviai sklypus nusipirko.

Įmokėti 20%, 
likusius per 4 metus.

Tuojau skambinkite RA 9-7091.

n
Šeštadieninių mokyklų

metinis balius
įvyks 

spalio mėn. 3 dieną 7 vai. vakaro
Aušros Vartų parapijos salėje.

LIETUVIŲ NAMŲ 
DALININKŲ ŽINIAI

Visiems L. Namų dalininka 
nis yra išrašyti Šerai, kurie, 
kaip vertybės popieriai, išduo 
darni po parašu asmeniškai, ar 
ba pagal įgaliojimą.

Kadangi dalis dalininkų mi 
nėtų šėrų vis dar nėra atsiėmę, 
todėl pakartotinai prašome 
juos atsiimti.

Šiuo reikalu prašome keiptis 
į L. Namų administraciją.

Taip pat ^primename, kad

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

(kamp. Woodland) i Į
Verdun. Tel. PO 7-3175. L

Priėmimo valandos: 1
pirmadienį ir ketvirtadienį ;

7 — 9 p. m. - 
antradienį ir penktadienį $

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja 

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

I augštas, 11 kanib.
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

me
Pa 
ma

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

X arba pagal susitarimą. 
$ Namų tel. PO 6-9964

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL. D.

Suite 25—26
152 Notre Dame St. E.

UN 1-8933

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MALIŠKA 
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547 

Namų: PO 8-0496

ADVOKATAS 
ii; JOSEPH P. MILLER, 
|i B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

^Montreal. UNiversity 6-7026
Res.: 40 Lafleur,

v LaSalle, tel. DO 6-1570 '

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

? Dr.E. A ndr u kait is
1 956 SHERBROOKE E.
t Tel.: LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

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

7 augštas.
AV 8-3115.

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

Tel.:

j Bus meninė programa, gros geras orkestras, veiks Į 
I bufetas, bus gausinga loterija.

Šeštadieninių Mokyklų Tėvų Komitetas. i

GRAŽUS PRIEŠVESTUVI 
NIS SUBUVIMAS

buvo suruoštas panelės J. Rim 
kevičiūtės garbei pp. Paulių na 
muose daugiausia Pauliūtės ini 
ciatyva. Parengime dalyvavo 
apie pusšimtis mergaičių ir mo 
terų. P. Rimkevičiūtei įteikta 
daug gražių ir vertingų dova 
nų ir linkėta laimingo šeimyni 
nio gyvenimo. Vaišės buvo pa 
ruoštos skoningai ir gražiai.
K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ 
Dr-jds Montrealio skyr. valdy 
ba š. m. rugsėjo mėn. 27 dieną, 
tuoj po 11 vai. pamaldų, para 
pijos salėje, kviečia narių susi 
rinkimą. Bus dr. Pavilanio pas 
kaita, į kurią prašo nares ir vi 
suomenę gausiai atsilankyti.

Po paskaitos susirinkimas.
Valdyba.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS

savaitgalį išvyks į Clevelandą, 
kur lietuviams parodys B. Sr 
uogos „Milžino paunksmėje“.

GEDULINGOS PAMALDOS 
UŽ NUŽUDYTUS

Rusijos diktatūra 1939 
tais, okupavusi Lenkiją ir 
baltijo valstybes, pradėjo
sinį žmonių trėmimą ir žudy 
mus. Prieš 20 metų tokiu bū 
du iš Lenkijos buvo išvežta 
apie 15 tūkstančių lenkų, dau 
giausia karių, iš Ostaskuv, Ka 

' zielsk, Stariebiels ir Katyne iš 
žudyti. Šiai Rusijos piktadary 
bei paminėti, ryšium su Chruš 
čiovo lankymosi Amerikoje, 
Lenkijos egzilinės vyriausy 
bė sministens Montrealyje p. 
Jastrzęmbski šį sekmadienį, 
rugs. 27 d., 10 vai. ryto bažny 
čioje, kuri yra Pine Ave W 
priešais D’Arcy McGee salės, 
prie ten esamos ligoninės, ruo 
šia gedulingas pamaldas ir pra 
šo lietuvius ir jų organizacijas 
dalyvauti su vėliavomis, kad įs 
pūdingiau būtų atžymėtas šis 
baisus genocidas, kuriam dar 
galo ir dabar nematyti.
• Į MacGill universitetą įsto 
jo studijuoti inžinerijos p. Ma 
tulevičius ir Cinas.
• Į Lajolos kolegiją Įstojo p. 
Sinius.

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, 
ir kita. Siuntiniai garantuotai 

apdrausti. Teirautis
A. Kavaliūnas, WE 2-3709 

arba HU 6-1479

PIRMASIS RUDENS 
SUBATVAKARIS 1

įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., i 
8 vai. vak., A. Vartų parap. sa 1 
Įėję. Kviečiamas visas lietuvis < 
kas jaunimas. Jaunatviška nuo 
taika ir graži akordeono muzi 
ka lauks visus.

IŠSIKELIA 
PONAI ŠIMELAIČIAI

Pp. Šimelaičių šeima išsike 
lia į Hamiltoną, kur jie turi 
dvi ištekėjusias dukras ir vedu 
si sūnų. DLK Vytauto Klubo, 
kuriame p. Šimelaitis buvo sek 
retorium, narių inciatyva šį 
penktadienį ruošiamos išleistu 
vės.

MOKYKLŲ BALIAUS LO 
TERMAI AUKOJO.

po 1 dol.: A. Blauzdžiūnas, p. 
Budrevičienė, S. Reutas, D. Ma 
seckas, O. Vilimas, K. Marti 
nėnas, J. Džiaugis, A. Greibus, 
M. Mačionis, V. Skaisgiris, M. 
Morkūnas, M. Barteška, E. 
Monstavičius, J. Zabiela, P. Ja 
nuška, V. Vilimas, p. Petronie 
nė, po 2 dol.: V. Ivanauskas, 
J. Mauska, J. Šemogas, A. Saf 
rončikas, K. Giedraitis, po 50 
et.: p. Zaveckas, J. Laieckas, 
J. Jurkštas, M. Valatka, E. 
Kardelienė vazą ir 1 dol., St. 
Pocauskas šokolado, A. Urbo 
nas cigarų, P. Šimelaitis 2 p. 
koj., A. Žukas papuošalą, G. 
G. Petrulis medžiagos, J. Rim 
kus setą stikliukų, J. Mačionis 
alaus tuziną, p. Andrijauskas 
soldainiams stiklas, V. Rasima 
vičiuis dėžė kremo, K. Gatau 
tis užvalkalą, O. Dauderienė 
kaklaraištį ir 2 stikl.., p. Bijū 

' nienė bonką šampano ir šaliką.
Dėkodamas, Mokyklų Komite 
tas prašo ir kitus lietuvius pa 
remti lietuviškąją mokyklą.
• Pas pp, Smilgevičius ilgąjį 
savaitgalį viešėjo inž. Mošins 
kis su žmona (Krėvės-Mickevi 
čiaus dukra), iš Philadelphi 
jos.

;. mos šėro sąskaiton įmokėjo ir 
tokie asmenys, kol savo įnašo 

S nepapildys iki reikiamos su 
Į- mos pilno šėro, iki 25 dol., ne 
B skaitomi pilnateisiais dalinin 

kais ir jiems nepriskaitomas di 
videndas.

Lietuviu Namų Valdyba. 
AŠTUONERI LN METAI
Rugsėjo mėnesį suėjo aštuo 

neri metai, kai visuomenės pa 
stangomis yra įgyti Lietuvių 
Namai. Šią sukaktį ruošiamasi 
tinkamai atžymėti spalio 17 d. 
šauniu baliumi, kuriame muz. 
St. Gailevičiaus ir sol. V. Veri 
kaičio perimtas ir vadovauja 
mas kvartetas ir kitos meno pa 
jėgos išpildys meninę progra 
mą. Kadangi biletų skaičius 
bus aprėžtas, pirmenybė bus 
duodama šėnninkams.

NAUJI LN ŠĖRININKAI
Prieš kiek laiko Lietuvių Na 

mų naujų šėrininkų vajus su 
stojęs ir dabar valdyba nori jį 
vėl atgaivinti, kviečiant dar ne 
sančius L. Namų dalininkais 
įsigyti bent po vieną šėrą, ku 
rio kaina yra 25 dol.

Paskutiniu metu įsigijo 
po vieną šėrą: Sudburiškis 
Jackevičius ir torontiškiai 
nas Budrys, Pr. Šopaga ir 
Kazlauskas.

SLA KUOPOS 
SUKAKTUVĖS

Spalio 31 d. Prisikėlimo 
salėje SLA 236 kuopa ruošia 
sukaktuvinį balių. Šiam paien 
gimui jau gauta dovana—radi 
jas. Jį gaus laimingo įėjimo bi 
lėto sdvininkas.

dar 
St. 
Jo 

VI.

par.

NAUJOS KANADOS STALO 
TENISO MEISTERĖS,

Sofijos Kasperavičiūtės laimė 
tos dovanos ir pereindrųpji tro 
fėja bus išstatyta šio mėn. 26 
d. UNF salėje, S. K. „Vyčio“ L 
ruošiamuose šokiuose. Visuo 
menė turės progos susipažinti 
su jaunosios stalo tenisininkės 
pasiektais laimėjimais.

TORONTO SPORTO 
ŽINIOS

Šio mėn. 26 d. York 
rial Collegiate instituto 
ne, 2 Tretheway Dr. 
ton ir Keele gatvių kampas) 
įvyks tarpmiestinės lengvosios 
atletikos rungtynės tarp Cleve 
lando ir Toronto lietuvių, prie 
auglio klasėse. Rungtynes ruo 
šia abu Toronto lietuviški kir 
bai bendromis jėgomis. Prk 
džia 12-tą valandą.

„Vyčio“ futbolininkai šiame 
sezone Canadian - Continental 
lygoje sužaidė 15 rungtynių, iš 
kurių 10 laimėjo, tris pralaimė 
jo ir dvi sužaidė lygiomis.

— Šio mėn. 26 d. UNF saiė 
je vytiečiai ruošia šokių sezo 
no atidarymą, gros Benny Fer 
ry. Sekantis klubo parengimas 
įvyks lapkričio 14 d. Royal Yo 
rk viešbutyje. j. b.

UŽBAIGTA VASARA
Rugsėjo 13 lietuvių vasar 

vietėje Springhurste kleb. ku 
nigo P. Ažubalio buvo atlaiky 
tos vasaros sezono paskutinė/ 
pamaldos, kuriose, nežiūrint ak 
vėsusio oro, iš atvažiavusiųjų 
savaitgalį praleisti, pamaldose 
dalyvavo artipilnė bažnyčia.

Šiemet, kaip dar niekuomet 
šioje vasarvietėje nėra buvę 
tiek daug vasarotojų. O pamal 
dose, ypač sekmadieniais, ne 
betilpdavo koplyčioje.

Nemažai buvo vasarotojų iš 
JAV ir jie gėrėjosi puikia ap 
linka bei tyru, kaip krikštolas, 
ežero vandeniu.
• Rugsėjo 18 d. LaSalie vieš 
būtyje ,.We, The People“ or 
ganizacijos suruoštame masi 
niame mitinge iš lietuvių pusės 
kalbėjo Kęstutis Dirkis. Čia bu 
vo pasisakyta prieš komunisti 
nę agresiją ir laisvų valstybių 
užgrobimą.

Memo 
stadio 
(Eglin

TILLSONBURG-DELHI, Ont

DĖMESIO
TABAKO ŪKIO PIRKIMUI 

dabar yra geriausias laikas.
Galite pamatyti nuimtą tabako derlių daržinėse ir tin 
karnai apžiūrėti laukus bei podirvį. Sąraše turiu gerą 

ūkių pasirinkimą, įvairių dydžių ir kainų; 
pradedant nuo $4,000.00 Įmokėti.

Kreipkitės pas

Charles Pocius Real Estate Broker 
Tillsonburg, Ont.

IŠNUOMOJAMI
BUTAI

LaVerdune, naujas pastatas, 
nouette Avė. prie Church Ave.

3*4 ir ^Yz kambariai, 
nuo spalių mėn. 1 dienos.

Apšildomi, janitor'iaus aptar 
navimas, dideli šaldytuvai ir 

pečiai, apmokėti mokesčiai.
$ 85.00 ir daugiau.

Teirautis: RE 3-8964 
arba PO 8-3527

• Į Lietuvą ir iš Lietuvos tik • Pp. Padvaiskių 30 metų ve 
per Maskvą. Atvykusios šie dybinio gyvenimi sukakties pro 
met dvi Amerikos lietuvių tu 
ristų ekskursijos atvyko į Lie 
tuvą ne tiesiai, bet per Mask 
vą. Taip pat ir išvyko per Ma 
skvą.
• Pranešė Vilniaus radijas ru 
gpj. 24 d., antroji Ameiikos 
lietuvių ekskursijai „didžiau 
šią įspūdį“ svečiams sudarė... 
grafo Tiškevičiaus rūmai su 
parku. Ar neužsgaius sovieti 
nės Lietuvos valdovai, kad ne 
jų tarybinė, o senojo grafo Tiš 
kevičiaus statyba svečiams su 
darė „didžiausią įspūdį"?

ga, šeštadieni šiai sukakčiai pa 
minėti, skaitlingas būrys sukak 
tuvininkus pagerbti buvo su 
ruošęs puikią staigmeną — vai 
šes. Pobūvy gražiai pravedė p. 
Ražanas.

I. G. ELECTRIC R df
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČI N AS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

4 NOTARAS t 
MILTON W. WINSTON,!
. B. A., B. C. L.

Suite 504 ir 505 s
4 Notre Dame Si. E. i

w Montreal. UN 6-6556 §

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075 
F. jasutis............... LA 2-7879

s A. Markevičius . . . .CR 9-3793 
z A. Budriūnas .... RA 2-8035 
į P. Adamonis .........RA 2-2472
< P. Baltuonis...........LA 6-2084
z Pr. Rudinskas . . . .HU 1-2957 
| Sekite mūsų skelbimus apie 

j Ved. D.Jurkus, PO 7 4280. Pirm, A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. Ž., 
i Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.^ Star, La Press.

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

Juozas Gražys 
siuva naujus ir taiso senus 

kailinius paltus.
Didelis kailių pasirinkimas. 

Darbas sąžiningas ir 
pigesnis negu kitur.

Skambinti: 
8—6 vai. A V 8-2352; 
po 6 vai. MU 1-5937.
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