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Politinių įvykių savaitė
NEKULTKRINGO ŽMOGAUS NEKULTŪRINGAS EL 
GESYS KULTŪRINGAME KRAŠTE NEGALI PALIK 

TI GERO ĮSPŪDŽIO
Chruščiovas Amerikon atsive žė blusų ir kitų panašių sovie 

h Jo ^„laimingo“ gyvenimo atributų. — Niekas sovietų dik 
latonaus tiek nesuerzino, kaip Amerikos darbininkai. — 
Amerikos prezidentas po Chruščiovo vizito vis dėlto nu 
sprendė neskubėti sovietijon.— Chruščiovo atsisveikini 
mas įrodė, kad jis čia buvo atvykęs tęsti šaltojo karo. — 
/ Rusijoj diktatorius išvyko. 
Jo „vizitas“ pasižymėjo visu 
atsilikulsio įchacholo“ nekul 
tūringumu. Nė viena jo kalba 
nebuvo švari ir neišvengiamai 
buvo užteršta nekultūringumo 
„deimančiukais“ — tai „po 
/dvėsusiomis žiurkėmis lupo 
se", tai „pametamomis padvė 
susiomis katėmis“, taj „blusų 
jieškojimu“, tai savęs palygi 
nimu prie gyvulio”, tai „JAV 
ir SSSR kiaulių koegzistenci 

f s“, tai burnojo apie cholerą, 
eumą“. Nors ir kaip stengėsi 
vertėjas švelninti jo pasisaky 
mų „grožį“, vis vien jie liko 
netašyti, žiaurūs ir bjaurūs. 
Tokio chamiško „valstybės 
galvos“ Amerika dar nebuvo 
mačiusi. Todėl
BENDRAS CHRUŠČIOVO 

„VIZITO” ĮSPŪDIS LABAI 
ŽIAURUS

Bet blogiausi Įspūdi paliko 
Chruščiovo pasikalbėjimas su 
darbininkų unijų atstovais. 
Gal todėl, kad darbininkų ats 
tovai, ne taip, kaip žurnaiis 
tai, kurie ar nemokėjo, ar ne 
norėjo, o gal jų paklausimus 
tasavo tvarkytojai, kau nė vie 
nas klausimas nepataikė Į tik 
rą taikinį, o darbininkų unijų 
atstovai patys gerai žinodami 
tikrąją Rusijos darbininkų pa 
dėtį, Chruščiovui pastatė taik 
liūs klausimus ir
CHRUŠČIOVUI PATEIKĖ 

„NE V BROV , 
A V GLAZ”.

Pataikę, kaip rusai sako, 
„į akį, ne į skruostą“, jį tiek 
suerzino, (teisybė diktatoriui 
skaudi), kad buvo pasiryžęs 

( pėgti namo. Ką gi unijų ats 
-4ovai Chruščiovui pasakė? —■ 
Gi pasakė, kad darbininkų 
profsąjungų Rusijoje nėra, 
nes vadinamos darbininkų 
profsąjungos tėra tiktai „so 
vietinės valdžios pratęsimas“, 
turi tarnauti diktatūrai ir ne 
turi jokių teisių, už darbinin 
kų reikalus nekovoja ir negali 
kovoti. Unijų atstovai jam tie 
šiai į akis pasakė, kad jis yra 
diktatorius, o diktatūra su 
.žmonių valia nesiskaito. Uni 
jų atstovai jam pasakė, kad jo 
teigimas, jog sovietijoje yra 
darbininkų rojus, neatitinka 

faktams, nes darbininkai, kiek 
,• tiktai pajėgia, iš sovietijos bė 
' ga ir niekas masėmis nebėga 

į sovietiją... Ir panašiai. Ir ši 
tiįesa tai Chruščiovui nepati 
ko, kad jis apsikoliojo ir pa 
grasino išvažiavimu.

Nenuostabu, kacl Chrusčio 
vas neatsorgiai prisipažino, 
kad jam su milionieriais leng 
viau buvę susikalbėti, negu su 
darbininkais, nes ten jis rasda 
vęs „konkretų prie klausimų 
priėjimą“...

Artsįsveikinimo žodis;, išvyks 
(tont, buvjo skrtas specialiai 
^sovietinės vergijos propaga 
vimui.

CHRUŠČIOVAS 
MELAVO IŠSIJUOSĘS. 
Jis tiek pi imdavo, kad vi 

sa tai neįmanoma suminėti ir 
paneigti. Bet verta pabrėžti: j 
Teisindamas Rusijos gyveni 
mo atsilikimą, Chruščiovas sa ; 
kė, kad Rusijai pakenkęs ka <

ro padarytas sugriovimas. Tik 
tai jis „užmiršo“, paminėti, 
kad karą iššaukė Stalino su 
Hitleriu susitarimas, — tat už 

. sugriovimą kalta pati Rusija.
> {Prieštaraudamas 'savo pareiš 
i kimams, Chruščiovas teigė, 
i kad sovietinis režimas „pats 
: humaniškiausis visame pašau 
i lyje“, bet jis užmiršo anksty 
i vesnius savo , pareiškimus

Kremliuje, kad Stalinas, Chr 
i uščiovui padedant, išžudė mi 
, bonus žmonių ir dabar tebelai 
i ko daugybę koncentracijos 
’ stovyklų, kuriose kankina be
> galę žmonių, kad

IŠ PAVERGTŲJŲ KRAŠTŲ 
1 VEŽA I SIBIRĄ MASES 
’ ŽMONIŲ,

kad persekioja žmones už jų 
Įsitikinimus, kad neduodo 
žmonėms laisvai organizuo 
tis, kad viską smurtu valdo 

1 viena bolševikų partija ir tt.
Chruščiovas perdėm melą 

vo apie sovietijos gyvenimą.
■ Visi jo teigimai akiplėšiškas 

melas.
Ir dar viena Chiuščiovo

■ „vizito“ savybė:
VIEŠĖJIMO METU CHRUS 
ČIOVAS BUVO IR CARAS 

IR DIEVAS
ir niekas neturėjo teisės jo už 
dengti savo šešėliu, kaip Indi 
jos parijų kastos žmogaus še 
šėlis magaradžos... Todėl, no 
rs Chruščiovo palydovų buvo 
per 100. bet jų niekur nerodė, 
kad tiktai ,,.šviestų diktato 
rius“, užmiršęs jau seniai „ko 
lektyvinę .vadovįybę“ ir prie 
šingai net sovietinei struktū 
rai, pasiskelbęs „valstybės gal 
va“. Chruščiovo palydovai ne 
buvo rodomi nei televizijoje, 
nei per radiją; jie tyliai ture 
jo akompanuoti savo „raudo 
nąjį carą“. Jis dar kaltino JA 
V laisvės suvaržymu, nors jo 
gi policija nustatė jo „rėži 
mą“ ir tvarką.

Po . pasikalbėjimų .Eisenho 
weris nutarė Į Rusiją nesku 
bėti ir vykti gal pavasari 
vasarą, o gal ir niekad,..

KITOS NAUJIENOS
— Chruščiovo garbei 

ėmime sovietų atstovybėje 
šingtone dalyvavo 600 asme 
nu. Vaišių stalas buvo atvež 
tas iš Maskvos.

— -Chruščiovo pasikalbėji 
mas su spauda „Pravdoje“ tei 
singai perduotas ir ištisai, bet 
paskalbėjimas su darbininkų 
unijų atstovais... jau tiktai at 
pasakotas, ‘savotiškai koHien 
tuojant, bet neduotas visas pa 
sikalbėjimo tekstas. Taigi, 
net ir Cruščiovo pasisakymai 
yra cenzūruojami...

— .Japoniją nusiaubė bai 
sus uraganas. Vėjas siekė 256 
kilometrų greitį. 900 asmenų 
žuvo, 4,000 sužeisti, 1,500 din 
go be žinios.

— Chruščiovą išlydėjo vice 
prezidentas Niksonas.

— Budistų vienuolis nušo 
vė Ceilono premjerą Bandara 
naiką. Jo Įpėdinis tęsia buvu 
šio politiką.

— De Gaulle veda propa 
gandą už naują Alžirijos._klau 
simo sprendimą.

gal

pri 
Va

Nuo kapitoliaus padaugės
TARYBOS IR VLIKO LAIŠ JAV TIRIA CHRUŠČIOVO 

KAI JAV PREZIDENTUI
Washington — (LAIC) —

Kongreso narė Edna F. Kelly ,vės Komiteto pirmininkas V. 
Kongreso Rekordų knygose pa Sidzikauskas ir latvių atstovas 

dr. V. Masens iš New Yorko 
buvo pakviestas į Vašingtoną, 
kur atstovų Rūmų „Commitee 
on Un-Americana aitivities’’

Pagal Maskvos dokumentus lietuvių sportininkui J. Grin 
bergui išduotas pažymėjimas, kuriame Vilnius vadinamas 

Wilna ir kad Wilna yra Rusi ja, vokiškai — Russland...
NUSIKALTIMUS

Rugsėjo 21 d. Lietuvos Lais

skelbė Amerikos Lietuvių Ta 
rybos ir VLIKo laiškus JAV- 
bių prezidentui ryšyje su 
Chruščiovo vizitu Amerikoje.

Skelbdama tuos laiškus, Ed 
na F. Kelly pareiškė, kad Kong^kiausimu liudijo apie Sovietų 

S-gos nusikaltimus Pabaltijo 
tautoms, padarytus po Stalino 

kurių metu tyrinės Chruščiovo mirties, o ypač Chruščiovo vai 
gydymo metu. J. A.

ijesui susirinkus ji šauks Užsie 
nių Reikalų Komiteto Europos 
Reikalų Pakomičio posėdžius,

vizito įtaką.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS 

LIETUVIAI AMERIKOS
SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Paulius ir Elena Leonai pra 
ėjusį trečiadienį iš Sov. S-gos 
„boso“ Chruščiovo gavo užtik 
rinimą, kad jų Lietuvoje liku 
šieji vaikai — Tomas (17 m. 
amžiaus) ir Regina (20 metų) 
galės atvykti Į Ameriką.

' Apie šį Įvykį plačiai rašė Či 
kagos ir kitu vietovių didžio 
ji spauda, tai atžymėjo radio ir 
televizija.

Leonai anksčiau buvę Leona 
vičiaf Lietuvą apleidę 1944 
m. ir Į JAV atvykę 1953 m., 
jau kuris laikas darė žygių dėl 
savo vaikų atvykimo į Ameri 
ką. Jie kreipėsi laiškais į Sov. 
Sąjungos valdžią ir per žymes 
niuosius JAV žmones, važiavu 
sius Maskvon. Tačiau daugu 
mas jų prašymų liko neatsaky 
ti ir tik į vieną buvo sulauktas 
neigiamas atsakymas.

Sužinoję, kad Chruščiovas 
lankysis Amerikoje ir atvyks į 
lowos valstybę (arčiausia vie 
ta nuo Čikagos), Locnas žūt 
būt nutarė ten jį pasiekti ir 
asmeniškai pasikalbėti su 
juo dėl savo vaikų. Jie dieną 
prieš Chruščiovo atvykimą nu 
važiavo į Des Moines miestą ir 
apsistojo tame pačiame viešbu 
tyje, kur buvo laukiamas ir 
Chruščiovas.

Jų laukta valanda išmušė, 
kada Chruščiovas išlipo iš kel 
tuvo sekančią dieną Fort Dės 
Moines viešbutyje. Leonai sto 
vėję viešbučio laukiamajame, 
prasisverbė į priekį pro 50 Chr 
uščiovo palydovų. Leonas tada 
ištarė pasveikinimą Chrusčio 
vui rusų kalba, o jo žmona pra 
dėjo verkti. Čia įsikišo saugu 
mo agentai, tačiau tuo metu 
Chruščiovas atkreipė savo dė 
mesį ir, tiesdamas Leonienei 
ranką, paklausė „Kas atsiti 
ko?“ Jis taip pat švelniai suda 
vė jai per veidą ir patapšnojo 
per petį.

Tada Leonienė ir vyras pra 
dėjo aiškinti apie savo vaikus 
ir įteikė paruoštą laišką. Chruš 
čiovas paėmė laišką, perdavė 
jį netoli stovėjusiam Sov. S- 
gos užs. reik. min. A. Gromy 
ko, tardamas „Sutvarkyk, šį da 
lyką!“ O atsigręžęs i Leonie 
nę, pabrėžė: „Neverk, tu sisi 
lauksi savo vaikų!“ Tuo pačiu 
metu Chruščiovas vėl palietė 
Leonienės skruostus ir paspau 
dė Leono ranką. Leonienė ta 
da vėl pravirko, o Chruščiovas 
nežymiai nusišypsojo ir dar 
kartą paspaudė abiems rankas. 
Kada Chruščiovas tęsė sovo ke 
lionę viešbučio laukiamuoju, 
jis po kiek laiko dar atsisuko 
ir pasižiūrėjo Į Leonų veidus.

Paulius Leonas Čikagoje yra 
neblogai įsikūręs ir veričasi ne 
kilnojamo turto pardavimu.

KUNIGŲ VIENYBĖS 
SEIMAS

buvo pradėtas Čikagoje rugsė 
jo 23 d. Dalyvavo apie 70 lie 
tuvių kunigų iš įvairių JAV ir 
Kanados vietovių. Seimo prezi 
diuman išrinktas kun. dr. Ta 
darauskas iš Hamilton, o spau 
dos komisijon — kun. P. Ažu 
balis iš Toronto. Seimą žodžiu 
sveikino konsulas dr.. p. Dauž 
vadis, rvysk. V. Brizgys, prel. 
L. Tulaba iš Romos ii kt. Ku 
nigų Vienybei šiuo metu pri 
klauso 499 lietuviai kunigai.
• Pasaulio Liet. Bendruome 
nės pirm. Jonas Matulionis at 
vyko Čikagon ir čia apsistojo 
pas J. Stonkų. Jis čia turėjo ei 
lę pasikalbėjimų su vietos vei 
kėjais.
• Balfo šalpos organizacijos 
didysis koncertas Įvyks spalio 
4 d., 4.30 vai. Marijos augšt. 
mokyklos salėje.
• Liet. Studentų S-gos Čika 
gos skyrius buvo surengęs 
„Initium Semestri“ šokius Lie 
tuvių Auditorijoje, rugsėjo 19 
dieną.
• Iškilmingas Tėvų Jėzuitų 
namų pašventinimas įvyks 
spalio 4 dieną, 3 valandą po 
pietų. Apeigas atliks J. E. 
Vyskupas V. Brizgys.

SOFIJA KASPERAVIČIŪTĖ
Toronto lietuvių sportinin kė, šiemet laimėjo visos Ka 
nados stalo teniso melste rėš vardą.

c
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Naujienos iš pasaulio sostinės
SVARBI BALFO VEIKLA

jo: Žemaičių kunigų, Raudo 
nojo Kryžiaus, PLB, vilnie 
čių s-gą ir kt. Kai kas iš l,en 
kijoj gyvenančių šelpiamųjų 

dėl to iš visokių -'šalpos „cent 
rų“ tiek daug gavę siuntinių, 
kad kaip spekuliantai jau at 
sidūrę kalėjimuose. Juk nega 
na siųsti, bet reikia žinoti ir 
kam siųsti ir ką sušelpti. To 
dėl reikalinga t centralizaiija, 
kurią geriausia vykdo Bal 
fas.

Neseniai iš Vokietijos grį 
žūsi S. Narkeliūnaitė parodė 
kelionės filmą.

Apvažinėjusi apie 50 vietų, 
kuriose gyvena lietuviai, paro 
dė jų gyvenimą, Vasario 16 
d. gimnaziją, Reuthngene Vii 
ko Vykd. Tarybą, Eltą, Dar 
bo kuopas, Miuncheno Balfą 
ir daugybę kitų vetų ir asme 
nų. Įsižiūrėjus filmą, gfavosi 
ryškus vaizdas: reikia šelpti.

„SANTARA“ VEIKIA
Rugsėjo 25 U. Brooklyne 

įvyko studentų „Santaros“ 
New Yorko skyriaus metinis 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
ir Centro Valdybos vicep. G. 
Gedvilą. Susirinkime buvo ap 
tartas Rytų pakraščių santa 
rįečių organizacinio vųeneto 
klausimas, Naujųjų Metų su 
tikimas, naujos valdybos rin 
kimai ir kt. Į naują skyriaus 
valdybą išrinko ir išrinktieji 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. — Daiva Audėnaitė, vi 
cep. Kristina Škėmaitė, sekr. 
Aldona Simutytė, 
Maldutis ir narys 
reikalams Danutė

Rugsėjo 22 d. Balfas sukvie 
tė spaudos atstovus. Reikalų 
vedėjas kurt. L. Jankus susi 
rinkusius supažindino su š. m. 
9 mėn. veikla. Vokietijoj esą 
šelpiama apie 7000 lietuvių, 
2000 jų vaikų, apie liiOO sene 
lių, per 1000 ligonių ir kt. 
Maistu ir rūbais esą sušelpia 
mi ir apie 3000 latvių ir estų.

Pinigais į Vokietiją buvo 
pasiųsta 41.175, iš jų vien 
tik Vasario 16 gimnazijai — 
15,951 dol. Maisto valdžios 
kainomis pasiųsta už 42,885 
dol., drabužių ir apavo 132, 
636 dol.

Lenkijoj gyvenantiems Jie 
tuviams sušelpti buvo pasiųs 
ta: drabužių 946 siuntos, 
vaistų — 271 ir knygų—191 
siunta. Knygos ne visos pa 
niekusios adresatus. Lietuve 
je esantiems varguoliams ir 
ligoniams buvę pasiųsta 1315 
įvairių siuntų, Sibiran — 83. 
Italijon pinigais — 2,440 dol. 
ir Austrijon 500 dol.

Kun. L. Jankaus praneši 
mas su duomenimis apie Bal 
to veiklą daro gražaus ir di 
delio dėmesio vertą dalyką. 
Todėl šio įįiaurės Amerikos 
kontinento JV ir Kanados lie 
tuviai labai gerai daro atiko 
darni Balfui pinigus arba daik 
tais. Tačiau, 'praverstų kiek 
vienam dar daugiau pasitemp 
ti.

Pranešėjas nusiskundė, kad 
JV pradėjusios atsirasti sepa 
ratinės šalpos organizacijos 
ir jos galinčios silpninti visų 
pastangomis jiŠlajikomą šelpi 
mo centrą — Balfą. Separati 
nius šalpos vienetus paminė

IŠLEISTUVĖS 
PONAMS ŠIMELAIČIAMS 
penktadienio vakare Įvyko DL 
K Vytauto klubo salėje. Daly 
vavo arti šimto dalyvių. Vy 
riausis iniciatorius, J. Bakana 
vičius, atidarydamas subuvi 
mą, pareiškė, kad išleistuvės 
ruošiamos 35 Lietuvių Darbi 
ninku Dr-jos kuopos iniciaty 
va ir rūpesčiu (ne Klubo narių, 
kaip buvo rašyta). Pasveikinęs 
išvykstančius ir palinkėjęs jie 
ms geros sėkmės naujoje vie 
toje, p. Bakanavičius pakvie 
tė kalbėti eilę dalyvių. Atsi 
sveikinimo ir linkėjimų pareis 
kė: J. Petronis, J. Džiaugis, p. 
(Ivanauskienė, P.Paukštaitis.J. 
Trumpa, p. Gudžiūnas, D. Nor 
keliūnas, J. Lesevičius, M. Gu 
das ir J. Kardelis. Visi kalbėto 
jai Įvertino pp. Šimelaičių šei 
mą, ypač p. Šimelaitį, kaip 
daug pasidarbavusį labdarybei 
(ypač — Vasario 16 gimnazi 
jai) ir DLK Vytauto Klubui, 
kuriame jis kaip sekretorių1', 
su pirm. J. Džiaugiu sėkmin 
gai pasuko nauju kursu, kurio 
tikslas — vienyti Montrealio 
lietuvius, apleidžiant jų srovi bai naudingą paskaitą apie daž 
nius nusistatymus. Visiems ra 
sisakiv.s, n. širnelaitis ir n. Ši 
melaitienė dėkojo už suruoš; 
mą išleistuvių LDD kuo"d. vi 
«nms rengėjoms ir rengėjams 
už darba ir rūpesčius ir visiem ' 
dalvviams už dalyvavimą 
leistuvėse.

Pp. Šimelaičiai išsikėlė ar nuo tų ligų apsaugo, arba pa ir kovos su jais.

čiau savo vaikų ir gyvens apie 
6 mylios už Hamiltono, Niaga 
ros kryptimi, nedidelėje farmo 
je-
BUVO LABAI NAUDINGA 

PASKAITA
Prof. Dr. V. Pavilanis KLK 
M. D-jos Montrealio sk. susi 
rinkime sekmadieni skaitė la

niausią pasitaikančias apkrečia 
mas ligas — Polio, Faunus, 
Difteritą, Kokliušą, Pilvo šilti 
re. Stabo ligą, Pasiutimo lig?, 
Gripą — ir nurodė būdus, kaip 
nuo tų ligų apsisaugoti. Pag 
rindinė priemonė — skiepijimą 
sis nes, skiepai arba visiškai

ižd. Julius
— spaudos 
Statkutė.

šalina mirties pavojų. Be ko ki 
ta, nuo Polio miestas skiepija 
dovanai, nieko nereikia mokė 
ti už tai. Profesoriaus paskai 
ta buvo vaizdi, gyva ir visiems 
suprantama.

Po paskaitos Dr.jos mote 
rys visus paskaitoje atsilankiu 
sius labai gražiai pavaišino.

— Kanados Teisingumo mi 
nisteris ir parlamento narys 
M. D. Fulton, su grupe kitų 
Federalinio parlamento narių 
lankėsi ^vakariniame Berlyne 
ir ten sveikino Berlyną, kaip 
patriotizmo, drąsos ir laisvės 
simbolj Europos centre.

— Laose vyksta „taiką my 
lindiųjų” komunistų agresija



2 PSL. NEPRIK LAUS OMA LIETUVA 1959. IX. 30. — Nr. 40 (654)

ATPPJKLAUS'dAUi LIETUI
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
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Dar dėl santykių su Lietuva
REIKTŲ EITI PRIE KONKREČIŲ PASIŪLYMŲ, 

JEI KAS JŲ TURI
Visi gerai žinome ir giliai 

jaučiame, kad mūsų, esančių už 
Lietuvos ribų, santykiai su sa 
vo tėvyne nenormalūs, negeri 
ir tautai nenaudingi. Šito fak 
to niekas neginčija, todėl jo ne 
reikia nei kartoti. Tuo tarpu 
dėl jo vis aimanuojama, neda 
rant jokių konkrečių pasiūly 
mų. Gi aimanomis mes nieko 
neatsieksime. Tat jeigu kas 
galvoja, kad šią padėtį galima 
pakeisti geresne, teduoda konk 
reičų pasiūlymų, kuriuos gali 
ma būtų svarstyti, aptarti ir 
išsiaiškinti.

Šia prasme gal toliausia nu 
ėjo Vyt. Geidžius (NL 37- 
651), kuris nurodė žydų pa 
vyzdį. Dabar jau turime tokio 
pavyzdžio pasėkimo pavyzdį, 
nes vienas Čikagoje gyvenąs 
lietuvis kreipėsi į Chruščiovą 
ir gavo sutikimą atsikviesti iš 
Lietuvos vaikus. Bet tai išim 
lis, kurią sovietijos diktatorius 
numatė šiam dipukui, kaip ai 
kanam elgetai didelis ponas nu 
meta trupinius nuo savo stalo. 
Juk tas problemos gi neišspren 
džia. O juk eina problemos iš 
sprendimo, ne išimties — „ma 
lonės“ būdu klausimo sutvar 
kymas.

O mūsų santykių su sovieti 
ja klausimas yra didelė proble 
ma. Ir mūsų pastangos ją iš 
spręsti iš esmės — tai ne Don 
Kichotų, kaip kaikas supranta 
Don Kichotą, o jeigu norite, 
tai — ir Don Kichotų, bet tik 
rąją prasme kova, kurioje ir 
Don Kichotas... paaukojo savo 
gyvybę už tiesą.

Juk mūsų bandymai rasti 
modus vivendi, arba, kaip 
Chruščiovas sako, — koegzis 
tenciją su Rusija yra seniai da 
romi. Dar 1926 metais demok 
ratinės Lietuvos valdžios pirmi 
ninkas Sleževičius padarė pir 
muosius ir labai rimtus žygius 
— su Rusija sudarė nepuolimo 
sutartį, kuri vėliau buvo atnau 
jinta ir pratęsta ir dabar yra 
viena svarbiųjų mūsų kovos už 
teisingumą argumentų.

Tur būt daugelio realiai gal 
vojančių žmonių mintį atatiks 
ir šis pasisakymas, kad geri, 
tikrai boliški, santykiai su Ru 
sija Lietuvai būtų labai naudin 
gi ir reikalingi. Bet santykiai, 
kaip tautos su tauta, valstybės 
su valstybe. Ne vergo su pa 
vergėju. Deja, taip galime gal 
voti mes, bet ne pavergėjas. Pa 
vergėjas kitaip galvoja ir ki 
taip elgiasi: jis mus supančio 
jo, o sako, kad mes laisvi. Ir 
dar verčia pačius už tą paver 
girną giedoti jam 
nūs.

Eikime toliau,
prieš kelis metus
mai Lietuvai gauti nors sateli 
tines teises. Sunrantama. kad 
tai būtų vergo išmalda, kokia 
gavo iš Chruščiovo anas Čika 
gos lietuvis. Bet vis dėlto — 
tai būtu Ivg ir žingsnis pir cinės priklausomybės Rusijai, 
num. tegul iš esmės nieko nepa ,elgiasi laisvai ir santykiauja 
keičias, o vis dėlto bent forma 
liai duodas ši ta nauja. Bet... ir 
to pavergėjas neduoda... Tat 
apie kokius santvkius ir anie 
kokia koefzistenciia kalba visi 
tie, kurie kelia santykių su Lie 
tuva klausimus?

garbės him

Dar tiktai 
buvo bandv

lei

Nes viską Lietu 
Maskvos diktatu

Jieškantieji didės

10.
GAVOME JSAKYMA RYTI NĖJĘ LIETUVOJE ORGANI 

ZUOTI
1939 m. lapkričio gale NK 

VD pareigūnai, o jų tarpe ir 
aš, gavome iš Bielorusijos vai 
džios įsakymą atvykti į pasita 
rimą. Pasitarimą vede pats 
Bielorusijos vidaus reikalų ko 
misaras, kurio pavardę užmir 
šau, bet ji buvo gruziniška, o 
jis pats blogai rusiškai kalbėjo.

NARKOMAS MUMS DAVĖ
skubų uždavinį —

tuojau rytinėje Lietuvoje suor 
ganizuoti NKVD organus. Vi 
so centras — Vileika. Čia pat 
pasitarime narkomo pavaduoto 
jas Zamotajev mums perskaitė 
įsakymą.

Aš buvau paskirtas Apygar 
dos NKVD valdybos viršinin 
ko pavaduotoju milicijos kad 
rų reikalams. Valdybos virši 
ninku buvo paskirtas milicijos 
leitenantas Pronin. Jo pava 
duotoju operatyvinei daliai bu 
vo paskirtas milicijos leitenan 
tas Nestorov, gi operatyviškai 
rikiuotinės dalies—pasienio ka 
riuomenės kapitonas Sierov.

Davę atatinkamus nurody 
mus, jie man davė etatus mili 
cijos valdybos ir rajonų bei 
miestų

MALODEČNOS, DYSNOS, 
GLUBOKO, SMARGONIŲ,

ŠVENČIONIŲ, VIDŽIŲ, 
BRĖSLAUJOS, AŠMENOS, 
DRUJOS, PLISSŲ, KURE 
NECO, RADAŠKOVIČIŲ, 
KRIVIČIŲ IR LUKŠICŲ.
Visose šitose vietose aš ture 

jau suorganizuoti NKVD ir mi 
liciją iš atsiunčiamų SSSR ir 
Bielorusijos žmonių.

Rajoninė milicija turėjo bū 
ti suorianizuota ne tiktai iš at

NKVD
siunčiamų iš Rusijos gilumos 
žmonių, bet ir iš sovietams iš 
tikimų vietos žmonių, patikrin 
tų darbo gvardiečių. Tačiau 
vietinius galima buvo skirti tik 
tai eiliniais milicininkais. Ope 
ratyvniais bendradarbiais, pa 
sų skyriaus tarnautojais ir 
pan. galima buvo skilti tiktai 
atvykusius iš Rusijos gilumos. 
Greta to sekė įsakymas, kuriuo 
darbininkų gvardija išformuo 
ta ir paleista.

Komunistų partijos centro 
komiteto ir Bielorusijos k. 
sąru tarybos įsakymu

BUVO ĮSAKYTA organi 
ZUOTI KOMUNISTŲ PAR 

TIJA IR SOVIETINIAI 
VALDYMO ORGANAI.
Tam tikslui iš Rusijos buvo 

atsiųsti žmonės. Traukiniai, 
kurie ėjo iš Rusijos gilumos, 
buvo perpildyti visokių rangų 
žmonėmis, paskirtais į Raudo 
nosios armijos užmtas vietas. 
Rusija tam tikslui jau iš anks 
to turėjo paruoštus žmones, ku 
rie ir buvo vežami į rytinę Lie 
tuvą ir Lenkiją.

Atlikę pirmuosius organizaci 
nius žygius, gavome įsakymą 
nusivilkti karinę uniformą ir 
apsivilkti uniformą ] 
paskirtį.

TIKTAI DABAR 1 
JO TIKRASIS 

VEIDAS.
Tuojau buvo užmirštas įsakyta 
sis titulavimas „draugas ko 
mandyre“, „draugas komisą 
re” ir į apyvartą išėjo titulai 
pagal užimamas pareigas ir lai 
penius. D. b.

pagal savo

PAAIŠKĖ 
NKVD

Laiškus, jeigu okupantas 
džia, galima rašyti. Siuntinius, 
kiek okupantas leidžia, galime 
siųsti. Knygų, laikraščių, žur
nalų iš sovietijos gauname do 
vanai, o už centus galime, ve 
žimais tą vežti. Kas nori vykti 
Lietuvon, yra net kviečiami. 
Kiekas gi vykti netrukdo. 
Tat ko gi mums trūksta?

Sako, nepasveikinome Žala 
gaitytės, nesusitikome su iš Lie 
)uvos atvykstančiais dabarti 
nės Lietuvos pareigūnais? — 
Tai netiesa. Mes juos susitin 
kame, bet tiktai tiek, kiek jie 
nevengia mūsų susitikti ir kiek 
jie iš mūsų priima sveikinimus. 
O jie gi-ne laisvi žmonės. Lyg 
dar kam tas neaišku! Tikrai, 
jau daug buvo ifc Lietuvos atvy 
krisiu tokių pareigūnų, bet net 
sovietinio okupantinio oficiozo 
komisaras Hirša Zimanas lais 
vai negalėjo su lietuviais susi 
tikti, net dėl to nusiskundė ir 
lietuviškieji Amerikos komu 
nistai. O juk Zimanas — dide 
lis Maskvos bosas Lietuvoje. 
Atrodo, vis dar puoselėjame 
mintį, kad gal gi taip blogai nė 
ra Lietuvoje, ir mes nors ką ga 
lime padaryti. Tai gi nerealus 
galvojimas, 
vai nustato 
ra.

Kažin, ar
nių bendradarbiavimo galimy 
bių, ar pasvarstė kad ir šiuos 
faktus, jog Maskva atplėšė 
nuo Lietuvos kamieno visą ry 
tinę Lietuvą ir pasigrobė visą 
vakarinę Lietuvą — visą Ma 
žąją Lietuvą. Kuriuo gi tikslu 
tai padaryta, jeigu ne tikslu 
Lietuvą visiškai sunaikinti, jei 
gu ne lietuvius nutautinti—su 
rusnti? Jeigu Maskva turi tiks 
lą Lietuvą ir letuvius išnaikin 
ti, kaip savo metu Maskvos ats 
tovas Lietuvoje yra pareiškęs 
atvirai lietuvių spaudai į akis, 
— tai kaip galima iš Rusijos 
diktatūros ko nors gera tikė 
tis? Argi mums dar neaišku,, 
kad mes ne ofenzyvoje, bet de 
fenzyvoje, mes ne puolame, 
bet ginamės, nes esame užpul 
ti, o gintis — yra natūrali kiek 
vieno užpultojo teisė.

Neabejotina, kad jeigu Lie 
tuvoje būtų tikrai Lietuvos ko 
munistų (esmėje jie gi ne ko 
munistai, kaip ir Rusijoje yra 
diktatūra, ne komunizmas), 
valdžia, tai mes su jais tikrai 
susikalbėtume ir mūsų santy 
kiai su Lietuva būtų visai ki 
toki. Bet... visa nelaimė tame, 
kad Lietuva yra okupuota. 
Kad Lietuvos reikalus tvarko 
Laskvos diktatūra, kuriai, mir 
ties sąlyga, viskas turi paklus 
ti. Ir todėl, kad Maskvai mes 
ne tiktai nereikalingi, bet jai 
kenksmingi, tai jokių žmoniškų 
santykių nėra ir negali būti.

Štai konkretūs pavyzdžiai. 
Jugoslavija — komunistiška, 

• bet atsipalaidavusi nuo okupa

Mosklo - Technikos naujienos
VIRTUVĖS KRIAUKLĖ PLAUS INDUS 

statyti ankstyvas diagnozes 
esant arteriosklerozei ir dide 
liam kraujospūdžiui.

Tokie skaitikliai galės nu 
statyti tris arterijų sistemos sa 
vybes: masę, elastingumą ir 
kalmpumą. Žinoma, pats skai 
tiklis negalės nustatinėti diag 
nozės. Jis galės tik surinkti in 
formaciją ir patiekti ją gydy 
tojui. (MG).

VĖŽYS GYDOMAS RAUDO 
NAISIAIS BUROKĖLIAIS

Mokslininkai jau seniai nu 
statė, kad tam tikruose auga 
luose yra vėžio augimą slopi 
nančių medžiagų. Atliekant 
eksperimentus su pelytėmis, bu 
vo nustatyta, kad 15 augalų pa 
sižymi priešvėžinėmis savybė 
mis, tame tarpe 7 turi aiškų pa 
linkimą slopinti auglių augi 
mą. Tokiais augalais laiko® 
Cirulus iolocynthis, Bryonia 
alba ir Rheum. Vengrų gydy 
tojas A. Ferenczi iš Csornos 
apskrities ligoninės jau kele 
rius metus gydo beviltiškomis, 
užleistomis vėžio formomis ser 
gančius ligonius raudonaisiais 
burokėliais. Raudonieji būro 
kėliai buvo pateikiami ligonia 
ms visokiuose pavidaluose — 
išspaudos, „salotos“, virinti bu 
rokėliai ir kt. Iš 22 ligonių, gy 
dytu burokėliais, 21 pasitaisė: 
žymiai sumažėjo auglys rent 
geno nuotraukoje, ligoniai pri 
augo vidutiniškai 3 — 11 kg 
svorio, atsirado apetitas, page 
rėjo bendra savijauta ir ty® 
mų duomenys. Tokie remisi™ 
užtrukdavo nuo 3—4 mėnesių 
iki pusmečio. Tačiau kovoje 
dėl ligonio, sergančio vėžiu, gy 
venimo prailginimo ir Šitokia 
trumpalaikė remisija yra nema 
žas medicinos mokslo pasieki 
mas. Šio metodo autorius pažy 
mi, kad gydomąjį raudonųjų 
burokėlių veikimą reiktų paiš 
kinti tuo, kad juo>se esama kai 
kurių dar galutinai neišaiš-kin 
tų medžiagų, slopinančių vė 
žio augimą. Be to, jis pateikia 
labai savotišką įdomią hipote 
zę, kad šių medžiagų trūku 
mas skatinąs vėžio atsiradimą. 
Bet..., kaip ir pats autorius Fe 
renezi prisipažįsta, jo pasiūly 
tas vėžio gydymas reikalingas 
tolesnio tyrimo. (MG).
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WINDSOR, Ont.
RADIO KLUBAS VĖL TURI PROGRAMĄ

Amerikos Lietuvių Balso Lietuvių Dieną Windsore sa 
Radio Klubas, po ilgesnės per vo darbu daug prisidėjo prie 
traukos, sekmadienį, rugsėjo jos pravedimo.
20 d. pradėjo savo transliaci 
jas iš tos pačios WCHB sto 
ties banga 1440. Programa 
trunka ištisą valandą, pradeda 
ma 5,45 ir baigiama 6,45 vai. 
po pietų, bet vėliau šis laikas 
bus kiek pakeistas. Radio pro 
gramos vedėjas yra J. Krikš 
čiūnas, kuris kartu su K. Go 
geliu yra ir pranešėjas. Linkė 
tina, kad ši transliacija dau 
giau niekada neužsidarytų.

MIRĖ
Dominas Fridrikas 57 metų, 

1959 metų rugpjūčio 25 d. Pa 
liko nuliūdime žomną Martą, 
dukterį Fridą, motiną Augus 
tę, tėvą Fridriką, brolius Ed 
vardą ir Augustą Argentinoje, paliko žmoną Augustę, tris sū 
Gustavą Brazilijoje. Palaido 
tas rugpjūčio 28 d. Interment proanūkų. Palaidotas rugsėjo 
Victoria Memorial /kapinėse.
Gyvas būdamas, ruošiant IV nėse.

Stankienė - Mykitczhyn Ne 
lė, 60 metų, 1959 metų rugsė 
jo 4 d. paliko nuliūdusi sūnų 
Edvardą su šeima. Palaidota 
rugsėjo 8 d. Interment Victo 
ria Memorial kapinėse. Velio 
nė Windsore išgyveno 32 me 
tus. Su savo gyvenimo draugu 
ukrainiečių kilmės paskutiniu 
laiku labai nesugyveno ir dėl 
to nesugyvenimo, yra kalba 
ma, ir mirė. Staigiai ir netikę 
tai mirčiai nustatyti ir išaiš 
knti, atitinkamos valdžios įs 
taigos veda apklausinėjimus ir, 
galimas dalykas, sudarys bylą.

Dominas Fridrikas Sr„ 86 
metų, 1959 metų rugsėjo 16 d.

nūs, dukterį, 13 anūkų ir 11

19 d. Kingsvilles Greehill kapi
V. Z.

su už jos ribų esančiais jugos 
lavais. Lenkija sugebėjo sau 
išsikovoti daugiau teisių, ir len 
kų santykiai su jų emigracija 
yra visiškai kitokį. O kur siau 
čia Maskvos okupacija — vis 
kas priklauso nuo Maskvos. Ką

Kiekvienas žino, koks nema 
lonus darbas šeimininkėms 
plauti indus, ypač kai jie yra 
riebaluoti. Pasirodo, kad arti 
moję ateityje virtuvės kriauk 
lė-sinka turės prietaisą, kuris 
plaus indus, naudodamas uit 
ra garso vibracijas. Firma 
Westinghouse sukonstravo 
bandomąją kriauklę, kurioje 
įrengtas ultragarsinis keitik 
lis, paverčiantis elektrinius im 
pulsus garso bangomis, kurių 
žmogaus ausis negirdi. Atsira 
dus ultragarso bangoms, skys 
tyje greitai susidaro ir sprogi 
nėja mažyčiai burbulėliai. To 
ks „šaltasis virinimas“ pasireiš 
kia lyg mikroskutimas ir 
šalina nuo indo paviršiaus 
sus nešvarumus.

ULTRAGARSAS — 
SARGAS

Svarbius dokumentus, 
gus ir kt. galima palikti
stalo ir juos patikimai saugos 
naujas elektroninis prietaisas, 
ne didesnis už apelsiną.

Tai ultragarsinis siųstuvas, 
pakabinamas prie lubų. Jis sk 
leidžia į tam tikrą plotą 19 200 
hercų dažsumo garso bangas, 
kurių žmogaus ausis nepagau 
na, ir pakelia aliarmą, pasireiš 
kus mažiausiam judėjimui šia 
me plote.

Prietaisas yra labai jautrus, 
ir kiekvienas bandymas palies 
ti jį sukelia aliarmą. Šios ultra 
garsinės aparatūros privalu 
mas tas, kad ji demaskuoja as 
menį. pasislėpusį patalpose, vi 
siems iš jų išėjus ir jas užraki 
nūs. Pakanka žmogui pajudėti, 
ir aliarmas veikia.

Išeinant iš kambario durys 
užrakinamos, ir aparatas užsu 
karnas. Kam nors įėjus į kam 
barį, judesiai pakeičia dažnu 
mą. ir centrinėje sargybos būs 
tinėje sukeliamas aliarmas. 
Kontroliniame skyde parodo 
mas kambarys, į kurį įsirbauta. 
Sargybiniai bėga j šį kambarį 
ir suima įsibrovėlį. (MG).

SKAITIKLIAI NUSTATO 
ŠIRDIES LIGŲ DIAGNOZĘ

Tikimasi, kad artimiausiu 
laiku gydytojai, panaudodami 
specialius skaitklius, galės nu

Anapus geležinės uždangos
LIETUVIAI GRAŽIAI SAN TYKIAUJA SU ESTAIS
Talino „Estonijos” teatras • Šį rudenį Taline įvyks Pa 

pastatė J. Juzeliūno baletą baltijo teatrologų konferenci 
„Ant marių kranto“, o Lietu ja. Iš lietuvių konferencijoje 
vop baletas pastatė estės Lidi 
jos Auster baletą „Tyna“. Lie 
tuviai solistai dažnai sveičuo 
jasi Estijos operose ir estai — 
Lietuvos operose.
• „Literatūra ir Menas“ ran 
da, kad „Šiurpūs dokumentai“ 
apie hitlerininkų piktadarybes 
Kretingoje tai yra menas ir Ii 
teratūra, todėl tam „menui ir 
literatūrai“ laikraštis skiria 
apie ketvirtį numerio. Toks 
yra sovietiškas meno ir litera 
tūros supratimas...

Maskva nori, tą ir daro.
Tat jeigu kaš\tufi konkre 

čių pasiūlymų, kMp paveikti 
Maskvą, kad ji bent laisviau 
leistų santykiauti, prašome siu 
lyti. J, Kardelis.

pranešimus darys J. Lozorai 
tis, E. Aukštikalnis ir M. 
tuchauskas.
• Okupuotos Lietuvos 
džios nutarimu Lietuvoje 
dėti steigti vad. „Liaudies te 
atrai“, kurių įsteigta Rokišky 
je, Švenčionėliuose. Jurbarke 
ir Telšiuose.
• „Lietuvos teatrų“ 4—5 nu 
meryje rašoma apie K. Bin 
kį, Dauguvietienę, M. Bukšą, 
Dauguvetį, šiol. A. Adamkevi 
čių, J. Karnavičių ir suminėtas 
Vilniaus teatrų repertuaras.
• Lietuvos teatrologų biulete 
nis apima laikotarpį nuo 1958 
m. rugsėjo 1 d. iki 1959 m. ge 
gūžės 1 d. Biuletenis atspindi 
teatrų pastatymus, kiekvieno 
veikalo anotacijas, veikalų sta 
tytojus ir atlikėjus.

Pe

vai 
pra

AUSTRALIJOS LIETUVIAI TURI JAU 7 LIETUVIŲ 
NAMUS

ir svetainė, kur lietuviai rastų 
laisvalaikiu malonią tarpusa 
vio užeigą.

Jau ir šiuo metu juose bu 
riasi judrus lietuviškas gyveni 
mas: čia ir Kiašto Valdyoos bu 
veinė. čia Sydnėjaus Apylnx 
kės Valdybos Centras, SpoO ), 
ninku bustas, rengiama skS 
tykia - biblioteka, yra bmardi 
nė ir savaitgaliais nuolat vei 
kianti Sydnėjaus Moterų Soc. 
Globos D-jos išlaikoma valgyk 
la, kurios lankytojų skaičius 
nuolatos didėja. Šiuose namuo 
se jau yra surengta visa eilė po 
būvių, šokių vakarų, priėmimų 
ir kitokio pobūdžio pasilinksmi 
nimų. Net kelius kartus savai 
tėję čia repetuoja Sydnėjaus 
Liet. Choras „Daina".
<• Kun. A. .Matulaitis atida 
vė spaudai naują veikalą: ..Mei 
lės ugnis“.
• Zig. Gaveljis atidavė spau 
dai eilėraščių rinkinį „Vo# 
tinklas“. ’ ' ™
•Stasys Yla yra sudaręs ap 
matus knygos apie Šiluvą.

Australijos Lietuvių Bend 
ruomenė gali didžiuotis net sep 
^yniari0i£ lietuviškaisiais na 
mais, kurie buvo per eilę metų 

įsigyti gavo tautiečių auko 
mis ar nedidelėmis paskolomis.

Sydnėjus, kur lietuvių yra 
susibūrę gerokai per du tūks 
tančiu, gali visai pagrįstai 
džiaugtis, kad jau turi dvejus 
namus. Kompaktinė Bankstow 
no lietuvių kolonija savuosius 
namus pasistatė netoli savo gy 
venviečių, kurie jau pilnai tar 
nauja vietinės aplyinkės ir arti 
mųjų priemiesčių kultūriniams 
reikalams.

Sydnėjaus centriniai namai, 
sutelkus nedideles sumas, bu 
vo nupirkti jau ne nauji, ta 
čiau, palyginti, dideli ir gero 
je pozicijoje: arti stoties ir 
miesto centro. Jie stovi pramo 
niniame rajone, taigi jų paskir 
tis galima ir platesnam naudo 
jimui. Be, kultūrinės užeigos 
namų, jie galimi naudoti komer 
ciniais pagrindais. Juose gali 
būti įrengta salė nuomavimui
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Apie vakarykščius lūkesčius 
ir šios dienos viltis

AL. GIMANTAS
Kai giliau pagalvoji apie vi 

sos mūsų tautos nelemti šio 
mis sūkuringomis dienomis, 
vis labjau išryškėja kai kurie 
momentai, labai gilūs, labai 
skaudūs, bet tikri ir nemeluo 
ti, kaip ir pati lietuviškoji taip 
subtili siela. Jauti, kai trečioji, 
didi ir galinga jėga, nesiskai 
tanti su jokiomis priemonėmis, 
vien tik savų tikslų besiekda 
ma, braunasi i visos lietuvių 
tautos buitj, ją griaudama, ją 
skaldydama, ją niekindama.

Tautos geografinis skilimas 
— įvykęs faktas ir tai gal ir ne 
būtų tokia didelė tragedija, 
kiek žinojimas, kad laikui ir 
patiems žmonėms veikiant, vis 
gulėja ir pats dvasinis skili 

( is tarp abiejų Lietuvų: kraš 
to ir išeivijos. Laiškinis ir tas 
pusiau ribotas tarpusavis ry 
šis, toli gražu nepatenkina nei 
vienos pusės. Sovietinamos 
Lietuvos tvarkytojai, jų ranko 
se esanti spauda, jaučiasi turin 
ti teisę nuolat kalbėti ir šaukti 
visos tautos vardu. Išeivija, 
kad ir kaip atitrūkusi nuo Te 
vynės, jos žmonių ir nuotaikų 
bei viso šiandieninio galvoji 
mo, taipgi bando kalbėti visos 
tautos vardu. Gaunasi savotiš 
kas paradoksas, kai daug kai 
bančių už visą tautą, kai toji.gy 
vendama prislėgime ir kasdie 
ninėje prievartoje, neturėda 
(a jokios galimybės laisvai 

, eikšti savo valią, tegali stebė 
tis tais visais kalbančiaisiais 
jos vardu.

Blogiausia yra tai. kad to 
kia padėtmi naudojasi tie, ku 
rių didžiausias troškimas gali 
mai daugiau suskaldyti išeivi 
ją ir kraštą ir tokią padėtį pa 
naudoti tik saviems rekalams. 
visos tautos nelabui. Nenuosta 
bu tad, kad šiandien skaitome 
„Tiesoje“ ir ten leidžiamuose 
laikraščiuose labai piktus, tie 
siog jokių ribų nepripažįstan 
čius, šmeižtus ir kaltinimus 
eivijai, jos organizacijoms, ats 
kiroms asmenybėms. Juodina 
mas ir su purvais maišomas ne 
priklausomybės laikotarpis, 
lyg nieko, nič nieko jame gera 
nebuvo, na, kad ir komunisti 
nėmis akmis žvelgiant, prisi 
menant, kad lietuviai, tegu ir 
komunistai, Vis dėlto turėti] 
būti ir jaustis lietuviais. Žo 
džiai, kaip „tautos išdavikai“, 
„.pataikūnai“, „parsidavėliai“ 
ir tt. naudojami netik lietuviš 
kai sovietinėje pusėje, bet jau 
prigyja ir mūsų tarpe, mūsų 
spaudoje, adresuojant juos vie 
niems ar kitiems veidams sovie 
įnamoje Lietuvoje.

KIRŠINIMAS ABIEJŲ TAU 
TOS DALIŲ KASDIEN VIS 

GYLĖJA.
Mums, čia esantiems, išdavi 
kai ir parsidavėliai visi tie, ku 
rie tik bendradarbiauja su so 
vietinėmis įstaigomis, kurių 
tik pavardės vienaip ar kitaip 
naudojamos ar randamos sovie 
tinamos Lietuvos viešajame gy 
venime. Jiems ten, išdavikai ir 
parsidavėliai visi tie išeivijoje, 
kurie tik drįsta galvoti, kad so 
vietinė santvarka toli gražu ne 
priimtina absoliutinei lietuvių 
tautos daliai ir esanti prievar 
ta primesta rusiškosios kariuo 
menės durtuvų.

Neseniai, viename išeivijos 
laikraštyje skaitėme, jog smul 
kiau nepažįstant Anapus esą 
mų sąlygų, gal derėtų sušilai 
kyti ir jau žymiai santūriau 
vertinti įvykius ir žmones so 
vietinamoje Lietuvoje, nes tik 
vėliau, iš tam tikros istorinės 
perspektyvios jžvolgfiaiit,. 'gali 
paaiškėti, kas ištikrųjų ten ten 
šiuo metu yra didvyris ar išda 
vikas. Mūsų, visos lietuvių tau 
tos narių, yra permaža, jog ga 
lėtume sau leisti tokią praban 
gą nurašyti į nuostolius tam 
tikrą skaičių savo kraujo sesių 
ir brolių, vienos tautos narių. 
Ar neperdaug dažnai ir ar ne 
perkandžiai mes pasišaipome 
iš vienų ar kitų vardų, vien tik 
vadovaudamiesi paviršutinišku 
jų veiklos stebėjimu, gerai ži 
nodami, kad šiandien mums vi

siškai neprieinami net mažiau 
šieji jų vienokio ar kitoko elge 
šio motyvai.

Sovietinamos Lietuvos spau 
doje besireiškią autoriai, taip 
gi turėtų būti santūresni sa 
vaip vertindami kai kuriuos 
įvykius ar asmenis išeivijoje. 
Jei jau ten pagal planą ar di 
rektyvas reikia šmeižti vienus 
ar kitus vardus, teatlieka tai 
patys maskoliai, gi

LIETUVIAI TENEUŽMIRŠ 
TA ESĄ LIETUVIAIS.

Jei yra kitų nuomonių, jei esą 
ma ginčų, nesutarimų, ar bro 
lių tarpe yra būtini peiliai ar 
kumštis? Ar negalima rasti kai 
bos ir kelių, kuriais būtų ap 
sieita nuo tuščiažodžiavimų ir 
įžeidinėjmų, apsispjaudymo ir 
putojimo? Ar negalima įžvelg 
ti, kas mus jungia, nes skiria 
tiek maža.

Lietuvių tautos istorija ro 
do, kad visą laiką, be jokios 
pertraukos, tekentėjome nuo 
savų kaimynų: vakarų, pietų, 
rytų. Visi jie, nežiūrint kokiais 
vardais būtų prisidengę, kėši 
nosi į mūsų žemes, į mūsų vals 
tybę, į mūsų žmones. Visi ban 
dė vigais įmanomais .būdais 
skaldyti ir kiršinti mus vienus 
prieš kitus, nes tai geriausiai 
atitiko mūsų neprietelių inte 
resams. O ir šiandien kyla klau 
simas, ar padėtis yra bent kiek 
pasiketusi? Ar ji yra kitokia? 
Vargu. Visų pavojų akyvaizdo 
je, šiandieną gal net svarbiau, 
kaip bet kada,
KAD VISA LIETUVIŲ TAU 
TA, TĖVYNĖJE GYVENA 
IR IŠEIVIJOJE TEBESĄ, GA 

LĖTŲ SUDARYTI GALI
MAI GLAUDESNĮ 

VIENETĄ,
nes tik tokiu būdu bus galima 
pasipriešinti visiems pasikėsini 
mams ir mums visiems labai pa 
vojingiems svetimųjų sumany 
mams.

Turime įsisąmoninti, kad lai 
kas, kad nors ir kaip mums ne 
patinka, vienok daro savo. Nuo 
latiniai sovietinamos Liteuvos 
spaudoje „kalimai“, bent dali 
nai, vis jau atlieka tam tikrą 
vaidmenį skaitytojų sąmonėje 
ir galvojime. Spaudoje ten, ga 
na planingai, gudriai, kai lu ir 
gana patrauklia formą, vis daž 
niau pateikiamos, kaip jie ten 
sako, apybraižos, kuriose ban 
domi diskriminuoti įvairūs as 
menys, tam tikri įvykiai, savaip 
viską perduodant, savaip aiški 
nant ir savaip nuteikiant. Ir 
tas, vėliau ar anksčiau, paliks 
savo pėdsakus. Čia esantieji, 
mes dažniausiai tariame, jog 
nedera bent kaip reaguoti į 
tuos visus, nemaža dalimi pra 
simanymus, bet ar tai nėra be 
nt kiek klaidingas galvojimas? 
Tiesa, mūsiškės spaudos pus 
lamiai nepasiekia tenykščių ma 
siu, bet jie yra su dideliu dė 
mesiu sekami ir skaitomi būre 
lio išrinktųjų (juk tos pačios 
ružavos „Laisvės“ tenueina, į 
ten, rodos, tik šimtas egz.), be 
to, mūsų išeivijos laikraščius 
nuolat cituoja ir naudojasi įvai 
rios lietuviškai kalbančios radi 
jo valandėlės savo transliacijo 
se į kraštą. Tad, mažiau ar dau 
giau, ir mūsoji nuomonė vis 
jau gali būti žinoma ir Tėvy 
nėję. Kodėl tad, nederėtų vie 
na ar kita reakcija į vienus ar 
kitus pareiškimus, apybraižas? 
Kodėl vengtinas kai kurių fak 
tų išryškinimas, papildymas, 
praplėtimas ar paaiškinimas?

NEVISKAS TIKSLIAI Iš 
PRAEITIES ĮVYKIŲ YRA 
ŽINOMA DABARTINIAMS 

SOVIETINAMOS LIETU 
VOS TVARKYTOJAMS, 

ypač jaunesniosios kartos ats 
tovams, dabar po truputį atei 
nantiems ir užimantiems reikš 
mingesnius postus visoje kraš 
to administracijoje? Pažiūrėki 
me tik, kaip baisiai, tiesiog šly 
kščiai suprofanuojamas mūsų 
partizanų reikalas „Tiesoje“ 
spausdinamoje apybraižoje (do 
kumentinėjė, kaip ten sakoma)

Didžioje latvių jaunimo šventėje Toronte Miss Sakss 
puikiai pašoko Bizet iš baleto Čigonės šokį. Minimoji 
jaunimo šventė truko ištisas penkias dienas ir sušilau 
kė apie 5.000 lankytojų — dalyvių iš Kanados ir J. A. 
latviu jaunimo tarpo. Viskas praėjo labai puikiai.

(CS)

vardu „Vanagai iš anapus“, ku 
rios autoriais pasiašo net 
trys — M. Chien'as, K. Šmi 
gelski’s ir E. Ulduk’is. Neuž 
mirškime, kad skaitytojai kraš 
te nematė ir gal net negirdėjo 
apie Daumanto „Partizanus už 
geležinės uždangos“ ir tegali 
tenkintis tais visais „vanagais“ 
ir apie juos sukurtomis istori 
jomis, kuriose, kaip tik tas pa 
ts Daumantas ir jo talkininkai 
maišomi su žemėmis, pristato 
mi didžiausiais niekšais. Bet 
tai, reikia pripažinti, daroma 
gana gabiai, o gal net ir įtiki 
nančiai, nevengiant net ir ilius 
tracijų. Kartu ten linksniuoja 
mi ir kiti išeiviai, kaip Karve 
lis, Bačkis, Krupavičius ir kt. 
Visi jie čia aprašomi, kaip pa

prasčiausi prancūzų, britų ar 
amerikiečių žvalgybos agentai 
ir stengiamasi visais įmanomais 
būdais diskredituoti prieš tau 
tą šventą partizanų reikalą.

Gi mes, šioje pusėje, kaip 
jau įprasta, tylime ir viskas. 
Tylime, lyg mums visiškai ne 
rūpėtų, ką apie tuos visus reika 
lūs galvotų tauta Tėvynėje, ty 
lime, lyg ir toliau būdami įsiti 
kinę, kad ir nauja, priaugančio 
ji kartu lygiai taip pat galvo 
ja, kaip ir mes patys prieš 14 
ar 15 metų. Nebūtinai kiekvie 
nas šmeižtas ar prasimanymas 
reikalingas atsakymo, bet, kal
tais, yra iškeliami kai kurie 
faktai, kurie yra reikalingi pa 
pildymo, kitu atveju ir kai ku 
rių paaiškinimų.

’27’ vilnoniai 
APATINAI BALTINIAI

Tai žieminiai balti
niai, kurių niekas 
nepralenks jų šil
tumu, patvarumu 
ir nepaprasta jų 

verte.
Pasiūti specialiai 

patogiam nešiojimui 
iš vilnonės medžia

gos, duodančios 
pilną šilumą. 
Tai vertingas 

Penmans išdirbinys. 
Galima gauti marš
kinių, kelnių ir uni

jos kostiumų vy
rams ir berniukams.

GARSŪS
•

nuo 1868 metų
27-FO-6

Lietuvos gyvenimas 
be sovietinės kaukės

KAIP BUVO ORGANIZUOJAMI KOLCHOZAI
2.

PIRMIEJI JUDRĖNŲ KOLCHOZO METAI
Judrėnų kolchozas, kaip bu 

vo pasakyta, buvo suorgani 
zuotas 1948 metų spalio mene 
sį, t. y. — tais pačiais metais, 
kai Lietuvoje, sulaužius Molo 
tovo, Paleckio ir kitų iškilmin 
gus pažadus, kad ūkinė Lietu 
vos struktūra nebus keičiama 
ir kad „buržuaziniai gandai 
apie žemės ūkio kolchozinimą 
yra pikti nacionalistų prasima 
nymai“, — visoje Lietuvoje bu 
vo pradėti steigti kolchozai.

TAI BUVO TRAGINGIAU 
SIOS LIETUVOS ŪKININ 

KŲ DIENOS, 
kuriomis buvo palaidotas se 
nas jų siekimas „laisvės ir že 
mės“.

1949 metai buvo Lietuvos

pirmininką Pocių, kuris supra 
timo neturi, kaip vesti tokį di 
delį ūkį, kaip kolchozas. Taip 
gi buhalteriu paskyrė neraštin 
gą ir nieko nenusimanančią 
apie atskaitomybę Milašaitę. 
Tokia kolūkio vadovybė, aiš 
ku, galėjo kolūkį vesti tiktai 
į pražūtį. Taip ir buvo.

Reikia konstatuoti, kad

ĮSTATUOSE PARAŠYTA, 
KAD Į KOLŪKĮ ŪKININ 

KAI STOJA LAISVU NORU 
IR PATYS RENKA KOL 

ŪKIO VADOVYBĘ.
Bet, kaip matote, nieko pana 
šaus tikrovėje nėra, nes į kol 
chozą ūkininkus suvarė jėga ir 
vietoje rinkti, vadovybę pasky 
rė. Tai yra būdingas sovieti

kolchozinio gyvenimo metais jos bruožas: įstatymai skelbia 
(dešimtmečio, rodos, Lietuvos viena, o faktai rodo visai kita, 
okupantas neruošia...). Rajono Po kelių dienų „organizato 
vadovybė (ji yra komunistų pa rius“ rusas Maleč paskelbė kol 
statyta ir jų diriguojama) Jud ūkio veiklos planus: įsakė su 
rėnų kolchozui paskyrė neras vežti visą negyvą inventorių, 
tinga ir visiškai nusigyvenusį Įsakė „subendruomeninti visą 

jėgą“ (arklius).

Vis dažniau tenka matyti as 
meniškuose laiškuose iš Lietu 
vos eilutes, panašias į sekan 
čias: „...mes čia tik stebimės, 
kaip jūs visi ten esate nutolę 
nuo mūsų gyvenimo, realybės 
ir kaip jūs esate atitrūkę nuo 
krašto nuotaikų, kurios toli 
gražu nėra prosovietinės, bet 
ir ne tokios, kurias jūs bando 
te fenais būdami įsivaizduoti“. 
Taip,

AUGA IR Į GYVENIMĄ 
ATEINA VISIŠKAI NAUJA, 

MUMS TAIP MAŽAI PA
ŽĮSTAMA KARTA, 

bet kuri jau jokiu būdu nėra 
tokia pati, kokia galėjo ar tu 
rėjo būti išeivių masei pasitrau 
kus iš Tėvynės. Čia neretas de 
damės tikrais padėties anapus 
žinovais, bet. kai susitinki su 
vienu kitu atvykėliu iš ten ir 
plačiau pasikalbi, nesunkiai pa 
stebi, kaip labai esi atitrūkęs 
nuo jų viso gyvenimo, kurį, ta 
riesi, taip puikiai pažįstąs. Tu 
retume įsisąmoninti, kad nei 
laikas, nei gyvenimas nesusto 
jo po dalies, ne taip jau žy 
mios dalies, išvykimo užsie 
nin. Užaugo tada netaip dide 
Ii buvę vaismedžiai, išaugo pa 
kėlės medžiai, užžėlę mūsų pa 
žįstami laukų ar miškų take 
liai. Ir tai yra visai natūralu ir 
neišvengiama, o ką jau bekal 
bėti apie žmones, kurie naujo 
je aplinkumoje brendo, mokėsi 
ir gyveno. Buvę keturių metu 
kų vaikai, šiandien jau augštų 
jų mokyklų studentais tapę, 
visai kitaip išmokę žvelgti ir 
vertinti gyvenimą ir visą pa 
dėtį.

Ir kol šito, rodos, labai pa 
prasto dėsnio, neįsisąmoninsi 
me, nesuprasime, dar vis bus 
sunku kalbėti apie abiejų Lietu 
vų — krašto ir išeivijos suartė 
jimą, ryšių sustiprinimą, į ku 
rį, kiekvienu atveju, visvien kė 
sinsis sovietinis priešas ir kuris 
labai budriai saugos, kad tik 
tos dvi pusės bebandytų suar 
tėti, nebandytų geriau supiasti 
vieni kitus, nes tai jau eitų 
prieš sovietinius interesus. Dar 
daugiau. Galima laukti, kad 
pradėta kiršinimo ir vieni ki 
tais nepasitikėjimo akcija, bus 
dar labjau sutirštinta ir išvys 
tyta. Ir, jei mes čia gyvendami 
ir toliau liksime pasyvus ir mo 
sime ranka, galutini rezultatai 
gali būti net ir labai nemalo 
nūs visai mūsų tautos ateičiai. 
Tiesa, sunku pasistiebus maty 
ti per savo nuosavą petį, sun 
ku .įžvelgti i'tolimesnius hori 
zontus, kurie visą laką nema 
žais debesimis aptraukti, dar 
sunkiau mums nusikratyti kai 
kurių įsitikinimų, beve-k dog 
momis tapusių, bet trypinėji 
mas vietoje ir nepaliaujamas ~u 
stingimas, kažin ar galės bent 
kiek našiau prisidėti prie mū 
sų kai kurių vilčių iŠsipildy 
mo. Greičiau, tas prisidės tik 
prie greitesnio jų palaidojimo.

Įsakė atiduoti visus gyvulius 
— stambius ir smulkius. įsakė 
suvežti visus grūdus. Tai esą 
bus sėklai, o ko truks, tai bus 
paskolinta iš valstybės.

Įsakymams vykdyti

BUVO PAŠAUKTA M1LICI 
JA, KURI BAISIAI 

ŪKININKUS MUŠĖ,
jeigu kuris iš jų priešinosi Ma 
lečo įsakymams ir nenorėjo vis 
ko, ką turi, atiduoti. Tai bu 
vo kraujo ir ašarų dienos, nu® 
kurių vaitojo Lietuvos visa že 
mė...

Nors pagal įstatymus už vi 
są paimtą į kolūkius turtą tu 
ri būti apmokėta, bet ūkmin 
kai to atlyginimo laukia ir šian 
dien...

Gyvenimas kolchozuose, o 
drauge ir visoje Lietuvoje, nu 
ėjo, kaip sakoma, „kaip nuo 
liepto galo“. Ligtol ūkininkai 
galėjo valstybei atiduoti visas 
duokles ir dar patiems likdavo 
pragyventi, o kai suvarė į kol 
chozus ir pastatė „gerus vado 
vus“, kai pasibaigė pirmieji 
metai, kai reikėjo atiduoti iŠ 
valstybės paimtą pa'skolą ir ati 
duoti valstybei prievoles, kol 
ūkiečiams nieko neliko...

KOLŪKIEČIAI UŽ DARBĄ 
NIEKO NEGAVO.

Kolūkyje dirbo metus, bet do 
vanai.

Rajono vadovybė, pamačiu 
si, kad taip toliau gyventi ne 
įmanoma, „kaltininką“, kuris 
nesugeba tinkamai vadovauti 
kolūkiui, —

PIRMININKĄ POCIŲ PA 
SODINO Į KLAIPĖDOS 

KALĖJIMĄ.
Tada rajono vadovas Jana 

vičius mašina „Pobieda“ atve 
žė Judrėnų kolūkiui kitą pir 
mininką ir pareiškė:

— Atvežiau jums gerą pirmi 
ninką — raštingą ir nusima 
nantį apie atskaitomybę. Jis va 
dovaus jūsų kolūkiui. Jam už 
tai mokėsite po 1000 rublių už 
kiekvieną mėnesį. (Janavičius 
nepaklausė, ar tam tikslui kol 
chozas turi pinigų).

Pagyvenę kolūkio gyveni 
mu, kolūkiečiai tiek nusigyve 
no, kad niekas kitais metais 
nėjo dirbti. Nes jų darbas ne 
buvo apmokėtas. Gyvulių ne 
buvo kuo šerti. Nuplėšė visus 
šiaudinius stogus, kuriais šėrė 
gyvulius. Gyvuliai pradėjo stip 
ti, o namai be stogų šlapti ir 
pūti.

Rajono vadovybė ir kompar 
tija vėl nusprendė, kad ir šitas 
kolūkio pirmininkas negeras, 
ir už tai kaltas, todėl atvažiavo 
mašina be langų ir

ANTRŲJŲ KOLŪKIO ME 
TŲ PIRMININKĄ PASODI

NO Į KLAIPĖDOS 
KALĖJIMĄ,

paskyrę jam bausmę — vieni 
metai kalėjimo už vieną mėne 
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Būkime sveiki.

Apie prof. Anna Aslanos 
atjauninimus

KULTURWEįfKRONIKA
Čia pateikiama londonietės 

Olgos Franklin pasirodžiusio 
Britų, Kanados ir JAV spau 
doj pranešimo santrauka apie 
rumunės prof. Aslan naujais 
vaistais gydymą bei atjaunini 
mą.

Parsek Margosian, rusų kil 
mės uosto darbininkas, jau bu 
vo sulaukęs 106 metų amžiaus, 
kai jis buvo atgabentas į klini 
ką. Jis buvo susenęs ir bevil 
tis. Gydytojų raporte buvo jra 
šyta: „Klientas dvasiškai pri 
slėgtas, sunkiai susitelkia ir nie 
ko neatsimena; visiškai praži 
lęs, dreba rankos, patamsėjus 
oda, nelankstus kūnas ir nepa 
dedamas negali pajudėti“.

Tai buvo piieš penkerius me 
tus.

Aš sutikau Margosianą, sa 
ko Olga Franklin, paskutiniu 
metu, visai neseniai. Jis įėjo į 
kambarį, kuriame aš sėdėjau. 
Tai augštas ir vikrus, gana gra 
žaus veido senis, pasakyčiau 75 
metų amžiaus. Jis pasilenkė pa 
bučiuoti man ranką ir ją. žais 
mingai savo stipriai nesuraukš 
lėtais pirštais suspaudė. Jis pa 
kėlė savo baltą barzdą, parody 
ti savo kaklą, kuris buvo ly 
gus, lyg jauno vyro. Barzdos 
pašaknyje buvo išdygę juodi 
nauji plaukai, o ant sprando 
dar apstesni ir juodesni plau 
kai pynėsi su žilaisiais.

Jis man tarė rusų kalba: „Pa 
sirinkite, aš dabar, kaip man 
sugrįžo atmintis, galiu kalbėti 
penkiomis kalbomis“.

Margosiano istorija — nepa 
prasta, tai gyvas pavyzdys, ką 
Bukarešto klinika atsiekė senų 
žmonių atjauninimo srityje, 
naudodami stebuklingą vaistą, 
vadinamą H. 3.

Aš sutikau Margosianą Ru 
munijoje prof. A. Aslano pagy 
dymo faktų tyrinėjimo kelionė 
je. kurion aš pasiryžau vykti, 
išgirdus iš savo rusų ir rumu 
nų draugų Londone apie nuos 
tabius pagydymus garsiajame 
Bukarešto Geriatrikos Institu 
te. Visus parsivežtus duomenis 
iš Rumunijos aš paskelbiau 
Londone valstybinėj spaudoje. 
Šitas paskelbimas taip sujaudi 
no visuomenę, kad mano telefo 
nas ištisai nesiliovė skambėjęs, 
ir tiek užvertė mane laiškais, 
prašančiais smulkesnių infor 
macijų, jog galovjau bus visai 
neįmanoma į juos atsakyti.

Taigi, kaip iš tikrųjų yra? 
Kiek faktinai čia tiesos? Ar aš 
čia nejuokauju? — teiravosi 
laiškų autoriai ir norėjo sužino 
ti, kurie būtent gydytojai gy 
dė ir kuriuos būtent ligonius? 
Gavau stačiai jaudinančių vy 
rų, žmonų ir vaikų laiškų. Ra 
šė man ir ligoniai, norėdami pa 
tirti, ar jie gali susveikti, ar jie 
gali laukti pagalbos? Kiti vėl 
teiravosi susirūpinę dėl savo 
perdidelio svorio, o net ir dėl 
vedybinių dalykų. Aš buvau ap 
gulta nuo 18 iki 80 metų žmo 
nių: — grožio specialistų, rim 
tų biznierių, vieno kunigaikš 
čio, daktarų, kurie maldavo in 
formacijų, žodžiu, tai buvo ne 
paprastas visuomenės atsiliepi 
mas į mano pranešimą spaudo 
je. Žinia, aš viso to nebuvau 
pritrenkta, nes turėjau pakan 
karnai duomenų ir pati asmeniš 
kai, leisdama sau įšvirkšti mj 
nėtų vaistų, gydymo tikrumą 
patyriau.

Sakytos klinikos vedėja yra 
moteris, prof. Anna Aslan, 
tarptautiškai žinomo endokri 
nologo prof. C. I. Parohno drau 
gė ir kolegė. Mano visos infor 
macijos bei duomenys gauti iš 
to instituto, kuris darė bandy 
mus pastarųjų 10 metų būvyje, 
gydydamas įvairiausio am 
žiaus žmones vaistais, vadina 
mais novocam. Bandymai pra 
dėti 1949 m. ir buvo tęsiami 
iki 1951 m. Profesorė įšvirkšti 
nėjo pakeistą bei patobulintą 
novokainą — dabar vadinamą 
H. 3. — savo senesniojo am 
žiaus klijentams. IJi teturėjo 
tikslą pagydyti senatvės ligas, 
pašalinti skausmus ir grąžinti 
pabėgusiems seniams veiksmin 
gą gyvenimą. Bet šitaip bėgy 
dant, ikažkas nuostabaus įvy 
ko. Gauta pranešimų, kad ligo 
niai ne tik buvo pagydyti, bet 
ir pajauninti — pasidarė jauni 
ar jaunesni, ir galį vėl džiaug 
tis gyvenimu. Apie 15 gydyto 
jų, jos prievaizdoje dirbantie 
ji, pradėjo siuntinėti praneši 
mus. Jie nurodė, kad jų ligo 
nių išvaizda kiek pasikeitė. Kar 
tu su 125 senų asmenų bendru 
sveikatingumo pagerėjimu bu 
vo pranešta, kad jie jaučiasi 
„besidarą jaunesni“: žili plau 
kai atgavo seną spalvą, išdygo 
nauji .plaukai dalimi ar visiŠ 
kai pilkame kiauše, raukšlės iš 
nyko ir pastebėtas intelekto ga

VYGANDAS ALGIMANTUI BALTAKIUI

(A. Baltakis — sovietinis Lietuvos poetas, rašęs apie vokiečių 
kacetą Maideneką, o Vygandas šešerius metus išbuvęs 

Kazachstane ir Sibire).
O ne, poete, tau nesivaideno, 
Tai siautė iš tiesų košmaras tas klaikus. 
Maidenekuos tikrai lavonus degino, 
Osvencimas ir šiandien riogso toks nykus. 
Tai ne žmogėdrų mitas, tai nyki tiesa. 
Matau iš kapo tiesias vėl ranka liesa, 
Kažkam grūmoja ji, kažkam vis graso, 
Ir kyla akys katorgoj užgęsę 
Žmogėdrų siaubui vėl į saulės šviesą.
Tai juk tiesa, poete, tai ne mitas, 
Ugningais tavo žodžiais parašytas. 
Tiesa — tiesa palieka. Jos niekas nepaslėps. 
Jos siena neužmūrys piktos rankos 
Ir nenukiš trūnyti į palėpę, 
Pasauliui davę melą menką.

Tik ar jau viską tu matei, 
Ar gimton žemėn pažiūrėjai? 
Ar kankinius tuos suskaitei, 
Kurie Čekos rūsiuos kalėjo?
Ar tu matei, kaip gatvėje lavonai 
Žlagsojo kruvini ir baisūs?
Ar tu matei, kaip juos stribai 
Naktim sumesdavo į raistą?

z Baisu. Man šiaušiasi plaukai pražilę 
Be laiko nuo kančios ir smurto.
Girdžiu, kažkas vaitoja ten prie šilo, 
Nors dingo laumės, raganos ir burtai. 
Per žemę šliaužia kruvina legenda: 
Kiek daug pražuvo Karagandoj, 
Kengyre tankai kiek sutraiškė. 
Ir veltui, mama, lauki laiško — 
Negrįš jis niekad, niekad nesugrįš, 
Nors pliš iš skausmo tau širdis. 
Veltui rymoji, vakarais nerimsti, 
Į kraujo jūras mūsų svajos grimsta. 
Tai ne žmogėdrų mitas, tai nyki tiesa. 
Dažnai pabeldžia kankinio dvasia 
Į mano pirkios krypstančias duris, 
Ir ilgai, ilgai per tamsias naktis 
Netyla žodžiai siaubo kupini. 
Atrodo, vėl kolonos eina 
Ir stepėj vėl sausai nuspengia šūviai, 
Suvirto latviai, lenkai ir lietuviai 
Į broliškų kapų rikiuotę baisią. 
Ar grįši, broli, ar kada pareisi 
Iš Rusijos laukinių džiunglių?

Atrodo kartais, lyg širdis pradžiunga, 
Lyg bristum vėl su jais audringą liūtį 
Ir kovos dainą plėštum siautulingą. 
Tik pajunti, kad tai miražo būta, 
Kad viskas tardymo rūsiuos pradingo. 
Ir patikėk, poete, man nesivaidena, 
Tai siaučia iš tiesų tas košmaras klaikus. 
Ir šiandien dunkso šachtos Džeskasgane, 
Užkloję dulkėm broliškus kapus. . .

(A)

lios pagerėjimas. Tai buvo jau 
dinantis dalykas prof. Aslan, 
tačiau ji, pastebi O. Franklin, 
puikiai suprato, kiek yra pavo 
jingą tik iš keletos šimtų ban 
dymų pareikšti dramatiškų pa 
siekimų, todėl ji ir apsispren 
dė tyliai toliau vykdyti bandy 

mus su pelėmis ir žmonėmis.
Jos bendradarbiai gydytojai 

Bukarešte buvo priešiškai nusi 
statę prieš jos bandymus ir dau 
gelis jų ją išjuokė. Ruminijos 
vyriausybė buvo painformuota 
apie atsiektus rezultatus, ta 
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VYTAS BELIAJUS MOKI NA KANADIEČIUS ŠOKTI
Kanadiečiams labjausiai

Žymusis mūsų liaudies šo 
kių, visų tautų ir ypač — lietu 
vių, žinovas Vytas Beliajus 
kasmet yra kviečiamas į Kana 
dą mokyti šokti įvairių tautų 
liaudies šokius. Kasmet jis va 
žiuoja per Jungtines Valstybes 
ir kasmet atvyksta į Kanadą. 
Čia daugiausia jį kviečiasi pran 
cūzai. Užpraėjusiais metais jis 
šokių kursus turėjo Montrea 
lyje, o praėjusią savaitę jis to 
kius kursus turėjo Lac Sept 
Ule — Lake Sven Island, apie 
35 mylias į šiaurės vakarus 
nuo Quobeco miesto, to vardo 
ežero pakrantėje. Vytas Belia 
jus čia mokino tautinių šokių, 
šokių mokytojus, instrukto 
rius, iš visos Quebeco provmei 
jos., iš miesų: Montrealio, Ot 
tawos, Rimouski, Riviere du 
Loup, Trois Riviere, Kenoga 
mi, Shicautimi ir iš daugelio ki 
tų miestų ir vietų.

Mokydamas įvairių tautų 
liaudies šokių, V. Beliajus bū 
tinai mokina ir lietuvių liau 
dies šokių. Ir šį kartą mokintų 
šokių, jo mokiniams, kurie po 
to mokina minėtų miestų bei 
vietovių jaunimą jų išmoktų šo 
kių, labjausiai patikęs lietuvis 
kas kadrylius — Jonkelis.

Vytas Beliajus yra tas tylus 
ir veik nematomas darbuoto 
jas, kuris Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje kas 
met išmokina mases prancūzų, 
angių ir kitų tautų jaunimo lie 
tuviškųjų liaudies šokių. V. Be 
liajus, mokydamas kokio šo 
kio, savo kursantus supažindi 
na ir su ta tauta, kurios šokių 
mokina. Didelis jo darbas, tik 
ro Lietuvos ambasadoriaus, 
vertas didelio dėmesio ir pagar 
bos.

Gaila, Vytas Beliajus dabar 
yra sunkiai susirgęs ir pagul 
dytas į Danvere ligoninę Kali 
fornijoje. Jo sveikata reiktų su 
sirūpinti visiems lietuviams.

ŠAUKIAMAS KNYGOS 
DARBUOTOJŲ 
PASITARIMAS

Lietuviškai knygai emigraci 
joje menkėjant ir tiražui vis 
mažėjant, Spaudos b-vė ,.Rū 
ta“ imasi iniciatyvos sušaukti 
knygos darbuotojų - rašytojų, 
leidėjų ir knygų platintojų pa 
sitarimą dabartinės knygos pa 
dėčiai aptarti ir pajieškoti bū 
dų pakelti jos lygį.

patin ka Jonkelis.
Pasitarimas vyks korespon 

denciniu būdu šia darbotvar 
ke:

1. Lietuviškos knygos dabar 
tinė padėtis:

a) knygos tikslas,
b) kiekybė ir kokybė,
c) platinimas.
2. Lietuviškos knygos trem 

tyje sumenkėjimas:
a) sumenkėjmo priežastys,
b) turinys,
c) apipavidalinimas ir kaina.
3. Būdai lietuviškos knygos 

lygiui pakelti:
a) turinys,
b) apipavidalinimas ir kai 

na,
c) platinimas,
d) kiti būdai.
4. Sugestijos ir išvados.
Kviečiame visus lietuvius, 

kurie konkrečiai prisideda prie 
knygos leidimo — rašytojus, 
leidėjus, platintojus ir, kurie 
sielojasi jos likimu — kultūri 
ninkus, inteligentus ir skaity 
tojus šiame pasitarime dalyvau 
ti. Užsiregistruoti iki spalio 15 
d. prisiunčiant savo adresą, 
kontaktą su knygomis (rašyto 
jas, leidėjas, platintojas, kul 
tūrininkas) ir vieną dolerį ko 
relspondencijoS išlaidoms, pa 
dengti.

Visais reikalais adresuoti: 
„Rūta“, 89 Napier St., Hamil 
ton, Ont.

LIETUVOJE PRASIDĖJO 
MOKSLO METAI

Rugsėjo pirmąją tūkstančiai 
Lietuvos moksleivių ir studen 
tų rinkosi į klases ir auditori 
jas. Vieni — pirmą kartą, kiti 
— toliau tęsti pradėtąjį moks 
lą.

Apie pusė miliono lietuvių 
moksleivių ir studentų įžengė 
į 908 septynmetes ir 442 vidų 
rines mokyklas, 12 aukštųjų 
mokyklų ir 70 technikumų.

Į mokyklas pedagoginiam 
darbui paskirta 581 specialia 
tas, baigęs augštąjį mokslą, 88 
turi nepilną augštąjį ir 300 — 
vidurinį pedagoginį mokslą. 
Apie 400 mokytojų — neaki 
vaizdininkų šiais metais gavo 
augtšojo mokslo baigimo dip 
lomus, 2000 mokytojų mokėsi 
respublikinio mokytojų tobuli 
nimosi instituto organizuotuo 
se kursuose ir semnaruose, kur 
kėlė savo kvalifikaciją.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

KETURIOLIKTOJI DALIS — VĖL VARYKINE
33.
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Su daktaru darėsi kažkas nepaprasta. Jis pamažu ėjo iš 

proto. Niekad jis taip keistai dar negyveno. Jis apleido na 
mus, nustojo savim rūpintis, naktis pakeitė dienomis ir visai 
pasiklydo laiko skaičiavime nuo to lako, kai išvyko Lai a.

Jis rašė jai skiriamus dalykus, bet jo eilėraščių Lara vis 
daugiau tolo nuo tikrojo jos, kaip Katenkos motinos, vaizdo. 
Jis braižė ir tepė tuos eilėraščius neva tikslumo ir išraiškos 
stiprumo sumetimais, bet jie taip pat turėjo būti santūrūs, ne 
leidę apnuoginti asmeniškai išgyventa ir patirta, kad neįžeis 
tų aprašymo dalyvų. Taip esminga, garuojama ir neaiaušus 
buvo išstumiama iš eilėraščių, ir vietoje kraujuojančia, skaus 
minga juose atsirasdavo raminanti platybė, pakelianti priva 
tų įvykį iki visiems žinomos bendrybės. Jis šio tikslo nesie 
kė, bet jis pats ateidavo, kaip paguoda, jam atsiųsta is kelio 
nės, kaip tolimas, kaip sapno reiškinys, kaip jo kaktos palieti 
mas jo anka. Ir jis mėgo šį taurinantį atšvaistį.

Dėl šio Lfiros apgailestavimo jis prirašinėjo visokj rašy 
mą iš ankstyvesniųjų laikų apie visokius dolykus, apie gamtą 
ir apie buitį. Kaip visuomet su juo būdavo ir anksčiau, dau 
gybė minčių apie asmeninį gyvenimą ir gyvenimą bendruome 
nės jam ateidavo į galvą drauge su darbu.

Jis vėl galvojo, kad istorinę eigą jis įsivaizduoja visai ne 
taip, kaip yra primta, ir ji jam vaizduojasi, kaip augalų karali 
jos gyvenimas. Žiemą nuplikusios lapuočių augalų šakos ky 
šo iš po sniego, liesos, pasigailėjimo vertos, kaip plaukai ant 
senos karpos. Pavasarį miškas pakinta per kelias dienas, pa 
kyla ligi debesų, jo lapijoje galima paklysti ir1 pasislėpti. Šis 
pakitimas pasiekiamas judėjimu, kurio skubumas viršija gyvu 
lių judėjimą, nes gyvulys neauga taip greit, kaip .augalas, kurį 
ir pastebėti sunku. Miškas nejuda, mes negalime jo pasaugo 
ti ir pagauti judant. Mes jį visada randame nejudantį. Ir to 
kiame nejudrume mes randame amžinai augančią, amžinai kin 
tančią, nesuvaikomą savo kitimuose visuomenės gyvenimą, is 
toriją.

Tolstojus savo minties neprivedė ligi galo, kai neigė vai 

dovų po Napoleono, pradėjusių naują gyvenimą, rolę. Jis gal 
vojo ištikrųjų tą pat, bet to nedasakė visiškai aiškiai. Iston 
jos niekas nedaro, ji nematoma, kaip negalima matyti kaip au 
ga žolė. Karai, revoliucijos, carai, Robespjeiai tai vis — orga 
niškieji žadintojai, rūgimo mielės. Revoliucijas daro žmones 
veiklūs, vienašališki fanatikai, savyje apsiriboję genijai. Jie 
per kelias valandas ar dienas apverčia senąją tvarką. Pcivers 
mai trunka savaites, ilgai — metus, o paskui dešimtmečius, 
amžius garbina ribotumo dvasią, atvedusią prie perversmo, 
kaip šventovę.

Be savo raudų dėl Laros jis taip pat apraudojo tą tolimą 
ją vasarą Meliuzejeve (esant jam karo fronte), kai revoliucį 
ja buvo iš dangaus žemėn nukritusiu Dievu, Dievu tos vasa 
ros ir kai kiekvienas iš proto ėjo savotiškai, ir kai kekvieno 
gyvenimas buvo pats sau, o ne aiškinamai — iliustratyvynis, 
patvirtinantis augštos politikos teisingumą.

Užrašydamas šiuos visokius įvairumus, jis vėl patikrino ir 
pažymėjo, kad menas visada tarnauja grožiui, o grožis yra 
laimė apvaldyti formą, forma gi yra organiškasis esimo raktas, 
forma turi valdyti visa, kas yra gyva, kad galėtų gyventi, ir, 
tokiu būdu, menas, tame skaičiuje ir tragiškasis, yra pasakoji 
mas apie gyvenimo laimę. Šitie svarstymai ir užrašai taip pat 
jam suteikia laimę, tokią tragišką ir ašaromis pasruvusią, kad 
nuo jos vargo ir skaudėjo galva.

Daktarą aplankė Anfim Jefimovič Samdeviatov. Jis taip 
pat atvežė degtinės ir papasakojo apie išvykimą Lansos Fio 
dorovnos Antipovos su dukra ir Komarovskiu. Anfim Jefimo 
vič atvažiavo drezina geležinkeliu. Jis išbarė daktarą už ne 
pakankamą arklio priežiūrą ir jį išsivedė, nors daktaras prašė 
dar palikti trim - ketuiom dienom. Bet užtai jis pažadėjo 
pats per tą laiką atvykti ir daktarą visiškai iš VaryKino išsi 
vežti.

Kartais įsirašęs, įsidirbęs, Jurij Andrejevič staiga atsi 
mindavo išvykusią moterį visu regimumu ir netekdavo galvos 
dėl švelnumo ir netekimo aštrumo jausmo. Kaip anuomet 
vaikystėje, vasarinės gamtos grožyje, paukščių ulbesyje jis 
girdėdavo mirusios motinos balsą, taip pripratęs prie Laros, 
susigyvenus su jos balsu, klausa dabar kartais jį apgaudavo. 
„Juročka“, — klausos galiucinacijoje jis kartais išgnsdavo iš 
gretimo kambario.

Per šią savaitę jis turėjo ir kitokių jausmų apgaulę. Jos 
gale jis pabudo po nevykusio sapno apie drakoną po jų na 
mais. Staiga griovio dugnas nušvito ir nuskardėjo šūvio gai 
su. Nuostabu, kad po šio nepaprasto įvykio daktaras po minu 
tės užmigo, o rytą pabudęs nusprendė, kad visa tai jam prisi 
sapnavo.

15
Štai kas įvyko kiek vėliau tomis dienomis. Daktaras pa 

galiau, susiprato. Jis sau pasakė, kad jejgu jau turėti tikslą 
save numarinti, tai galima rasti būdą įr greičiau veikiantį ir ne 
tokį kankinantį. Jis tvirtai nusistatė, kad kai tiktai pasirodys 
Anfim Jefimovič, kaip jis tuojau iš čia išvažiuos.

Prieš temstant, kai buvo dar šviesu, jis išgirdo girgždan 
čius per sniegą kažkieno žingsnius. Kažkas budriu, ryžtingu 
žingsniu ramiai artinosi prie namų.

Keista. Kas gi čia galėtų būti? Anfim Jefimovič atvyktų 
važiuotas. Praeivių tuščiame Varykine nepasitaikydavo. „Ma 
nęs“ — nusprendė Jurij Andrejevič. — „Iššaukimas arba rei 
kalavimas į miestą. Arba suimti. Bet kuo jie mane veš? Ir 
tokiu atveju būtų jų du. Tai Mikulicyn. Averij Stepanovič“. 
apsidžiaugęs, paspėliojo jis, pažinęs, kaip jam pasiiode, sve 
čią iš eisenos. Žmogus, kuris jam buvo dar mįslė, minutę su 
stojo prie durų su numušta spyna, jo neradęs, o po to žengė 
tvirtu žngsniu, žinančio šeimininko judesiais, atidarydamas 
pakeliui esančias duris ir rūpestingai jas uždarymas.

Šie įvykiai Jurijų Andrejevičių užklupo sėdintį prie tašo 
mojo stalo, nugara į duris. Kol jis spėjo atsigręžti, svetima ™ 
sis jau stovėjo ant slenksčio, sustojęs, kaip įbestas.

— - Ko jums? — išsprūdo daktarui nesąmoningai, ir kai 
atsakymo nebuvo. Jurij Andrejevič nenusistebėjo.

Įėjęs buvo stiprus, lieknas, gražaus veido žmogus, apsi 
rengęs trumpu kailiniu švarku, kailinėmis kelnėmis ii šiitais 
ožio odos batas ir truėjo per petį ant diržo permestą šautuvą.

Tiktai nežinomojo pasirodymo momentas daktarui buvo 
nelauktas, bet ne jo atėjimas. Rastieji namuose ženklai Jurijų 
Andrejevičių jau buvo paruošę šiam susitikimui. Įėjęs, matyt, 
buvo tas asmuo, kuriam priklausė sukrautos namuose atsai 
gos, kurias jis su Lara rado atvykę į Varykiną. Jo išore dak 
tarui pasirodė pažįstama, matyta. Turbūt ir atvykėlis buvo 
įspėtas, kad namai ne tušti. Jis nė kiek nenusistebėjo, kad na 
mas yra gyvenamas. Galimas dalykas, kad atvykėlis buvo 
įspėtas, ką jis ras namuose. Galimas dalykas, kad jis pats ži 
nojo daktarą.

„Kas jis? Kas jis?” — kankindamasis rinko atminty
je Jurij Andrejevič. — Dieve, Tavo valia, kur aš jį kartą Jau 
esu matęs? Ar tai galima? Karštas gegužės rytas neužmiršta 
mas. Geležinkelių stotis Rezvilje. Nieko gera nežadantis ko 
misaro vagoną?. Aiškumas supratimo, tiesumas, principų žiau 
rūmais, teisėtumas, teisėtumas, teisėtumas. Strelnikov!”

Daugiau bus.
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APIE PROF. ANNA ASLENOS ATJAUNINIMUS
Atkelta iš 

čjau prof .Aslan buvo pasakyta, 
jog vyriausybė nėra jų paveik 
ta. Tai buvo 1951 m. Tačiau 
šiandie jau yra kitaip: moksli 
ninkės darbai jau yra remiami 
šios vyriausybės. Ši pastaroji 
man suteikė visas lengvatas, sa 
ko Olga Franklin, skristi i Bu 
kareštą ištirti klinikos darbų. 
Man buvo leista inspektuoti 
kiekvieną Instituto departa 
mentą ir sekti kasdieninius eks 

’rimentus. Man buvo leista 
susipažinti su oficialiais ligų re 
gistrais, dokumentais, laiškais, 
mediciniškomis analizėmis ir 
liudijimais. Taip pat man bu 
vo leista laisvai lankyti ligo 
nius, su jais kalbėti privačiai ir 
jų gimtąja kalba be vertėjų. Ir 
štai kodėl, pirmą mano ten at 
vykimo dieną, aš prof. Asianos 
kabinete sėdėdama fotelyje šne 
kučiavausi ir juokavau su Mar 
gasianu, kuris man papasako 
jo apie savo darbo metus pra 
leistus Konstancos uoste.

Jis atvyko Rumunijon Pir 
mojo Pasaulinio karo metu. Jo 
žmona mirė prieš 30 metų. Jo 
santykiai su vaikais, kurie iš 
augo Sovetų Sąjungoje, nutrū 
ko. Jis visiškai susirgo ir buvo 
paguldytas j kliniką. Po to, kai 
jam suėjo 109 metai amžiaus, 
jis staiga pasidarė garsenybė. 
Rumunijos fotografai padėjo 
jam atšvęsti gimimo dieną ir 
buvo nufotografuotas kaip „at 
jauninta asmenybė“, jo atvaiz 
das buvo telegrafu peiduotas 
j Sovietų Sąjungą ir kaip žinia 
pasiekė jo dukterį, kuri ikitol 
visai nežinojo, kad jis būtų gy 
■>7as. Šitaip esant Sovietų vy 

ausybė davė jo dukteriai lei 
tfimą jį atlankyti Bukarešte. Ji 
atsivežė ir jo gimimo liudijimą.

Margosianas, kuris prieš ke 
lėtą metų, be svetimos pagal 
bos negalėjo pereiti per kam 
barį, dabar jau ilgai vaikštinė 
jo gatvėmis. Atsižvelgadas į 
tai, kad būta daug sniego ir ap 
ledėjimų, jis vaikštinėjo žiemą 
įsu sunkia lazda, kurią jis man 
padavė į ranką pamėginti, ir
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smarkiai 'nusikvatojo, kai ji 
man išsprūdo iš rankų — tokia 
ji buvo sunki. Dabar jis vis te 
bekalbėjo, kai prof. Asian su 
Margosiano senu draugu, buv. 
klinikos ligoniu, įėjo kamba 
rin; tai Transilvanijos siuvyk 
los kirpimo specialistas, Toma 
Nikolai. Jam įėjus, Dr. Cornel 
David trumpai man atpasako 
jo jo ligos istoriją. Jam jau bu 
vo 70 metų, kai ištiko jį smar 
kus smūgis: dešiniąją jo pusę 
suparalyžavo, iškreipė veidą ir 
nebegalėjo kalbėti. Tai įvyko 
prieš aštuonerius metus. .,To 
ma norėtų jus pamatyti“, atsa 
kė prof. Aslan.

Štai ir atėjo augštas, gražios 
išvaidzos Vyras, kuriam turėjo 
būti, kaip man atrodė, apie 50 
metų. Jis keletą kartų perėjo 
per kambarį ir pasimankštino 
parodydamas, jog jis nebėra su 
paraližuotas. Jis kalbėjo (vo 
kiškai) normaliai, o jo plaukai 
buvo ypatingi: jų apačia visiš 
kai juoda ir viršutiniai galai ži 
Ii, žodžiu, atželusieji buvo juo 
di. Toma nebedirba ir tegyve 
na iš pensijos, tačiau savo iš 
tekliams papildyti jis kasdien 
penkias ar šešias valaidas dir 
ba savo seną darbą.

,,Nuo ko būtent, jūsų nuo 
mone, praėjo jūsų paraly 
žius?“, aš jo paklausiau, sako 
O. Franklin.

„Tai nuo švirkštų, kurių 
man ponia įleido, nuo tų vais 
tų, ką ji vadina H. 3.’’, atsakė 
Toma.

Mes visi susėdom prie pro 
fėsorės Mahagonio stalo ir 
svarstėm H. 3. Šiose uiskusijo 
se dalyvavo taip pat Dr. Lalu, 
apie keturiasdešimt metų ru 
munas, ir Dr. David. Profeso 
rė paaiškino, kad šie vaistai su 
stiprina centrinę nervų siste 
mą, kuri sukelia jaunuose žmo 
nėse perankstybą nusenimą, o 
senuose suardo ląsteles bei su 
kelia ligas. Anot jos, novokai 
nas yra — nors tai bendrai dar 
nepripažinta — vitamininė su 
bstancija, tiesiogiai veikianti 
smegenų ląsteles ir liaukas. 
Šie vaistai, tiek vyrų, tiek mo 
terų atvejais vienodai veikia.

Po to, įėjo viena jauna ir gra 
ži moteris, mėlynakė Adelaida 
Kusceva. Ji tebūdama septyne 
rių metų amžiaus ir gyvenda 
ma Baku užsikrėtė ir liga suža 
lojo plaukti šaknis. Nepaisant 
jos gydymosi, plaukai iškrito

nininke ir šokėja ir dalyvavo 
įvairiuose ansambliuose: ište 
kėjo už kapitono ir turi devy 
nerių metų sūnų. Ji atvyko čia, 
į kliniką, gydytis. Ir dabar ma 
tau, kad jos plaukai atauga, 
tačiau, anot prof. Aslan, teks 
ją dar ilgai gydyti, nors nėra 
jokios abejonės, jog plaukai tik .’ 
rai ataugs ilgi ir tankūs.

Tur būt, labjausiai jaudinau 
tis atvejis — vienas iš rečiau 
siu medicinos istorijoje — 36 
metų amžiaus Magyar Zoriuce 
liga. Dr. lorgulescu, vienas iš 
klinikos gydytojų, Caie^škė., 
kad Magyares atvejis yra vie 
nintelis savo rūšies atvejis, nes 
dar nebuvo atsitikimo, kad žmo 
gaus sklerodermija (odos skle 
rožė) sergantis būtų buvęs pa 
gydytas. Magyar susirgo, kai 
jai tebuvo 16 metų. Skleroder 
mija turi tą ypatybę, kad ja ser 
gančiųjų oda vis kietėja iki tam 
pa sudžiūvusią, it pramonės iš 
dirbta oda ir sunaikina raume 
nis. Ji buvo atgabenta į klini 
ką iš bendros ligoninės, kurios 
gydytojai ją laikė nebepagydo 
ma. Po dviejų metų gydymo ji 
dar nėra visiškai susveikusi, ta 
čiau jos padėtis kasdien gerėja 
ir jau normaliai gyvena. Prof. 
Aslan numatanti ją visiškai pa 
gydyti.

Sekantis ligonis, kur} aš ma 
čiau, tai. 62 m. Stephan Mihai 
lescu; jis primygtinai norėjo 
papasakoti visą savo istoriją. 
„Ligoninė mane čia atsiuntė, 
kaip nepagydomą ligonį“, pa 
šakojo jis. „Aš negalėjau nė 
šimto sieksnių nueiti ir tik 
dviem lazdom pasiremdamas 
galėjau judėti. Po 12 injekcijų, 
aš pasijaučiau geriau, o po ke 
turiu serijų švirkštų, trukusių 
4 mėnesius, buvau jau sveikas 
ir stiprus: pagaliau net gale 
jau su draugais vykti į kainų 
laipiojimo ekspediciją. Aš įko 
piau 7.500 pėdų ir vaikščiojau 
12 valandų per dieną“.

Sekantis mano matytas ligo 
nis, tai 59 metų advokatas Jon 
Marinescu, kuris turėjo encep 
halitis, smegenų uždegimą. Jis 
pareiškė: „Mano dešinioji pu 
sė buvo visai suparaližuota. 
kenčiau baisius skausmus gal 
voje, neužmigdavau, bet visų 
blogiausiai, nustojau atmin 
ties. Po keturių serijų švirkš 
tų aš vėl jau verčiuosi advoka 
to praktika“.

Toliau Olga Franklin nuro 
do dar visą eilę pagydymų nuo 
reumato, nervų ligų, astmos, 
apakimo, kurtumo ir pasirodo, 
kad jai pačiai prof. Aslan 
įšvirkštė H. 3. ir nuo to puikiai 
jautėsi. Be to, nurodo, kad Pa 
ryžiaus Dr. Jean Dumesny irgi 
pranešė, atsiekęs nuostabių 
šio metodo gydymo rezultatų.

Pastaba O. Franklinos raši 
nio pateikėjo; — vis dėl to, 
kaip ir O. Franklin pastebi, 
prof. Aslan yra nemaža gydy 
tojų opozicija ir H. 3. dar nė 
ra tarptautinės medicinos pri 
imtas. Be to, nors ir sunku ne 
tikėti patiektiems pagydymo 
faktams, paremtiems nuotrau 
komis, tačiau žinant, kad tai 
vyksta Sovietų okupuotoj Ru 
munijoj ir atidžiai įsigilinus į 
ligonių pareiškimus, įžvelgi 
kiek perdėtą propagandinį jų 
pobūdį, lyg tie pareiškimai kar sim — pamatysim.

RUOŠIAMĖS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMUI
Niagaros pusiasalio lietuvia 

ms 1949 m. atėjo į pagelbą Tė 
vai Pranciškonai, įkurdami vie 
nuolyną St. Catharines mieste, 
iš kur ir tęsė dvasinį patarnavi 
mą. Tą religinę, kartu ir lietu 
višką kultūrinę veiklą, dirbo 
patvariai per visą dešimtmetį, 
dažnai gana sunkiose sąlygose.

Šį rudenį kaip tik ir norima 
paminėti šią garbingą dešim 
ties metų sukaktį, lietuviškos 
parapijos gyvavimą šiose ma 
žose lietuvių kolonijose.

Spalio 17 d., šeštadienį, pu 
nktualiai 6 vai. vakaro prasi 
dės programa dešimtmečio ak 
tu. trumpa kalba ir sveikini 
mais. Po šios oficialios dalies 
seks meninė programa, kurią 
išpildys solistas V. Verikaitis 
ir Rochesterio lietuvių choras, 
vadovaujamas kompozitoriaus 
Juozo Strolios.

Reikia paminėti, kad Ro 
chesterio lietuvių choras, kuris

dėl vasaros atostogų negalėjo 
atvykti į mūsų metinę šventę, 
mielai sutiko dalyvauti šio de 
šimtmečio minėjime. Teko gir 
dėti, kad Rochesterio lietuvis 
kas jaunimas, ypač mergaitės, 
yra labai pasilgusios Kanados 
lietuviško jaunimo. Šiame mi 
nėjime kaip tik ir bus graži 
proga pasimatyti, susipažinti 
ir pasišokti. Kanados jaunimui 
taipgi yra malonu sueiti į pa 
žintį su Amerikos lietuvišku 
jaunimu.

Po meninės programos seks 
šaunus pasilinksminimas prie 
gero orkestro. Energijos palai 
kymui veiks turtingas bufetas.

Maloniai kviečiame kaimy 
ninių kolonijų lietuvius mus ap 
lankyti ir dalyvauti šios gra 
žios sukakties minėjime ir 
silinksminime.

Spalio 18, sekmadienį, 11 v. 
ryto iškilmingos pamaldos 
pamokslas tai progai.

pa

ir
B. M.
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Manau, kad ateina laikas, 
kada Calgario lietuviai turi su 
siprasti, ką jie daro savo kolo 
nijai.

Gražios kalbos ir geri norai 
be aktyvių darbų neatsieks ti 
kslo. Širdyje, daugumas jūsų 
yra kilnios dvasios žmonės, 
bet esate suklaidinti kelių tau 
tiečių, kurie turi per ilgus lie 
žuvius, arba perdaug apsimetę 
patriotais. Dėl liežuvavimo, vo 
kiečių rašytojas E. Fiedler yra 
pasakęs šitaip: „Turbūt, visai 
neperdedant, galima sakyti, 
kad nė viena epidemija nėra 
taip išsiplatinusi, kaip liežuva 
vimas. Jis kalba visomis kai 
bomis, visomis tarmėmis, pra 
dedant skalbyklų žargonu ir 
baigiant rūmų akcentu; jis yra 
toks pat dažnas „teisingųjų fa 
rizejų“, kaip ir paprastų mui 
tininkų svečias. Liežuvavimas 
yra daugiau išspaudęs ašarų 
už vifeas maro ir choleros epi 
demijas. Jis pražudo ne tuos, 
kurie serga, bet kitus! Kiekvie 
no krikščionio besąlyginis prin 
cipas turi būti: apie kitą sakau 
tik, kas gera. Jei nežinau nie 
ko gero, kamgi man reikia ži 
noti apie jį ką nors bloga, jei 
mano pareiga bei vieta to ne 
reikalauja“.

Šis Fiedleiio pasakymas mu 
ms, Calgariečiams, labai tinka. 
Jei mes nors valandėlę susi 
kaupsime ir pagalvosime, ką 
mes esame pasakę vienas ant 
kito, pamatysime, kad ne vie 
ną savo tautietį pasmerkėm at 
sišalinimu nuo bendro visuoti 
nio lietuvybės darbo. Jis ar ji 
norėtų būti jūsų tarpe, bet jū 
su piktas liežuvis neleidžia jie 
ms pasirodyti savųjų tarpe.

Apie tą keistą mūsų liežuvį 
japonai taip išsireiškia: „Nors 
jis yra trijų colių ilgio, bet jis 
gali užmušti žmogų šešių pė 
dų augščio“. Mes, calgariečiai, 
dar žmogaus liežuviu gal ir ne

tais būtų komunistų radijo re 
daktoriu suredaguoti. Pagyven

J.
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užmušėm, bet lietuvišką veik 
lą, bendradarbiavimą veik kaip 
ir esame užmušę. Bendradar 
biavimas pavieniui ar su paski 
romis organizacijomis yra bū 
tinas, netik kad mums asmenis 
kai, bet ir visuomeniniame gy 
venime. Jei mes pagalvosime, 
kas dėjosi prieš penkiasdešim 
metų ar šimtą metų, mes pa 
matysime, kad lietuvis kažkaip 
ir gėdijosi pasakyti, kad jis lie 
tuvis esąs. Tam pasisakymui 
buvo daug pnežasčių: vieni bi 
jojo, kad juos negrąžintų Lie 
tuvon, tada dar rusų valdžioje, 
kiti bijojo pasisakyti dėl kitų 
priežasčių. Šiandien mes dirba 
me nebe pavieniuje, bet priklau 
sydami Pasaulinėm lietuvių or 
ganizacijom, mes patys mato 
me, kad pasaulis pradeda apie 
mus daugiau sužinoti ir dau 
giau mumis domisi.

Tarp mūsų Calgariečių vis 
tiek dar yra tokių žmonių, ku 
rie gėdijasi vadinti save lietu 
viais arba su jais bendradar 
biauti. Ypatingai tą noriu pa 
brėžti Calgario užsidariusiai in 
teligentijai, kuri buvo išauklė 
ta lietuvių tėvų arba lietuvis 
kų mokyklų, šiandien jie pasi 
darė per dideli, kad bendradar 
biavus su daibo žmonėmis, no 
rs jie ir aiškiai mato jų sunku 
mus organizaciniame darbe, 
bet ta švelnioji inteligentija ne 
pajudina piršto padėt tiems, ku 
rie reikalingi pagalbos šventa 
jame darbe. Amerikos publicis 
tas R. W. Emmerson taip atsi 
liepė apie tuos žmones, kurie 
nepripažįsta bendruomenes ar 
bendradarbiavimo su bendruo 
menės sąjūdžiu: „Žmogus yra 
reikalingas bendruomenės, ka 
ip aprėdo, kitaip jisai atrodo 
kažkaip nuogas, vargšas, kaž 
kaip nevietoje ir tarsi nuvilk 
tas“.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad baikite, Calgariečiai, vai 
kų žaidimą ir pradėkite vyrų 
darbą. H. Fordas taip sako: 
„Sueiti- draugėn — tai pradžia, 
eiti draugėje — tai jau pažan 
ga, dirbti draugėje — pasiseki 
mas“. Senas Calgarietis.
LIETUVIAI SUSIRŪPINO 

VIENYBE
Rugsėjo 5 d., KL B-nė suren 

gė šokių vakarą, Mackabees sa

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.

Įėję. Šokiuose dalyvavo gražus 
būrelis lietuvių, kurie praleido 
vakarą labai jaukioje nuotai 
koje. Grojo gera muzika ir lo 
terijon buvo paleistas lietuviš 
kas sūris, kurį laimėjo p. T. 
Kavalcik'as.

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
kun. Grigaitis, iš Edmontono, 
atlaikė pamaldas Šv. Kryžiaus 
koplyčioje.

Po pamaldų sekė pietūs. Pie 
tuose dalyvavo gausingas bū 
relis lietuvių, kurie turėjo pro 
gos išgirsti abiejų organizaci 
jų pirmininkų, P. Nevados ir p. 
Yaugos, pareiškimą dėl Calga 
rio lietuvių susivienijimo reika 
lingumo. Calgario vienybės rei 
kalingumą pabrėžė ir kun. Gri 
gaitis savo kalboje laike pietų, 
ragindamas Calgariečius už 
miršti savo asmeninius ginčus, 
kilusius organizacinio darbo 
metu ir siekti vienybės, dir 
bant drauge. Anot jo žodžių, 
jei Calgariečiai neranda kito 
būdo, tai tegul pasinaudoja 
šiuo posakiu: „Gyvenkime, 
kaip broliai — dalykimės. kaip 
žydai”. Šis jo patarimas buvo 
priimtas smarkiu rankų ploji 
mu. Kalbėtojas F. Beniušis, sa 
vo kalboje pareiškė skeptišką 
nuomonę dėl susivienijimo. Jo 
nuomone, šis susivienijimo žy 
gis yra veik neįmanomas, nes 
perdaug didelis nesusipratimų 
plyšys įsiviešpatavo per dešimt 
metų. Nes tie, kurie galėjo įgy 
vendinti vienybę tarp Calgarie 
čių, šiandien nebegyvuoja tarp 
jų. Be to, Calgariečiai šiandien 
jau ne tie patys žmones, kurie 
buvo prieš dešimtį metų. Šian 
dien Calgarietis gailisi cento 
paaukoti lietuvybės labui, o an 
ksčiau negailėjo ir šimtinės, ir, 
anot p Benušio žodžių, Calga 
rietis prieš dešimtį metų atsa 
kydavo:„Jei truks, pridėsiu ir 
daugiau“.

Bet kaip ten bebūtų, užmir 
šę savo asmeninius vidaus ki 
virčus. (J. Dubausko pasiūly 
mu buvo pareikštas visuotinis 
griežtas protestas prieš bude 
lio Chruščiovo atsilankymą J. 
A. V. Ir ta proga kun. Grigai 
čiui vadovaujant, buvo sukalbę 
ta malda, kad Chruščiovas ne 
galėtų nuvykti pasimatyti su 
prez. D. Eisenhoweriu J. A. 
Valstybėse.

Pakeleivis.
N L red., apsipažinusi su Cal 

gario lietuvių nesutarimais, 
randa, kad jie nėra tiek dideli, 
kad kliudytų susitarimui ir be 
ndram darbui. Kadangi bend 
rojo darbo tikslai yra didesni 
už nesutarimus, tai ir reikia su 
sit-arti ir bendrai veikti.
• A. Rannit, meno kritikas ir 
žurnalistas, lankosi Graikijoje.
• J. Stempužis, radio valandė 
lės vedėjas Clevelande, turėjo 
šrdies priepuolį ir buvo operuo 
tas dr. Degėsio.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

i GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.

259__3 Ave., Ville Lasalle. DO 6-9343

M. MACIUKAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS 
RANKŲ

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tei. CK 7 0051 MONTREAL.
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VEDA KAZYS BARONAS
BROLIŠKAS” LIETUVIŲ VERTIMAS RUSAIS 

nes paduotas rusiškai antra 
šas: „šaški, Ryga, počtovyj jas 
čik 55. Redakcija žurnalą Šaš 
ki".

Prieš mane guli Maskvos 
Pravda, vilniškis „Sportas", 
lenkiškas Sportowiec ir du V. 
Vokietijos laikraščiai. Visi jie 
kalba apie laimėjimą Sov. Są 
jungos lengvojoje atletikoje 
prieš vakarų Vokietiją, visiš 
kai pamirštant, kad prie šio 
laimėjimo prisidėjo pavergtos 
tautos, vadinant lietuvius ir es 
tus, paprasičausiu vardu — ru 
sai. Tuo tarpu, Tėvynės Bal 
sas, savo propagandiniuose 
straipsniuose, vėl kels į padan 
ges, „laisvai" klestantį spor 
tą Lietuvoje, „savistovų“ spor 
tą, žengiantį dideliais šuoliais 
pirmyn ir t. t.

Taigi, skaudu yra skaityti 
svetimoje spaudoje, mūsų spor 
tininkų pavardes pakrikštytas 
jau rusais, tas pavardes, ku 
rios skina pavergėjui laimėji 
mus,, garsina pavergėjo vardą 
visame pasaulyje. Tokių pavyz 
džių jau buvo labai daug ir vie 
na iš paskutiniųjų, reikia paim 
ti lengvosios atletikos susitiki 
mus Sov. Sąjungos su vakarų 
Vokietija ir D. Britanija Mask 
voje. Pav. prieš vokiečius lai 
mėta 129:91 (vyrai) ir 82:39 
(moterys), tačiau dalyvavę 
trys lietuviai ir du estai (Cle 
velando Dirva, estą Virkų daž 
nai priskaito prie lietuvių!), 
pavergėjui laimėjo bendrai 21 
tašką!

TECHNIŠKOS LIETUVIŲ 
PASEKMĖS.

Disko metime Baltušnikas 
užėmė antrą vietą (53,58 m), 
lygiai kaip ir Varanauskas, 17, 
61 m pasekme. Antras buvo ir 
Pipynė 1500 m bėgime. Jo lai 
kas 3 min. 44,2 sek. Pasaulio 
meisterė B. Zalagaitytė leng 
vai laimėjo jietį, numesdama 
52,52 m. Tačiau savo augštą 
klasę įrodė Varanauskas rung 
tynėse su D. Britanija, rutulį 
nustūmęs 17,99 m, nauju re 
kordu ne tik Lietuvos, bet ir 
visos SS, nes senas rekordas 
priklausė armėnui Ovsepianui, 
pasekme 17,93. Tokiu būdu, 
lHlętuvįarus priklauso,, šie SS 
rekordai: 1500 ir 2000 m bėgi 
mai — J. Pipynė, rutulys — 
Varanauskas ir Moterų jietis 
— Zalagaitytė.

Vilniškis sportas nusiskun 
džia, kad Lietuvoje mažas dė 
mesys kreipiamas į šachmatus. 
Šiuo atžvilgiu gerokai lietuvius 
pralenkė latviai, (taip rašo 
sportas), kurie net išleido sa 
vo dvisavaitinį žurnalą „Šac 
hs" ir šaškėms skirtą žurnalą 
(latvių ir rusų kalbomis) „Šaš 
kės“. Tačiau atrodo, kad visa
redakcija yra tvarkoma rusų, sejūnas).

TRUMPAI Iš VISUR.
— Sov. Sąjunga, paskutinės 

Olimpiados nugalėtoja futbolo 
žaidynėse, greičiausiai nepa 
teks į Romos Olimpiadą, ypač 
po jos komandos pralaimėjimo 
Sofijoje bulgarams 1:0. Bulga 
rijai reikia savo sostinėje lai 
mėti tik prieš rumunus, kad pa 
siekus baigminius susitkimus 
amžiname mieste. Priešingu 
atveju, rusai, rumunai ir bul 
garai turės vienodą taškų skai 
čių ir laimėtojas bus išspręstas 
geresniu įvaričų skaičiumi.

Š. AMERIKOS PABALTIE 
ČIŲ PIRMENYBĖS

Šių metų Šiaurės Amerikos 
pabaltiečių sporto pirmenybės 
buvo vykdomos trimis dalimis. 
Visos dalys įvyko Čikagoje: 
balandžio 25—26 d. d. — krep 
šinis, tinklinis, stalo tenisas; 
liepos 25—26 dd. — lengv. at 
letika; rugpjūčio 8—9 dd. — 
plaukymas ir lauko tenisas.

Pirmoje pirmenybių dalyje 
daugiausia pergalių nugriebė 
lietuviai, kurie laimėjo vyrų ir 
jaunių krepšinį, moterų tinkli 
nį ir vyrų stalo teniso vienetą. 
Vyrų tinklinį ir vyrų komandi 
nį stalo tenisą nusinešė latviai. 
Estai dalyvavo tik vyrų tinkli 
nio varžybose, kur užėmė II 
vietą, ir stalo tenise, kur liko 
paskutiniais. Vyrų kiepšinyje 
latviai buvo įveikti 98—80, jau 
nių krepšnyje 63—45, moterų 
tinklinyje 3—2.

Stalo tenise vyrų vieneto var 
žybas laimėjo V. Kleiza iš Či 
kagos, kuris baigmėje sudoro 
jo latvį Olinš 3—1. Komandi 
nėse stalo teniso varžybose lie 
tuviai pralaimėjo latviams 4— 
5. bet įveikė estus 5—1.

Lengvosios atletikos varžy 
bose, kur dalyvavo tik lietuvių 
ir latvių sportinnkai, koman 
diškai daugiausia taškų (verti 
nant 4 pirmąsias vietas) pelnė 
lietuviai. Vyrų grupėje persva 
ra buvo latvių pusėje, tačiau 
lietuvaitės savais laimėjimais 
pasuko bendrą pasekmę lietu 
vių naudai.

Vyrų grupėje lietuviai lai 
mėjo 400 m bėgimą (E. Alek 
sejūnas), jieties metimą (A. 
Brazdis), 110 m kliūtinį bėgi 
mą (H. Lukaitis), šuolį su kar 
timi (E. Karosas), trišuolį (V. 
Venclauskas), 4x100 m estafe 
tę, šuolį į augštį (H. Lukai 
tis), 200 m bėgimą (E. Alek

BENDRUOMENĖ PASISAKO
JAV Lietuvių Bendruome 

nės apylinkių bei apygardų 
atstovų ir centrinių organų vi 
suotinis suvažiavimas, įvykęs 
1959 m. rugsėjo 5—6 dieno 
mis Detrote, išklausęs praneši 
mų ir dalyvių pasisakymų įvai 
riais bendruomeninės veiklos 
klausimais, priėmė eilę rezoliu 
cijų.

1. Lietuvių Bendiuoincnė, 
būdama prigimtinė institucija, 
demokratiniais pagrindais .te 
jungia visus lietuvius ir jų or 
ganizacijas bendriesiems tau 
tiniams tikslams siekti.

2. Tegul visos Lietuvių Ben 
druomenės institucijos ko ak 
tyviausiai siekia lietuvybės ug 
dymo tikslų. Ypatingą dėmesį 
teskiria toms Lietuvos laisvini 
mo, kultūrinės ir socialinėj 
veiklos sritims, kuriomis šiuo 
metu niekas nesirūpina arba 
nepatenkinamai rūpinasi. Te 
bus ateinama į talką visoms lie 
tuvių institucijoms, kurios vai

ttttttmttmmmnmmttttttnttmmmmmmmmmm:

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 Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ. 

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

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

Moterų grupės laimėtojos: 
M. Šileikytė — 60 m ir 100 m 
bėgimą ir jieties metimą K. Ge 
lažytė—šuolį į augštį, S. Juod 
valkytė — rutulio stūmimą, 4 
x60 m estafetę.

Trečiojoje pirmenybių daly 
je buvo plaukymas ir lauko te 
nisas. Plaukyme, kaip ir lengv. 
atletikoje, bendra komandine 
pasekme pergalę laimėjo lietu 
viai, nors čia ją nusvėrė tik mo 
terų geresnis pasirodymas. Vy 
rų grupėje laimėjo latviai 32 
—21, tuo tarpu moterų — lie 
tuvės 26:8. Bendras rezulta 
tas 47 :40 lietuvių naudai.

Vyrų buvo pelnytos tik 2 
pirmosios vietos — 100 m nu 
gara (G. Boreišis) ir 100 m 
krūtine (R. Burdulis). Vyrų 
grupėje visos pirmosios vietos 
atiteko lietuvaitėms — B. Šim 
kūtė laimėjo 50 m krūtine ir 
50 m nugara, B. Adomaitytė 50 
m laisvu 
liauskaitė 
mi.

Lauko 
tuviai sugriebė tik vieną I vie 
tą, bet pačią reikšmingiausią 
— vyrų vienete. Čia, dalyvau 
jant 21 žaidėjui, (12 latvių ir 
9 lietuvius) pergalę pasiekę S. 
Arūnas iš New Yorko. Iki ket 
virtfinalio taip pat atsikapstė 
dar vienas lietuvis — V. Mi 
liauskas; kiti buvo „išsijoti" 
pirmame ar antrame rate.

Pirmąsias 'dvi pirmenybių 
dalis vykdė lietuviai, o pasku 
tinioji buvo latvių. Latviai bu 
vo įpareigoti vesti ir futbolo 
varžybas, tačiau jų buvo nesu 
skubtos įvykdyti. Kaip žino 
me, su futbolu pabaltiečių pir 
menybėse nesiseka: praėjusiais 
metais šios varžybos įvyko, bet 
nugalėtojas nebuvo išaiškintas 
(visos komandos turėjo po vie 
ną pralaimėjimą ir panašų įvar 
čių santykį). Šiais metais vėl 
Lietuvių Kultūros Fondo pa 
skirta taurė liko be laimėtojo.

Dabar lauksime 1960 m., ka 
' da įvyks IV Š. Amerikos pabal 

tiečių sporto varžybos, trati 
kiančios trijų tautų jaunimą 
glaudžiam bendradabiravimui. 
Jos, be abejo, buvo ir bus vie 

I nos iš reikšmingiausių pabal 
; tiečių jaunimą jungiančių vei 
i ksnių. Edv. Šulaitis.

stiliumi, M. Mažo
100 m. laisvu stilių

teniso varžybose lie

singai dirba reikšmingus dar 
bus lietuvių tautos gyvybei ir 
klestėjimui.

3. Gyvybingai būtinas L.ietu 
vos laisvinimo veiksnių planų 
ir darbų derinimas. LB Cent 
ro Valdyba, susitarusi su PLB 
Valdyba, tesiima visų įmano 
mų žygių bei pastangų tų vei 
ksnių veiklos darnai įgyven 
dinti.

4. JAV Lietuvių Bendruome 
nės Taryba teatkreips 
į suvažiavimo dalyvių 
tus pageidavimus JAV 
rybos rinkimų tvarkos 
klausimu ir tepadarys savo nu 
tarimų.

5. LB Centro Valdyba, apy 
gardos ir apylinkės tegul jieš 
kos ryšių su čia gimusių — 
augusių lietuvių organizacijo 
mis lietuvybės ugdymui ir tau 
tinei veiklai svarstyti bei vyk 
dyti.

6. Didžiausios reikšmės tu 
ri kiekvieno lietuvio mokamas 
nuolatinis tautinio solidarumo 
įnašas kaip Lietuvių Bendruo 
menės plėtimo, tautinės vieny 
bės ugdymo ir lėšų telkimo vei 
ksnys. Todėl visi Bendruome 
nės veikėjai, o ypačiai apylin 
kių valdybos į šią reikšmingą 
darbo sritį tegul atkreipia ypa 
tingą dėmesį ir tesutelkia visą 
organizacinį patyrimą tautinio 
solidarumo įnašams išrinkti. •

7. Lėšų trūkumas lėtina ir 
stabdo LB Centro Valdybos, 
centrinių organų, apygardų ir 
apylinkių darbo planų vykdy 
mą. Centro Valdyba, naudoda 
masi suvažiavimo pranešėjų ir 
dalyvių duotais patarimais, te 
įieško šaltinų ir kelių papildo 
moms pajamoms telkti.

8. LB Centro Valdyba iki 
1959 m. lapkričio 1 d. tesuda 
ro JAV LB Ekonominę Tary 
bą ir tepaveda jai, išstudijavus 
padėtį, ik 1959 m. pabaigos pa 
ruošti įgyveindnamuis planus 
Bendruomenės papildomoms 
pajamoms organizuoti.

9. LB apylinkės, rinkdamos 
tautinio solidarumo įnašus, te 
kviečia visus lietuvius mokėti 
daugiau negu nustatytą tauti 
nio solidarumo įnašo dviejų do 
lerių minimumą. Sumokėjusių 
jų pavardės ir įnašo dydis te 
bus skelbiami lietuvių spaudo 
je-

10. LB Centro Valdyba spa 
lio mėnesį tepaskelbia Lietu 
vių Bendruomenės lėšų telki 
mo mėnesiu.

11. Lituanistinėms mokyk 
loms lietuvybės ugdymo srity 
pripažinta išskirtinė reikšmė. 
Pritartina Lietuvių Bendruo 
menės sėkmingai pradėtiems 
ir vykdomiems švietimo dar 
bams. Visi B-nės organai tepa 
deda lituanistinėms mokyklo 
ms išsilaikyti, augti ir stiprėti.

12. JAV LB Kultūros Fon 
das tedaro žygių suvažiavime 
iškeltai ir pritartai kultūros ko 
operatyvo idėjai.

13. Suvažiavimas pritaria 
Spaudos Dienos idėjai, pripa 
žįsta jos išskirtinę reikšmę tau 
tinei sąmonei išlaikyti, kūrybi 
nėms nuotaikoms kelti ir ko 
vos už laisvę žygiams paremti. 
Bendruomenės organai tegul 
deda pastangų ją įgyvendinti, 
naudodami visas įmanomas pro 
pagandos priemones ir platini

WINNIPEG, Man.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Rugsėjo 8-tos dienos minėji 
me Tautos Fondui aukojo: po 
5 dol. Pr. Matulionis, M. Ša 
rauskas ir V. Januška; po 3 do 
lerius: Eug. Kalasauskas ir J. 
Činga; po 2 dol.: J. Demcrec 
kas, M. Januška, St. Bujokas, 
Dr. Zulonas, A. Genys, J. Vai 
tekūnas, J. Malinauskas, K. St 
rikaitis ir kun. J. Betrašius; po 
1 dol. Žiminskas, V. Zavadskie 
nė, A. Šidagytė, A. Kuncaitis,

A. -Radzevičius, V. Stankevi 
čius, J. Mališauskas, M. Bu 
kauskas, V. Galinaitis, Dr. Vi 
te. St. Ramančauskas, 
kųs, V. Kriščiūnas, 
nas, Rutkauskas ir J. 
manas.

Viso surinkta aukų 
Aukojusiems 

ačiū.
M. Šarauskas

Tautos Fondo Atstovas.

K. Ston 
Valenti 
Timmer

54 dol. 
nuoširdus

dėmesį 
pareikš 
LB Ta 
keitimo

sį vadovavimo...
Judrėnų kolūkis ir šiandien 

toks biednas ir taip nuskuręs, 
kad niekaip neišmoka javų pa 
skolos valstybei ir nesugeba 
valstybei mokėti privalomų 
duoklių. Bet... kolūkis gyvuo 
ja... O kad parodytų, jog 
gyvas, tai daroma paprastu 
du:

A. NORKELIUNAS 
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

8

LIETUVOS GYVENIMAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

Todėl Lietuvos žmonės visaip 
„kombinuoja" ir be vagysčių 
neišsiverčia. Vagystės viešpa 
tauja visur ir perdėm, nes ir 
patarlė yra: „nevogsi-negyven 
si“...

Nenuostabu, kad Kanados 
„lietuvių delegacijai“ J. Palec 
kis atvirai pasakė, jog žemės 
ūkio kolektyvinimas buvo di 
dėlė klaida.

Pasirodo, kad nežiūrint di 
džiųjų trimytų ir triūbų skelbi 
mo, privalomieji kolūkiečių sta 
tymai iš savo 60 arų (kurie su 
daro apie du trečdalius vieno 
hektaro) nepanaikinti. Kolūkie 
čiai už 60 arų turi mokėti vals 
tybei 1000 rublių nuomos ir 
dar duoti: 170 litrų pieno, 16 
kilogramų (apie 32 svarai) mė 
sos, 80 kiaušinių...

Toks ūkinis sutvarkymas vi 
siškai sužalojo visą Liteuvos 
ūkį. Sužalotas ir visos sovieti 
jos ūkis. Kadangi labai dažnai B 
visiški nemokšos ūkį „tvarko“, 
pagal „planą“, tai jis ir ateity 
je neturi galimybių pakilti. 
Kaip tokio „tvarkymo“ pavyz 
dį galima suminėti tokį faktą: 
Prieš metus

IŠ KAZACHSTANO | LIE 
TUVA BUVO ATVEŽTA 

KVIEČIŲ,
Lietuvai dabar savo duo 
neužtenka (kadangi Lietu 
ūkis yra katastrofiškai nu

jis 
bū

60KOLŪKIEČIAI Iš SAVO 
ARŲ ATIDUODA VALSTY 
BEI PRIEVOLES, O VISA 
TAI UŽRAŠOMA, KAD TAI 

PADARO KOLŪKIS...
Maža to. Ne tiktai kolūkie 

čiai už kolūkį atiduoda grūdus, 
pieną, mėsą ir kitas duokles, 
bet kolūkis dar rašo, kad... kar 
vių išmelžimas kyla. O fakti 
nai vidutiniškai per metus kol 
ūkio karvė teduoda tiktai apie 
250 litrų pieno... Pagal gi pla 
ną turi būti išmelžiama 3,000 
litrų. O „buhalterija" tokia, 
kad kolūkio knygose parodo 
ma, jog kolūkio karvės duoda 
3,100 litrų, o kolūkiečių pavie 
nės — mažiau...

Kadangi viskas paremta me 
lu ir ant melo statoma, tai me 
las ir neteisybė taip įsigalėjo, 
kad neįmanoma su tuo kovoti.

mokslo ir meno laimėji

Bendruomenė kreips ypa 
dėmesį į neorganizuotą

mo galimybes.
14. Išeivijos buičiai ir lais 

vės kovai reikšmingos įtakos 
turėtų deramas mūsų kultūros 
ir jos kūrėjų pristatymas lais 
vojo pasaulio šviesuomenei. 
Bendruomenė įieško priemo 
nių ir galimybių supažindinti 
svetimuosius su iškilusiaisiais 
mūsų 
mais.

15. 
tingą
jaunimą, skatindama jį jungtis 
į veikiančias jaunimo organi 
zacijas, sudarydama jam sąly 
gas ugdyti lietuviškumą. Orga 
nizuos jaunimo tautinio meno 
ansamblius. Skleis Bendruome 
nės idėją ir mintį jaunimo tar 
pe, einama „į jaunimą per jau 
nimą“. Rems, ugdys ir glau 
džiai bendradarbiaus su vei 
kiančiomis jaunimo ir sporto 
organizacijomis, kreipdama dė 
mesį į jų veiklą, suvažiavimus 
ir stovyklas. Rems jaunimui 
skiriamą lietuvišką spaudą ir 
Lietuvių Studentų S-gos lei 
džiamą žurnalą „Lituanus". 
Prašys tėvus ir visus lietuvius 
supažindinti jaunimą su L.ietu 
vių B-nės idėja ir remti jauni 
mo veiklą.

16. Pripažindami pranešime 
ir pasisakymuose siūlytų tradi 
cijų reikšmę Bendruomenės 
gyvenime, B-nės organai tesi 
ima iniciatyvos joms įgyven 
dinti.

tfffflftDE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACHINE | J

ME7~^727 Sav. P. RUTKAUSKAS |

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
k Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, siuvamos
K mašinos, laikrodžiai ir kt.
| . _ Per
X Lithuanian Trading Co. London, England.
g Montrealyje Atstovas
I Aug. MYLĖ
X 991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.
| Tel. UN 1-1176.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
į Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

nes 
nos 
vos 
smilkęs, dėl priverstinės ko 
lektivizaiejos), bet visi tie kvie 
čiai buvo sudegę ir supuvę ir jų 
maistui panaudoti nebuvo gali 
ma. Todėl juos dalinai sušėrė 
gyvuliams, o visai supuvusius 
teko išmesti.

Tokia baisi yra sovietine tik 
rovė. O dabar eina kalbos, kad 
sovietinė valdžia, neįstengda 
ma kitaip kolūkiečius priversti 
dirbti kolchozams, esanti pasi 
ryžusi iš kolūkiečių atimti ir 
tuos 60 arų, kurie sovietiniam 
ūkiui duoda dauigau, negu vi 
si kolchozai.

Šito laukiama su siaubu, nes 
tada jau ateis tikras badas ir, 
neabejotina, kad išmirs labaL- 
daug žmonių. ■

O MIRTIS NUO BADO SO 
VIETIJOJE YRA FAKTAS.

Ypač daug žmonių išmirė ba 
du karo metu, kada karvės kai 
na siekė 70 tūkstančių rublių, 
litras pieno ligi 80 rublių, bul 
vių svaras apie 300 rublių, duo 
nos apie 500 rublių. Kažin, 
ar daugiau rusų išmirė badu, 
ar daugiau žuvo frontuose? 
Tiktai kai atėjo Amerikos pa 
galba, viskas pagerėjo ir ba 
das sušvelnėjo. Ir koks žiaurus 
yra sovietinis režimas, kad už 
išgelbėjimą taip žiauriai Ame 
rikai atsilyginama. . .

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.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabi tai 

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

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

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

Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.
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HAAAIf|LTOlV
BANKELIO „TALKA” AUGIMAS.

DAR DĖL VI-SIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS, 
HAMILTONE.

Po vasaros karščių atėjusios 
dienos atnešė žymiai gyvesni 
judėjimą lietuvių bankelyje, 
kuriame padidėjo darbas. Kai 
pavasario metu buvo didelis 
pareikalavimas paskolų, kad 
kartais nebeužtekdavo savų pi 
nigų, tai dabar suintensyvėjo 
taupymas — dėjimas indėlių 
taip, kad atsiranda daugiau 
laisvų pinigų. Bankelis labai 
gražiai progresuoja augdamas 
narių skaičiumi ir kapitalu. 
Penktuose savo veiklos metuo 
se įgavęs visišką pasitikėjimą 
ir supratimą kooperatines įstai 
gos naudos visai kolonijai ir 
atskiriems jos nariams, užtik 
rintai žengia jungdamas į sa 
vo eiles senus ir jaunus koope 
ratininkus.

Džiugu yra, kad ir jaunųjų 
narių eilės nors pamažu auga, 
bet dėka tėvų supratimo, ku 
rie prirašo savo vaikus i na 
rius. Daugelis labai nuosekliai 
taupo gaunamus vaikų priedus 
-čekius tuojau sudarydami tik 
rą pagrindą vėlesniam moksli 
nimui. Pinigai Įnešti į vaikų 
sąskaitas, reikalui esant, kiek 
vienu atveju gali būti išimami, 
nesibaiminant, kad nebus iš 
duodami ar reikės laukti tam 
tikrą periodą kaip praktikuoja 
kai kurios organizacijos, gar 
sindamos mokančios augštesm 
procentą, bet varžančios pini 
gų ištraukimą nustatytais ter 
minais.

Be to, čia padėti pinigai turi 
didelį privalumą, ko niekas ki 
tas neduoda, būtent: yra ne 
mokamai apdrausti. Jokie pas 
kolos lakštai, bondai, vertybės 
popieriai neturi draudimo. Ban 
kelyje gi nemokamas draudi 
mas iki 2.000 dol., kurie nariui 
nei cento nekaštuoja. Atsimin 
kime, kad pats pigiausias gru 
pinis draudimas darbovietėse 
1.000 dol. kainoja metams

apie 15 dol. Taigi susidaro dvi 
guba nauda: ir pinigas taupo 
mas ir gaunamas nemokamas 
draudimas. Gyvenant šiame 
krašte, apsidraudimas yra la 
bai svarbus faktorius.

Kadangi bankelis įsteigtas 
savo narių patogumui ir patar 
navimui, todėl ir duoda tokias 
lengvatas, kurios įmanomos 
tik kooperatiškai tvarkantis, 
nes ir kooperacijos tikslas pir 
ma patarnavimas, o pask 
pelnas. Tačiau Klaidingai gal 
votų tie, kurie norėtų, kad ko 
operatinis bankelis mokėtų au 
gščiausią proceitą už padėtus 
pinigus, o skolintų dovanai. 
Tas įmanoma imant tam tikrą 
procentą už skolinamus pini 
gus, kuris irgi yra perpus že 
irnesnis negu kitose skolinimosi 
įstaigose. Dabartiniu metu yra 
imama 83 centai per mėnesį pa 
lūkanų nuo paskolintų 100 dol.

Todėl norit, kad taupantie 
ji nariai gautų didesnį procen 
tą, taip pat yra reikalingi na 
riai skolintojai, kad tuo būdu 
vyktų pinigo apyvarta. Pasko 
los taip pat yra apdraustos ir 
su skolintojo mirtimi miršta ir 
paskola, kurią padengia drau 
dimas. Taip pat paskolą paden 
gia draudimas visiško invalidu 
mo atvejais.

Dabar grįžtant prie banke 
lio finansinio augimo tenka 
naudotis mėnesiniu balansu, ku 
ris aiškiausiai parodo skaičiais, 
kokiu tempu augama. Finansi 
nis stovas už rugpjūčio mėn. at 
rodė sekančiai: Šerų sąskatoje 
158.853.98 dol. (pernai tuo pa 
čiu laiku 70.542.20 dol., taigi 
padidėjo - paaugo daugiau ne 
gu dvigubai). Depozitai 1.969. 
69 dol. Kasa-Banke 6.231.09 
dol. Išduotos paskolos asmeni 
nės 129.178.09 dol. ir pirmųjų 
morgičių paskolos 31.240.00, 
visi paskolų 160.418.09 dol.

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ,

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

Dėmesio!
VAISTAI IŠ 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.

Iš Kanados:
Siunčiame rincfll Jūsų sudarytus ir apdrau
paprastu ir "1 " ĮJcloLLI stus įvairius siuntinius.

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

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

medžiagas bei suįsipažinti 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 IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ įSTAIGA:

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

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

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALOZA

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“. Į| 
;! Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš ;•!; 
į; 7% iki 50% turto vertės. jį;
I Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa. !;■:

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

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

pernai tuo pačiu laiku 84.353. 
99 dol., padidėjo beveik dvigu 
bai). Balansas suvestas už rug 
pjūčio mėn. 169.512.78 dol. 
(pernai 89.281.08 dol.) Naujų 
narių įstojo 7, tad dabar yra 
356 nariai (pernai 284 nariai), 
depositorių 13, skolninkų 145. 
Reikia tikėtis, kad taip augant 
netrukus bus pasiekta 200.000 
dol. balansas, tam visi nariai ir 
valdyba nuoširdžiai dirba.

J. D.
SPAUDOS BALIUS 

HAMILTONE
Hamiltono at-kai, norėdami 

daugiau sukelti lėšų jaunimo 
spaudai paremti, ruošia spalio 
10 d. didžiulį tretįjį spaudos 
balių. Gautasi^ pelnas šio ba 
liaus metu bus paskirstytas jau 
nimo laikraščiams, būtent: 
„Ateičiai“, „Eglutei“ ir „Skau 
tų Aidui“. Šio baliaus metu pro 
gramą žada išpildyti mūsų ko 
lonijos jaunimo meninės jėgos. 
Todėl hamiltoniečiams ir apy 
linkių lietuviams bus gera pro 
ga pasigrožėti jaunųjų talen 
tais ir kartu savųjų tarpe ilnks 
mai praleisti laiką.

Šis balius įvyks gražioje bei 
modernioje Knights of Colum 
bus salėje, 222 Queenston Rd. 
Salė yra visai šalia naujosios 
Ryan Bishop berniukų gimna 
zijos, t. y. Queenston Rd ir Pa 
rkdale gatvių sankryžoje.

Be to, veiks įdomi ir turtin 
ga loterija. Veiks savas bufe 
tas ir šokiams gros Vyt. Babec 
ko vadovaujamas orkestras. Šo 
kių pradžia 7.30 vai. vakaro.

Rengėjai kviečia visus ha 
miltoniečius ir apylinkių lietu 
vius dalyvauti šiame baliuje- 
-šokiuose ir skaitlingu atsilan 
kymu paremti mūsų jaunimo 
spaudą.

Taip pat rengėjai prašo pa 
aukoti loterijai fantų, ypač, ku 
rių jaunimas skaito šiuos laik 
raščius. Turintieji fantų pra 
šomi atnešti sekmadienį, spa 
lio 4 d. į spaudos kioską arba 
paskambinti J. Pleiniui, telef. 
JA 9-5129, ir fantai pagal susi 
tarimą bus paimti iš namų. Ren 
gėjai jums bus labai dėkingi, 
jeigu jūs vienų kitu fantu prisi 
dėsite prie šios loterijos suruo 
Šimo. J. P.
SPORTO KLUBO KOVAS 

ruoštas šokių vakaras nesutrau 
kė reikiamo svečių skaičiaus ir 
davė mūsų sportininkams apie 
55 dol. nuostolio. Nenusimena 
ma, nes panašiai, kaip sporto 
rungtynėse, nevisuomet įmano

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

ititmtmtmtrnmumtmiutimunum 

| A. E. McKAGUeI: 
V Barrister and Solicitor ' [ 

Advokatas ir Notaras j ' 
| Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 ; ; 
» 1008 North Ontario Bldg. | !

330 Bay Street, I ! 
f TORONTO 1, Ontario. $

w ■■-*><— M

Lietuvio Advokato įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 901,

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

»•"..... xk~ ,'mk. ; "zzri'MK/zsssi

I
A. L J 0 D Ž I U S, B. L., | 

Viešasis Notaras v
(Notary Public) X

Advokatas iš Lietuvos. S 
Namų, žemės ar bet kurio X 
biznio pirkimo-pardavimo X 
dokumentų sudarymas ir & 
visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. $ 
Morgičiai. R

įstaiga: JA 7-5575; &

Namų: FU 3-8928. &
20 King Street East, a, 

Hamilton. £
ma yra rungtynes laimėti, taip 
ir parengimuose, nevisuomet 
pasiseka sutraukti reikiamą 
svečių skaičių. Tačiau sporti 
ninkai norėtų priminti, kad jų 
artimiausias parengimas įvyks 
ta spalio 17 d. ir turėtų su 
traukti rekordinį dalyvių skai 
čių, lygiai kaip paskutinis 
prieš Kalėdas lapkričio 28 d.

• Užsakai 'paskelbti Janinos 
Eidukaitytės ir Vlado Berno 
to.

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
pradedami spalio mėn. kartu 
įjungiant Kanados geografiją, 
istoriją. Visi ne Kanados pilie 
čiai, kviečiami tokius kursus 
lankyti, nes imant to krašto 
pilietybę, teisėjas klausia apie 
Kanadą ir jos santvarką. Kur 
sai vyks šiose mokyklose. Cen 
tral Secondary, Delta Seconda 
ry, Hill Park, Westdale. Pa 
mokų pradžią ir tikslų laiką 
praneš vietos spaudoje ir skel 
bintuose Švietimo Direkcija.

ĮDOMIĄ bylą teisme 
TURĖJO

Lauktoji Vl-ji Kanados Lie 
tuvių Diena jau praėjo. Praėjo 
su dideliu pasisekimu, geriau, 
negu kad patys rengėjai tikė 
josi.

Kadangi jos aprašymai jau 
tilpo mūsų spaudoje, todėl aš 
nekartosiu jos eigos. Tik no 
rėčiau padaryti vieną, kitą pas 
tabą daugiau iš techniškosios 
darbo pusės.

Praėjus I-jai L. Dienai Ha 
miltone, buvo rašoma ir prašo 
ma rengėjų neužtęsti progra 
mos kalbomis. Taigi, Vl-ji L. 
Diena vėl Hamiltone ir vėl iš 
kalbėjom dvi valandas su kau 
pu! Mat, ši sšentė čia įvyko 
tik po kelių metų vėl, todėl da 
leidžiu, kad dabatiniai jos ren 
gėjai, augščau minėtus pagei 
davimus primiršo...

Jeigu buvo noras ar reika 
las(?) turėti daugiau kalbėto 
jų, tai visai natūralu ir logiška 
buvo aprėžti kalbėjimo laiką. 
Tai buvo galima padaryti įra 
šant pakvietime mažą pastabą, 
kad tai daroma laiko tupumo 
sumetimis. Blogiausiu atveju 
pats komiteto pirmininkas, bai 
gęs sovo pranešimą, galėjo pa 
prašyti kalbėti galimai trum 
piau.

Nebuvimas užėjimo ant see 
nos tiesiai iš fronto pusės, mu 
ms atėmė apie 20 min. bran 
gaus laiko kalbėtojų kelionė 
ms ten ir atgal. Vazdžiau pa 
sakius tai buvo torontiečio ke 
lionė į Hamiltoną pro Montre 
alį ir atgal!

Išvengti šių kelionių nesun 
ku buvo nukelti nuo scenos ka 
tedrą su mikrofonu, o praėjus 
reikalui, vėl grąžinti ten, kur 
reikia. Tai būtų praktiška ir 
patogu. O kalbėtojas būtų ne 
tik girdimas, bet ir visiems ma 
tomas.

Toliau, užsitęsus kalboms, 
būtinas reikalas buvo išimti iš 
programos abu monologu. To 
kiu būdu laiką taupant vienur 
bei kitur po keliolika minučių, 
galėjom sutaupyti apie vieną 
valandą, kas būtų žymiai ge 
riau atsiliepę į auditorijos klau 
sytojų ir programos dalyvių 
nuotaiką.

Nereikia pamiršti, kad be 
mūsų pačių, mes dar turėjom 
ir iš kitaip kalbančio pasaulio 
atstovų. Jie atėjo mūsų pa 
kviesti. Jie atėjo su dideliu su 
sidomėjimu pamatyti mūsų me 
no, pasiklausyti mūsų inuzi 
kos, dainų, pamatyti mūsų tau 
tinių šokių, tautinių drabužių. 
Ir va, mes jiems rodėme kalbų 
„meną” net dvi valandas! To 
dėl dabar labai abejoju, ar dau 
giau jie pas mus beateis?!

Pagaliau ir mes patys nevisi 
buvome matę ar girdėję savo 
jo meno atstovus. Ir mes atė 
jome juos pamatyti, išgirsti. 
Bet visų mūsų gerus norus, su 
sidomėjimą gerokai sumažino 
ilgos valandos, fizinis nuovar 
gis.

Dėl salės irgi reikėtų šį bei 
tą prisiminti. Taigi, reikia ap 
gailestauti, kad buvo atsisaky 
ta nuo puikios „Palace“ teatro 
salės. Jei tuoj po gaisro nebu 
vo žinoma, kada bus vėl atre 
montuota, tai dar gerai prieš 
mūsų šventės pradžią, jau bu 
vo žinoma, kad savo koncertui 
ją igalėsim pasinaudoti. Erd 
vioj, puikioj ir gerai vėsina 
moj salėj ir tos ilgos valandos 
gerokai būtų sutrumpėjusios. 
Atsisakymo motyvai nuo minė 
tos salės nelabai žinomi. Spėja 
ma, buvo dvi priežastys: pir 
moji — R. Kilmonytės negalė 
įimas atvykti ir antroji — pa 
kelta salės nuoma po remonto. 
Tos dvi priežastys ir sukėlė 
baimę, dėl galimo deficito.

Kas dėl R. Kilmonytės, tai

19 m. amžiaus D. Antinori, ku 
ris buvo gatvėje suimtas dvie 
jų slaptosios policijos pareigu 
nų, (uždedant net ant rankų 
grandinėles) kada jis atsisakė 
jiems pasakyti savo pavardę. 
Advokatas, gindamas jaunuolį, 
pažymėjo, kad nėra jokio įsta 
tymo, kuris verčia pilieti šaky 
ti policijos pareilgūnams sa 
vo pavardę. „Jūs esate teisus“ 
pasakė miesto teisėjas, tačiau 
perspėjo jaunuolį kitą kartą sa 
vo pavardę pasakyti policijai, 
jeigu ji to reikalaus. Klausi 
mas kodėl, jeigu tam nėra įo 
kio įstatymo? K. B.

MEDŽIAGOS — 
MAISTAS — VAISTAI
Greičiausiai ir pigiausiai 
persiunčiami siuntiniai i 

tėvynę

JKAMIENSKI
JANIQUE TRADING CO.

935 CUEEN ST.W-TC’ONTO 3 ■ EM4-4025

Skyriai: Hamiltone, 
St. Catharines ir kitur.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

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

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

rmunmtmutnttttumtmmmmnmi 

labai abejoju, kad jos buvimas 
mūsų šventeje tik kaipo vieš 
nios, ar būtų sutraukęs kiek di 
dėsnį svečių skaičių?

Kalbant, apie deficitą, reik 
tų pasakyti, mano manymu, 
kad didesnė lietuvių bendruo 
menė, šiuo atveju Hamiltono, 
niekad jo neturės, jei išlaidų 
pozicija nebus apsunkinta ko 
kiu nors pasaulinio masto gar 
senybės honoraru. Ir, antra ver 
tus, defeitas labai galimas, jei 
tokių švenčių rengėjai nekrei 
ps dėmesio, ignoruos pagrįs 
tus svečių reikalavimus bei pa 
stabas ir tas pačias klaidas nuo 
lat kartos. Jau ir dabar yra 
balsų iš savųjų ir svetimųjų 
tarpo, kad daugiau į kalbų 
„koncertą“ nebeateis.

Šventės rengėjai labai teisin 
gu keliu buvo pradėję eiti, pla 
nuodami nuomoti erdvią ir pa 
togią salę visais atžvilgiais. 
Bet kelio baigmėje pabūgo ar 
pritrūko „jėgų“? Tikiu, kad ir 
jie patys mato, padarę klaidą, 
bet tai jau yra post factum. 
Westdale Collegiate salė buvo 
permaža. Jau buvo galima lyg 
ir nujausti, kad svečių bus gau 
su. Už tai kalbėjo sausas ir šil 
tas oras ir „priedu“ trys die 
nos švenčių, įskaitant šeštadie 
nį, kada dauguma įmonių tą 
dieną nedirba.

Visuomene, įvertindama tą 
didelį ir sunkų darbą, susirin 
ko gausiai. Tačiau rengėjai ją 
kiek nuvylė.

Nors kai kas bando įrodinė 
ti, kad salės dydžio užteko ir 
mes sutilpome. Girdi, būtume 
sutilpę ir Liet. Namų salėje, ku 
rios talpa sukasi apie 1200 as 
menų su visomis sėdėjimo ir 
stovėjimo vietomis. Tuo tarpu, 
kai Westdale mokyklos salėje 
buvo netoli 1400 asmenų (880 
su įėjimo programomis ir apie 
500 jaunų žiūovų įleistų nemo 
karnai). Tad kokiu būdu būtu 
me sutilpę? Nebent wellandiš 
kė „Pelėda“ dalį žiūrovų, bū 
tų priglaudusi po savo spar 
nais ir gūštoje?!

Argi galima skaityti tokį su 
tilpimą jau geru dalyku, jei 
apie porą šimtų žmonių, turėjo 
stovėti gale salės? Ir sumokė 
jo tiek pat, kaip ir sėdintieji. 
Mano supratimu, salės talpa 
skaičiuojama pagal joje įrertg 
tų kėdžių skaičių. Jei taip, tai 
nebūkime tokie naivūs ir juok 
dariai! Nedarykime iš salės 
ūkininko daržinės, kur Šieno 
galima pakrauti iki pat stogo.

Galiausiai ir Kanados bei sa 
vivaldybių potvarkiai draudžia 
perpildyti viešo naudojimo pa 
talpas.

Taipgi, nedarykime ir iš žiū 
rovų olandiškų silkių ir neno 
rėkime juos pakuoti į mažas 
statinaites. Žiūrovai yra gyvi 
ir alsuoja. Atėję į koncertą, jie 
nori turėti fizinį ir dvasinį poil 
sį.

Baigdamas norėčiau pažymė 
ti, kad nebuvo šio rašinio tiks 
las įrodinėti kai kurių asmenų 
nelogiškumą bei tuščią užsispy 
rimą, bet tik prisiminta prie 
tos pačios progos, kalbant apie 
praėjusį koncertą.

Z. Pulianauskas.

• Vilniaus radijas pranešė, 
kad iš Lietuvos į „broliškas ta 
rybines respublikas“ išsiunčia 
ma apie 16.000 įvairių dirbinių 
rūšių.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškomas Edvardas 

Čestas, gyvenęs 6700 Briąnd 
St., Montreal. Jis pats ar jį ži 
nantieji prašomi pranešti: 866 
Church Ave., Verdun, P. Q.

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

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

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10 —12 v. ryto ir 5J4—9 v. vak.
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. Tel. LE 2-8723. ;



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Šeštadieninių mokyklų

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO PREZIDIUMAS

Chruščiovui 
tone, pasiuntė 
tui telegramą, 
ma reikalauti, kad pavergto 
ms valstybėms, kurių tarpe 
ir Lietuvai, būtų grąžinta ne

esant Vašing 
JAV pieziden 
kurioje prašo

metinis balius
Įvyks

spalio mėn. 3 dieną 7 vai.
Aušros Vartų parapijos

Bus meninė programą, gros geras

vakaro
salėje.

1959. IX. 30. — Nr. 40 (654)

NAUJOSIOS KLB KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
numatytas, Krašto Valdybai 
pasiūlius, Montrealyje lapkri 
čio 28—29 dienomis.

Numatoma, kad šeštadienį 
vyks pasėdžiai ir vakare bus 
viešas subuvimas — vakaras,
kuriame montrealiečiai galės priklausomybė ir kad huma 
susipažinti su KLB Krašto Ttrniškumas, apie kurį kalba Ch 
rybos nariais, suvažiavusiais iš 
visos Kanados ir įvairių Kana 
dos, lietuvių kolonijų—Toron 
to, Hamiltono, Niagaros, Win 
dsoro, Londono, St. Cathari 
nes, Wellando, Winnipego, Ot 
tawos, Folt-William, Sault.-St. 
-Marie ir kitur.

Sekmadienį gi, lapkričio 29 
'd.,'po iškilmingų pamaldų Auš 
ros Vartų salėje bus viešas iš 
iki,Įmingąs posėdį, kuriame 
kviečiami dalyvauti visi lietu 
viai. Suvažiavime dalyvaus ne 
tiktai KL.B Krašto Valdyba su 
pirm. V. Meilum pryšakyje, 
bet ir Pasaulio Lietuvių Bend 
uomernės Valdyba su prminin 
ku J. Matulionu pyšakyje.

Suminėtas datas montrealie 
čiai prašomi turėti mintyje ir 
tomis dienomis nieko nereng 
ti.
SEIMELIO PREZIDIUMAS 

PRIMENA 
visoms Montrealio lietuvių or 
ganizacijoms, kad Seimelio 
rinkimams įvykdyti yra suda 
romą rinkiminė komisija, į ku 
rią organizacijos prašomos at 
siųsti savo atstovus, po vieną 
asmenį. Organizacijos prašo 
mos atstovų pavardes praneš 
ti iki spalio 4 dienos imtinai 

■telefonu Prezidiumo pirminiu 
kui Jonui Malaiškai telefonu: 
PO 7-7507.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas šį sekmadienį, 
lio 4 d. tuojau po pamaldų, A 
V salėje. Tai pirmasis susirin 
kimas po vasaros atostogų. Vi 
si prašomi dalyvauti ir, kas ne 
su&Jmokėjęs, susj.rn okėti na 

rio mokesčius. Be to, yra veika 
lų, kuriuos reikia apsvarstyti. 
Todėl kviečiami visi dalyvauti.
• P. Brikis, dirbdamas Cana 
dair, buvo sužeistas, nuvežtas 
į ligoninę, bet gydomas namie.
• Trumpa Julius su žmona, 
atostogaudami, lankėsi New 
Yorke.

spa

rušoiovas, įpareigoja neklilu 
dyti tiems, kurie nori iš Lietu 
vos išvykti.

DLK VYTAUTO KLUBO 
REIKALAI

Ateinantį sekmadienį, spa 
lio 4 dieną, 2 valandą po pietų 
Klubo patalpose įvyks pirma 
sis žiemos laiku Pašalpinės su 
sirinkmais, į kurį kviečiami vi 
si turį susimokėti nario mokes 
čius ir sutvarkyti nesutvarky 
tus reikalus, bei norį įstoti na 
riais.

SERGA ŠIE KLUBO 
NARIAI:

Alf. Tamašauskas, Ona Jasiū 
nienė, Jokūbas Pakulis, Bene 
diktas Šakinskas, Kazys LJ 
nauskas ir Juozas Vaišvila.

SPORTO KLUBO „TAU 
RO” SUSIRINKIMAS 

įvyks sekmadienį, spalio 4 die 
ną, tuojau po Sumos kleboni 
jos posėdžių kambaryje. Visi 
nariai ir bičiuliai prašomi daly 
vauti susirinkime.
• Dana Tamašauskienė išvy 
ko • Australiją tvarkyti savo su 
naus, Stasio Songailos, tragiš 
kai žuvusio, palikimo tvarkyti. 
Ta proga p. Tamašauskienė 
aplankys savo dukterį Eleną 
ir sūnų Juozą.
• Ambrazaitis Juozas-Darius, 
baigęs prancūzų kolegiją, įsto 
jo į Montrealio universitetą 
studijuoti mediciną.
O Tėvai J. Aranauskas ir St. 
Kulbis išvyksta patsoraciniais 
reikalais. Sugrįš Montrealin 
spalio pradžioje. (AV).
• Pakrikštyta Zinos ir Juozo 
Piečaičių pirmgimis sūnus Ri 
mo - Juozo - Justino vardais. 
Krikšto tėvais buvo Ramutė 
Valinskienė ir inž. A. Kličius.

H

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

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

Priėmimo valandos: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį

v trečiadieni 2-4 ir 7-9 p. m. a 
X šeštadienį 11—1 p. m. a 
x arba pagal susitarimą. a 
$ Namų tel. PO 6-9964 $

DANTŲ GYDYTOJAS < 
D r. J. MALIŠKA J 
Pacientai priimami iš 3 

anksto susitarus į 
9 a. m. — 10 p. m, ' 

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

(kampas Woodland) Į
Tek: PO 8-4547 !

Namų: PO 8-0496 !

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958 I

orkestras, veiks 
bufetas, bus gausinga loterija.

Šeštadieninių Mokyklų Tėvų Komitetas.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
PRADĖJO DARBĄ

šeštadienį: Aušros Vartų šeš 
tadieninė pradžios mokykla, 
pimąją dieną srusilaukusi 14 
mokinių, Rosemonto šeštadie 
ninė, susilaukusi 15 mokinių, 
Augštesnieji Lituanistikos Kur 
są, susilaukę į pirmąjį kursą 
kursantų.
10 kursantų.

Seselių vienuolių vedamas 
Vaikų Darželis taip pat pri 
ima vaikus iki mokyklinio am 
žiaus.

Lietuvių tėvai kviečiami siu 
sti į šias mokyklas daugiau sa 
vo vaikų,

Augštesnieji Kursai laukia 
dar ir tų paaugusių jaunuolių, 
kurie nelankė pradinės šešta 
dieninės lietuviškos mokyklos, 
nes jie kursuose ras galimybę 
pramokti lietuvių kalbos, lite 
ratūros, Lietuvos istorijos, Lie 
tuvos geografijos ir kitų daly 
kų — šokių, dainavimo, vaidy 
bos.

Projektuojama Įiailgusiems 
Kursus, visų laidų, suruošti 
Seminaras, kuris neturėtų pa 
mokų formos ir klausimai, rū 
pimi jo dalyviams, būtų laisvai 
iškeliami ir laisvai diskutuoja 
mi. Taipgi numatoma rasti for 
ma, kuri patenkintų studentus 
ir kitus akademikus, kad jie tu 
retų įdomumo ir naudos, vysta 
nt pilnutinę asmenybę, svars 
tyti įvairiausius lietuviškus ir 
bendrai žmoniškus klausimus. 
Šiuo reikalu numatomas platus 
jaunimo pasitarimas.

Mokslo metus pradėjo Is 
raiškos Šokio Studija, kurią ve 
da B. Vaitkūnaitė, (Studijos 
adresas Park Ave 5215). Stu 
dijoje veikia keli skyriai: ma 
žųjų, nuo 5 metų, vyresniųjų 
8—10 metų, mergaičių-moterų 
jau pasiruošusių, kuris dabar 
dirba ruošdamasis koncertui, 
gruodžio 6 dieną, Jesu Hali. 
Antroje koncerto dalyje bus iš 
pildyta Hiavatos giesmė. Kon 
certo programoje dalyvaus ir 
vyrai. Nauji mokiniai priima 
mi.
Prasidėjus mokslo metams, ir 

op. sol. E. Kardelienes veda 
moji Muzikos Studija taip pat 
pradėjo darbą ir skelbia naujų 
mokinių priėmimą — fortepio 
no, solo dainavimo ir pakeliui 
einamas teorijos pamokas, 
neigiamas atsakymas.

PRIEŠVESTUVINIS 
SUBUVIMAS

_ šeštadienį buvo suruoštas, p.
Alinausko iniciatyva, Br. Nied 
varui, kuris tuokiasi su J. Rim 
kevičiūte. Subuvimas buvo la 
bai gražus ir jaukus. Vedybi 
ninkui linkėta graži ateitis, ma 
lonus šeimyninis gyvenimas ir 
įteikta dovanų.
• Renkys Elmutas, skautas vy 
tis, po sunkios operacijos gydo 
mas General Hospital. Ligonis 
sveiksta.
• V. Sirvydas su Ponia aną 
savaitgalį lankėsi Montrealyje.

? PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
[ siuntinius siunčia A. Kayaliū 
’ naitė. Siunčia per Angliją ir 
! Švediją į Lietuvą ir kitus So 

vietų kraštus: medžiagas, odą. 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 

j ir kita. Siuntiniai garantuotai 
i apdrausti. Teirautis 
•> A. Kavaliūnas, WE 2-3709 
; arba HU 6-1479

M.
B.
P- 
tė, 
P.

LIETUVIŠKŲJŲ MOKYK 
LŲ LOTERIJAI AUKOJO: 

po 2 dol.: P. Beleckas, p. Lu 
kas, p. Tamašauskas, J. Pet 
rulis, P. Adamonis, A. Norke 
liūnas, A. Jaugelienė, A. Ka 
valiūnaitė, J. Baltuoniene ir 
p. Latvys; po 1 dol.: J. Pau 
liūtė, A. Augūnas, P. Baradi 
nskas, J. Gaurienė, p. Lukans 
kas, J. Skučas, p. Geležiūnas, 

Kringelis, p. Kvietinskas, 
Jaugelis, Mrs. L. Aaron, 
Blauzdžiūnienė, J. Gražy 
K. Mickus, p. Šimonėlis, 
Pileckas, p. Oscila, P. Kli

čius, p. Baršauskas, p. DiKas, 
p. Mačiulis, J. Jurėnas, Juo 
zas Lukoševičius, p. Čipkienė, 
P. Paukštaitis; po 75 et. B. 
Paulauskaite, po 50 et. p. Žu 
kauskap, J. Nevardauskas, 
p. Ambrozaitienė; daiktais: 
p. Brikis padėklą, p. Buika, 
Kruelskis, Išganaitis po bon 
ką vyno, p. Remeikienė degti 
nės bonką, p. Kazlauskienė šo 
kolado dėžę, kitokių ,naudin 
gų daiktų dar aukojo pp. Rim 
šai, p., Lauraitienė, p. Mickie 

Borisienė, p. Gabrusevi 
V. Gražienė, A. Vesel 
p. Sabalienė, p. Čipkie 
Mališauskienė ir kt- Vi 
padėjusiems praturtin

J
Dr.E.Andr u kaitis

956 SHERBROOKE E. 
Tel.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I augštas, 11 kamb. 
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

I ADVOKATAS | 
kSTASYS DAUKŠA, LL. D. | 
B Suite 25—26 |
$ 152 Notre Dame St. E. x
I UN 1-8933 i

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

B. A„ B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Montreal. U Ni ver sity 6-7026

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
A V 8 -3115.Tel.:

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

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

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

P-

nė, p. 
čienė, 
kienė, 
nė, p. 
siems 
ti baliaus loteriją didelis ačiū.

Bet labai prašomi visi atsi 
lankyti šį šeštadienį į balių ir 
atnešti dar daugiau fantų, kas 
jų gali atnešti. Ačiū visiems.

Mokyklų Komitetas. 
RUDENS SEZONO BALIUS 
įdomus ir nuotaikingas, įvyks 
šeštadieni, spalio 3 dieną, 7 va 
landą, A. V. salėje. Mūsų litu 
anistinių mokyklų tėvų komi 
tetas 
kąją 
liuje 
nimo 
bą. Balius bus turtingas ir šau 
nūs. Bus gera muzika, labai di 
dėlė loterija ir puiki nuoatika.
• AV klebonas T. Borevičius, 
SJ, sekmadienį pasakė labai Įti 
kinantį pamokslą, kuriuo iro 
dė, kad lietuvis tiktai tada su 
silauks augšto respekto kana 
diečių tarpe, kai jis tvirtai lai 
kysis savo tautybės.
AV PARAPIJOS REIKALAI

Apdraudos bendrovė baigia 
taisyti mūsų bažnyčios prakiu 
rusi stogą. — Mūsų visų pato 
gurnui įsigijome naują gėrimų 
automatą. Jis pastatytas AV sa 
Įėję. Tuo džiaugiasi ypatingai 
mūsų jaunimas. — Sustiprinti 
nepakankamą didžiojo alto 
riaus apšvietimą, ypatingai va 
varinėms pamaldoms, presbite 
rijoje įtisome dar keturias lem 
pas. (AV).
• Lukas Kazys, kalakutų ūkio 
savininkas, susilaukė sūnaus.

( KLB TORONTO APYL. 
TARBOS RINKIMAI

Pranešama Toronto lietu 
viams, kad spalio 25 d., Toron 
to apyl: valdybos ^nutarimu, 

::: daromi Toronto apyl. III Ta 
rybos rinkimai. Norintieji pa 
siūlyti kandidatus į Tarybą

• prašomi iki spalio 3 d. prista 
tyti sąrašus Rinkiminei Komį 
sijai į L. Namus arba apyl. 
pirm. L. Tamošauskui, 23G 
Dovercaurt Rd.

Apyl. Valdyba.
BUS TARYBOS RINKIMAI

Spalio pabaigoje numatomi 
rinkimai į Apylinkės Tarybą, 
kurion, kaip statutas reikalai! 
na, turės būti išrinkti 25 na* 
riai.

Nelengvas darbas tenka su 
kandidatų surinkimu, nes dau 
gelis, kad ir galėtų dirbti, ne 
sutinka būti renkamais. Buvo 
daug vilčių dėta į čia moks 
lūs baigusią jaunuomenę, bet 
ir ta kažkaip nuo bendruome 
ninio darbo šalinasi.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS 
numatytas daryti lapkričio 22 
d., sekmadienį, Tėvų Pranciš 
konų salėje su atitinkama pas 
kaita ir menine dalimi. Minė 
jimą, kaip ir kiekvienais me 
tais, ruošia B-nės Apylinkė, 
talkininkaujant kūrėjams - sa 
vanoriams, kariams ir šaulia 
ms.
• A. Kuolui iš ..Varpo“ choro 
pirmininko pareigų
kius, choro susirinkime pirmi 
ninku vėl išrinktas buvęs ii 
gametis to choro pirmininkas 
Jurgis RaČys.
• Tradicinis metinis „Vyčio“ 
balius įvyks lapkričio 7 d. Ro 
yal viešbučio Onario salėje. 
Stalus jau galima bus užsaky 
ti pos p. Butkį, 422 Armdale 
Ave., tel. RO 7-2895.
• Aloyzas Kuolas, apie dešimt 
metų dirbęs odų išdirbimo pra 
monėje ir ėjęs ten atsakingas 
pareigas, Pradėjo dirbti pas 
Tėvus Pranciškonus salės ad 
mįnis'tratoriĮumi. Be adminis 
tratoriaus pareigų jis ten bus 
ir vykdomo „Bingo“ vedėju, 
kur tą darbą jau dirbo ir anks 
čiau.

TORONTO SLA KUOPOS 
SUKAKTIS

Šiais metais Susivieniji*^ 
Lietuvių Amerikoje 236 kuo 
pa švenčia 25-ių metų gyvavį 
mo sukaktį. Ta proga spalio 
31 d. Prisikėlimo par. saleje, 
yra ruošiamas didelis kancęr 
tas - balius, į kurį pakviesta 
svečių iš SLA centro Jungti 
nėse Valstybėse.

236 kuopa taip pat išleis ju 
bilėjinĮ kalendorių, kur bus ap 
rašyta kuopos kūrimosi isto 
rija ir veikla, o 1960 metų ka 
iendorius turės daugybę krikš 
čioniškų ir lietuviškų vardų. 
Toks kalendorius seniai Kana 
doje buvo pasirodęs. Lietu 
viai biznieriai norį į šį jubil^ 
jinį kalendorių įdėti savo ske^ 
bimus, prašomi rašyti p. Ko 
jeliui 75 Clendenau Avė., To 
ronto, Ont., tel. RO 6-0702.

4 Raštinė: LE 4-4451

ir šeštadieniais 
susitarimą.

atsisa

maloniai kviečia lietuvis 
visuomenę dalyvauti ba 
ir tuo paremti mūsų jau 
taip svarbų švietimo dar

IŠNUOMOJAMI
BUTAI

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

3% ir 4% kambariai, 
nuo spalių mėn. 1 dienos.

Apšildomi, janitox‘iaus aptar 
navimas, dideli šaldytuvai ir 

pečiai, apmokėti mokesčiai.
$ 85.00 ir daugiau.

Teirautis: RE 3-8964 
arba PO 8-3527

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

La

JUOZAS GRAŽYS.
žymusis mūsų kalinių paltų 
siuvimo specialistas, tęsia, 
kaip ir visą laiką, savo specia 
lydės darbą, bet eina prie dar 
bo praplėtimo, apie ką bus 
pranešta vėliau. Spaudoje bu 
vo žinių, kad jis statosi na 
mus, bet tas nereiškia, kad jis 
keistų savo profesiją, kurioje 
— dirba visą savo amžių. Ma 
lonu pastebėti, kad J. Gražio 
darbas savo specialybėje yra 
plačiai įvertintas ir todėl jis 
užsakymų gauna ir iš kitų va 
Istybių, ne tiktai įš kitų Ka 
nados miestų. Linkėtina mūsų 
žymiajam specialistui sėkmės, 
o kas artinantis žiemai, pano 
rėš įsigyti gražų, šiltą ir gerą, 
(meniškai pasiūtą paltą, tesi 
kreipia telefonais, kurie yra 
skelbiami jo skelbime, šieme 
pat puslapyje.
• B. Pūkelevičiūtė, Simpsono 
pasiūlymu, parašė apie Pinky 
ženklelius humoristinį eilėraš 
ti ir laimėjo moderniškiausią 
skalbimo mašiną, 500 dol., ver 
tės.
• Ant. Kreivys, darbo metu su 
sižeidė ir gydosi Lachinės ligo 
ninėje.

I
Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais
pagal

1082 Bloor W., Toronto 4. 2!
(į rytus nuo Dufferin St.) į,

PRIEŠ LENKŲ IR GUDŲ* 
IMPERIALIZMĄ

Spalio 11 d. Prisikėjimo pa 
rapijos salėje ruošiamas Vii 
niaus dienos minėjimas. Be 
meninės dalies, vilniečio adv. 
P. Lazdinio bus paskaita apie 
mūsų sostinę Vilnių.

Šiam minėjitnuiį sudarytas 
iš Apylinkės Valdybos ir vii 
mečių s-gos komitetas.

Kaip žinome iš spaudos, 
kad į mūsų sostinę Vilnių pre 
tenduoja ir per savo spaudą 
propagandą varo ne ti« lenkai, 
bet ir baltgudžiai. Taigi, ir 
mes turime gyvastingai atsi 
liepti ir jų užmačias atremti. 
• A. Portofejus prekybos rei 
kalais lankėsi Vokietijoje ir 
iš vienos vokiečių delikatesų, 
vaisių ir daržovių firmos ga 
vo atstovybę jų gaminiams 
pardavinėti Kanadoje. Jo at 
stovaujami gaminiai būsią be 
jokių cheminių priemaišų, to 
dėl, manoma, turėsią gerą rin 
ką.

• Lenkų egzilų ministerio p. 
Jastrzęmbskio organizuotose 
pamaldose paminėti komunįf 
tų ptktadarybė’š Katyne, sK 
traukė daug žmonių. Atšilau 
kė ir kitų tautų atstovų. Lietu 
vius atstovavo Seimelio Prez. 
vicepirm. H. Adomonis.
• Bronė ir Pranas Vitai susi 
laukė 25 metų vedybinio gyve 
nimo sukaktuvių, šviesių, lai 
mingų ir ilgiausių metų linki 
me jiems!
• Walter Trumpa, pastoviai 
dirbąs Three Rivers, savaitgalį 
praleido Montrealyje pas tė 
vus.
• Užsakai paskelbti Broniaus 
Niedvaro, šv. Kazimiero para 
pijos, su Jane Rimkevičiūte, A.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros 

IGNAS 
3260

kontraktorius

G U R Č I N A S 
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

N. Baltrukonis CR 6-5075
lasutis............... I.A 2-7879

tmmmmmmmtmmmmmmmw

D.
F.
A. Markevičius .... CR 9-9793
A. Budriūnas .... RA 2-8035
P. Adamonis ......... RA 2-2472
P. Baltuonis............ LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . . HU 1-2957

Sekite mūsų skelbimus apie
Santaupos pilnai apdraustos. Augštos palūkanos.

Paskolos duodamos betkokiam geram tikslui.
Ved, D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120$ paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Veikia sekmadien. 11-1 vai. A.V. par. salėje. Banko kambary. v> Star, La Press.

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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