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LIETUVA
SSSR spaudžia,Vakarai traukiasi

NATO KARIUOMENĖS VA DAS BANDYSIĄS GINTIS 
NUO SOVIETŲ UŽPUOLIMO. —

MASKVA RUOŠIASI TREČIAM PASAULINIAM 
KARUI IR LAUŽO SUTARTIS. —

95-sis sovietų veto atiteko naujai nepriklausomai Kuveito 
Valstybei. —

Liaudies patarlė sako: „Dur 
nių ir bažnyčioj muša“. Žiauri 
patarlė, bet gyvenimiška. Nesu 
siprato savo metu Vakarai lik 
viduoti sovietinės dktatūros, su 
kuria joks kultūringas susitari 
mas nėra įmanomas, tai dabar 
ta diktatūra, kuriai patys Vaka 
rai dar padėjo „užsiauginti ra 
gus“, bado ir muša Vakarus. 
Ypač gi — Ameriką, kuri šiuo 
laiku atrodo visai pasimetusi.

Pasinaudodama Vakarų pasi 
metimu ir nesiorientavimu poli 
tinėje tarptautinėje padėtyje.

RUSIJOS DIKTATŪRA 
VEIKIA YPAČ RYŽTINGAI

IR SKUBIAI, 
kad Vakarai nespėtų nei 
orientuoti, nei imtis kokių 
stipresnių priešpriemonių. 
kva todėl spaudžia visais bū 
dais.
CHRUŠČIOVAS pasikvietė 
šiaurinės Korėjos marionetę ir 
sudarė su ja neva „savitarpinės 
pagalbos sutartį“. Tai yra
NAUJAS TARPTAUTINĖS 
SUTARTIES LAUŽYMAS, 
nes Maskva yra pasirašiusi su 
Vakarais sutartį, kad padalyto 
ji Korėja turi būti sujungta, šia 
gi „pagalbos“ sutartimi ji sulau 
žė tą sutartį su Vakarais. Apie 
Korėjos sujungimą kalbos baig 
tos.
INDOKINIJOJE tas pat: tas 
pat Vietname, tas pat Laose. Ir 
kitaip būti nebus, nors Vakarai 
vis dar maldauja taikos...
MARIONETINEI rytinei Vo 
kietijos valdžiai Maskvos buvo 
įsakyta padaryti pareiškimas, 
kad

valstybėje, kad ji būtų priimta 
JTO... Ir visam tam jau gau 
na Vakaruose pritarimų... Dėl 
to JAV santykiai su Taivanu 
irsta.

susi 
nors 
Ma*

SEKMADIENI NEVALIA 
AUTOMATUOSE SKALBTI

Paskutiniu metu Kanadoje 
ypač greit išsiplėtė automatinės 
skalbyklos, kuriose patys inte 
resantai tvarko savo skalbinius, 
šios rūšies automatai ligšiol vci 
kė ir sekmadieniais. Ontario 
teismas padarė sprendimą, kad 
automatinės skalbyklos sekma 
dieniais negali veikti, nes tuo 
laužomas švenčių įstatymas.

SOVIETŲ AUKSAS
| LONDONĄ

Į Londoną atplaukė sovieti 
nis prekinis laivas, kuris atga 
beno didelį kiekį aukso. Mano 
ma, kad sovietams pritrūko u' 
sienio valiutos prekių už šaky 
mams apmokėti. E.

KITOS ŽINIOS
— Portugalų laivas ties Afn 

kos rytiniais krantais sėdo ant 
sėklumos — įvyao sprogimas, 
gaisras, žuvo per 200 asmenų.

— Taivane traukinys susidū 
rė su autobusu — užmušta 40 
asmenų.

— JAV paleido discoverer 
26, kurio kabina bus nukabinta 
po 4 dienų.

Izraelis paleido kelių lai 
raketą, kuri iškilo 50 mypsmų 

lių.
Vietname į JAV atstovą 
mesta bomba. Atentatas

ŠIE METAI VOKIETIJAI 
YRA SPRENDŽIAMIEJI 
Bus sudaryta su okupantu - 

Rusija ,,taikos sutartis“ ir Ber 
lyno klausimas bus baigtas. Va 
karuose ir šiuo klausimu jau pa 
siduodaina spaudimui. 
„IŠSIŠOKIMĄ” padarė rea 
liai padėtį vertindamas šiaurės 
Atlanto gynimo sąjungos ka 
riuomenės vadas gen. N ar d 
sted, pareiškęs, kad jeigu Chru 
ščiovas vykdys savo planus, tai 
jis susidurs su penkiolikos vale 
tybių vieningu pasipriešinimu. 
Tai rya

RIMTAS NATO KARO
VADO PAREIŠKIMAS, 

suprantamas visai, nes Ncrd 
sted gerai žino būseną ir sovie 
tinius kėslus bei jų taktiką. Bet 
ar šis „išsišokimas“ NATO vir 
šūmų nebus atšauktas? 
KENNEDY traukiasi ir pasi 
duoda Kremliaus spaudimui. 
Jau deiasi dėl Kinijos komunis 
tų pripažinimo, del Mongolijos 
įsileidimo į Jungtines Tautas. 
Kai taip viskas slenka nuožul 
nia plokštuma,

CHRUŠČIOVAS VYKDO 
SAVO JĖGOS 

DEMONSTRAVIMĄ. 
Atšaukė pažadėtąjį Rusijos ka 
riuomenės mažinimą; trim nu 
bardais rublių padidino karu 
biudžetą: atmetė atominių 
bandemų sustabdymą; atsisako 
jau sutartų nusiginklavimo susi 
tarimų.
MONGOLIJOJE suruošė de
monstraciją, neva kaip laisvoje

buvo 
nepasisekė.

— Vyksta derybos dėl oro Ii 
nijos New Yorkas — Maskva.

— Montrealio simfoninis or 
kestras Rusijoj koncertuoja.

— Chruščiovas laišku apkal 
tino Mao dėl nepaklusnumo 
Kremliui.

— New Yorke vyko gydyto 
jų suvažiavimas, kuriame daly 
vavo 25.000 gydytojų. Jie Co 
liseume turėjo paiodą.

— Kennedy tariasi su Pakis 
tano prezidentu Aju Chanu.

— Pietinės Korėjos genero 
lai nuvretė buv. generolų vai

— Nkrumo lankosi Maskvo 
je ir kt. Europos valstybėse.

— Filipinai gen. Mac Arthu 
rui suteikė teisių garbės dakta 
ratą.

— Kubos atstovas Venezne 
loję pasitraukė iŠ atstovų ir ne 
grįžta namo.

— Lenkijoje trūksta butų. 
Vien Varšuvoje trūksta apie 
100,000 butų.

— Visur sovieiijoje trūksta 
duonos.

— Hamerskjold atmetė siū 
lymus pertvarkyti aovietiškai 
JTO viršūnę.

— Prancūzijos ūkininkų atrei 
kas įgauna aštrų pobūdį.

— Alžyre vyksta kruvinos 
kovos su nacionalistais. Derv 
bos pavojuje.

— Kuveito padėtis dar neaiš 
ki. DB kariuomenė jau pastaty 
ta Irako pasienyje.

— Europos komandinės ■ 
krepšinio pirmenybėse, Rygos 
ASK’ vyrai netikėtai pralaimė 
jo silpniems ispanams 78:75.

Liepos 6 dienos organizaci 
jų susirinkimas, skirtas aštunto 
sios Kanados Lietuvių dienos 
ruošai, apsvarstė skubiuosius 
klausimus, nes jau prasideda 
vasaros atostogos, kurių gale 
8-ji Lietuvių Diena ir įvyks. 
Dienos ruošos komiteto posė 
dyje šį kartą dalyvavo ir Mont 
realio lietuvių organizacijų ats 
tovai. Viso susirinkime dalyva 
vo apie 50 asmenų.

Lietuvių Dienos ruošos komi 
teto pirm. Jonas Lukoševičius 
susirinkimui pasiūlė dienoti ar 
kę, kuri tuč tuojau ir pradėta 
svarstyti. Pirmininkas visų pir 
ma padėkojo organizacijoms, 
kurios atsiliepė į kvietimą ir at 
siuntė atstovus, o po to intor 
niavo visus apie tai, kas jau pa 
daryta.

SUBUVIMUI PASAMDY 
TOS TRYS SALĖS

Tai Slovakų salės, esančios 
7220 Huchison St. Jos galės su 
talpinti apie 3000 asmenų. Dvi 
salės taikomos specialiai jauni 
mui, trečia — visiems. Čia 
vyks šeštadienio, rugsėjo 2 die 
nos vakaro balius - subuvimas 
ir tt. Tam vakaiui aptarnauti 
bus pasamdyti du orkestrai. 
Bus ir subuvimo programa, ku 
ri ruošiama. KL Katalikių Mo 
terų dr-ja paprašyta rūpintis lo 
terija, o Šv. Elzbietos ir Šv. 
Onos dr jos — rūpintis valgių 
patiekimu.
PAMALDOS KATALIKAMS 

BUS BENDROS
Jos įvyks Verduno Auditor! 

joje, 4110 LaSalle Bulvrd. Pa 
maldas laikys JE Vysk. V. 
Brįzgya. Iškilmingose pamaj 
dose dalyvaus Montrealio Kar 
dinolas J. Em. Paul Emil Le 
ger ir pasakys pamokslą. Abie 
jų Montrealio lietuvių parapijų 
lietuviai ir visi svečiai, atvyku 
šieji į L. D-ną, dalyvauja pa 
maldose bendrai. Evangelikai 
pamaldas turės Jeanne Mance 
evangelikų bažnyčioje.

AKTAS IR KONCERTAS 
JVYKS VERDUNO 
AUDITORIJOJE, 

toje pačioje, kurioje vyks pa 
maldos. Pamaldoms ir koncer 
tui Auditorija Verduno savival 
dybės specialiai atremontuota 
ir išgražinta. Auditorija talpina 
apie 5,000 asmenų ir yra amfi 
teatro pobūdžio.

Koncertą išpildys operos so 
listai: St. Baranauskas - Baras 
su St. Gailevičium ir Elzbieta 
Kardelienė su K. Smilgevičium. 
Tai sudarys vieną koncerto da 
lį, ir kitą dalį sudarys Tautiniai 
Šokiai, kuriuose dalyvaus labai 
gausi Montrealio šokėjų grupė, 
gausi Hamiltono, Toronto ir 
Rochesterio šokėjų grupės. Šo 
kiams vadovauja Juozas Piečai 
tis. Šokių bus bendrų ir atskirai 
ansamblinių išpildymų. Lietu 
višką orkestrą (skudučių, ragų, 
lumzdelių, trimitų ir tt.) organ' 
zuoja Zigmas Lapinas.

Akto metu bus atlikti forma 
lumai, bet kalbos bus suvestos 
iki pusės valandos, ne dau 
giau,
KITOS LIETUVIŲ DIENOS 

PROGRAMOS DALYS
Šeštadienį vyks sportas. Jo 

vieta ir programa bus paskelb 
ta skyrium. Sporto vadovu yra 
A. Mylė. Laimėtojams trofe

Lu

8-ji Kanados Lietuvių Diena
LIETUVIŲ DIENOS RUOŠA VISOJE EIGOJE

| ruošos darbą įtrauktos visos organizacijos
jus paskyrė k-to pirm. J.
koševičius. Aušros Vartų para 
pijos Klebonas T. J. Borevi 
čius ir Nepriklausomos Lietu 
vos rėmėjai, bet NL vardu. Me 
cenatai dar kiti laukiami.

Vykdant veiklųjį NL M ašį MF-de buvo 
nu Fondo vajų, veiklusis NL 
bendradarbis, Jurgis Skardis iš 
Sault-St-Marie, Ont., atsiuntė 
šių asmenų NL Masinti Fondui 
įnašus:

S. St. Marie. Ont.: 
Vytautas Skaržinskas . .$10.00 
Jurgis Skardis .........
A. Balčiūnas ............
J. Genys ...................
A. Žemaitis..............
Balys Švilpa............
Vladas Mockus .... 
Zigmas Girdvainis . . 
St. Druskis ..............
J. Žebraitis ..............
M. Riauka.................
Kazys Balčiūnas . . . 
A. Vanagienė .........
Adolfas Motiejūnas 
Vyt. Vaivutis ..........
E. Chinienė 
M. Skaržinskienė . .

Tai gražus įnašas NL
nų Fondui iš vienos Sault St. 
Marie, Ont. vietovės, pasidar 
bavus mūsų mielam bendradar 
biui J. Skardžiui, kuris turi vii 
čių, kad dar didesnis tos vieto 
vės tautiečių skaičius pirks NL 
šėrų arba paukos. Didelis ačiū 
visiems.

NL Mašinų Fondui padarė 
įnašų dar šie tautiečiai:

„10.00 
„10.00 
„10.00 
„10.00 
„10.00 
„10.00 
„10.00 
„ 5.00 
„ 5.00 
„ 5.00 
„ 5.00 
„ 2.00 
„ 2.00 
„ 2.00

2.00
MaŠi

DAILĖS PARODA 
ORGANIZUOJA

dailininkas Juozas Akstinas. 
Paroda numatyta NPM vienuo 
lyno salėje, prie Aušios Var- Petras Effertas, 
tų bažnyčios. Tikimasi, kad pa 
rodoje dalyvaus visi Montrealy 
je gyveną lietuviai dailininkai; 
jų čia yra apie 10; todcl paro 
da žada būti turtinga ir įdomi, 
pirmą kartą tokia parodą Mon 
trealyje.

Be to, yra projektuojama
EISENA PER MIESTĄ

Eisena numatoma iš Aušros 
Vartų salės į Auditoriją.

Svarstant dienotvarkės punk 
tus, iškilo dar eilė klausimų bei 
ruošos detalių. Dr. V. Pavila 
nis perskaitė kvietimų tekstus 
Kanados min. pirm. J. Diefcn 
bakeriui, Kvebeko prov. pirmi 
ninkui J. Lesage, miestų majo 
rame---- Montrealio p.
peau ir Verduno p. O'Reilly
kitiems.

Aptartas ir
8 LIETUVIŲ DIENOS 

METRAŠČIO
klausimas. Redaktorius painfor 
mavo, kad Metraščiui apie sa 
ve nedavė žinoti 4 KLB apylin 
kės. Prie- Metraščio bus Mont 
realio planas, su aiškiu nurody 
mu vietų, karias reikia Dienos 
dalyviams žinoti ir įvažiavimą 
bei važiavimų mieste situacijos 
planas, kad būtų Įmanoma at 
vykusiems orientuotis. Metras 
tyje bus KLB statutai, sociali 
nio aprūpinimo aptarimai, se 
natvės pensijų įstatymas, drau 
dimo ir kiti praktiški dalykai, 
kad Metraštis būtų tikru Kana 
dos lietuvių vadovu. Buta's rū 
pinasi Jonas Adomaitis, 591 
Gerald Ave., La Lalle, P. Q„ 
tel. DO 6-7639.
JAUNIMAS IR SENIMAS

Tai du šios, aštuntosios, Lie 
tuvių Dienos esminiai punktai. 
— du dėmesio centrai’.

Senimas kasdien traukiasi iš 
mūsų tarpo ir, volens nolens, 
užleidžia vietas jaunimui. Jam 
priklauso pagarba. Jam, į Ka 
nadą atvykusiam prieš 60 metu 
ir čia padėjusiam lietuvių kolo 
nizacijos pagrindus.

Jaunimas gi, ne todėl, kad 
senimas jam natūraliai užlei 
džia ’rietą, pareigas ir atsako 
mybę už ateitį, bet ir todėl,— 
o tai yra svarbiausia, — jis ypa 
tingų sąlygų būsenoje, veiks 
mingai įsitraukia į gyvenimą, 
kad veiksmingai imasi didelio 
ir atsakingo darbo ir neapsako 
mo svarbumo uždavinio — rū 
pintis ateities lietuvybe ir tėvų 
žemės apgynimu nuo pavergi 
mo, kolonizavimo ir išnaudo 
jimo; plačia prasme — tėvy 
nės laisve.

KANADOS IR JAV 
LIETUVIAI KVIEČIAMI

8-joje Lietuvių Dienoje, š. m. 
rugsėjo 2—4 dienomis, apsilan 
kyti didžiausiame Kanados nue 
ste — Montrealyje ir dalyvauti 
Lietuvių Dienoje, ruošiamoje 
visos Kanados mastu, kurion

Boucherville, P. Q. $15.00 
(10 dol. šėrui ir 5 dol. -:uka). 
Petras Peleckas,

Montreal ................... $10.00
Dr. Jonas Mališka,

Montreal . ..................$10.00
Visiems NL Mašinų Fondo 

rėmėjams nuoširdžiausius ačiū!

MASINU FONDO VAJUS
$ 4,073,00

Per savaitę gauta. . $ 145.00
MF-de dabar yra. . $ 5,118.00 
Fondui užplanuota $15,000.00 
MF-dui dar trūksta $ 9,882.00 

Visus tautiečius, ypač skaity 
tojus, maloniai prašome NL 
Mašinų Fondą papildyti iki už 
planuotos sumos, kuri yra mini 
mali ofseto įrengimų komplek 
tui įsigyti.

NL Mašinų Fondo vajaus 
talkininkais Montiealyje sutiko 
būti dar šie tautiečiai: 
Matulis Antanas,

7684 Edward St., 
LaSalle, tel.: DO 6-3805. 

Mačiukas Mamertas,
79 St- Zotique St. E., 
tel.: CR 7-0051. ■ 

Norkeliūnas Albertas,
6695 — 35 Ave, Rsmnt., 
tel.: RA 1-7656.

Piečaitis Juozas,
5785 — 12 Ave, Rsmnt , 
tel.: RA 5-3482.

Arlauskaitė Marija,
6642 — 3 Ave., Rosemount, 
tel. RA 2-3986.

Kizerskis Petras,
1058 — 6 Ave, Verdun, 
tel.: PO 6-1657.
Visiems naujiems lalkinm 

kams nuoširdžiai dėkojame už 
sutikimą dalyvauti NL Mašinų 
Fondo vajuje ir linkime sėk 
mės.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrsvės „N^prik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Dra
ir

Naujienos iš pasaulio sostinės 
ČIKAGOJE PRISIRINKO NEMAŽA NAUJIENŲ, 

nųjų, yra išvykę į vasaros sto 
vykias — skautų, ateitininkų 
bei kitų. Šiemet didesniais bū 
riais lietuviai suaugusieji važiuo 
ja atostogauti į naują lietuvių 
vasarviečių vietovę — Union 
Pier.
• „N. L." skaitytojus Čikago 
je jau pasiekė „N. L.” Spau 
dos Bendrovės Valdybos krei 
pimasis dėl Mašinų Fondo va 
jaus. Reikia tikėtis, jog sis lais 
kas nebus užmestas tų, kurie 
j j gavo. Visi žinome, kad tik 
bendromis jėgomis galima įvyk 
dyti didesnius užsimojimus, o 
šis „N. L.“ užsimojimas nėra 
jau taip labai mažas, bet su vi 
sų talka, lengvai įvykdomas.

BALFO CENTRE
birželio mėn. Gauta $ 7,012 pi 
nigais, įvairūs geradariai prista 
tė į Centro sandelius 1,200 sv. 
lūbų. Stambiausios sumos gau 
tos iš šių Balfo skyrių: New 
Yorko 1,700 dol., Philadelphi 
jos 500 dol., Petersono 19-r 
dol., Linden, N. J. 173.50 dol., 
Detroito 106 dol., Harrison, N. 
J. 100 dol., Los Angeles Biru 
tietės 300 dol.

Balfas pasiuntė 1,255 dol. 
Vasario 16 gimnazijai ir 1,240 
dol. Saleziečių gimnazijai, sto 
' ykių programai paremti. Iš 
siųsta 8,000 sv. aprangos į V. 
Vokietiją ir kt.

Balfo skyriai daugelyje vie 
tų turi sunkumų su vien anglis 
kai kalbančiais lietuviais. Todėl 
Centro Valdyba nutarė išleisti 
Balfo atsišaukimą vien anglų 
kalba.

Patyrus, kad medžiaga siun 
toms iš JAV į Lenkiją taiko 
mos didesnės lengvatos, Balfas 
pradėjo siųsti daugiau tokių 
siuntinių iš New Yorko. Ilali 
jos lietuviams individual.ai pa 
remti išsiųsta 150 dol.
9 Kun. dr. J. B. Končius išvy 
ko Europon. Aplankęs Madri 
dą Ispanijoj, viešpo Romoje, 
Iš ten per Austriją nuvyko Ve 
ngrijon, paskui V. Vokierijon.

Kun. L. Jankus.
0 Lietuvos Operos solistė V. 
Grigaitienė jau antras mėnuo 
serga ir reikalinga operacijos. 
Tuo taipu jos duktė, Valerija 
Leverock netikėtai liko našlė, 
nes vyras, architektas - daili 
ninkas, mirė širdies smūgiu, — 
tat p. Grigaitienės šeimą ištiko 
eile nelaimių. Nuoširdi užuo 
jauta. ___ ____ ___

kurias išpasakoti užimtų daug 
laiko ir vietos. Tad šioje vieto 
je reikia pasitenkinti tik pasku 
tiniųjų savaičių įvykiais.
• Viena iš didžiausiųjų ir svar 
blausiųjų įvykių Čikagoje ten 
ka laikyti II Amerikos ir Kana 
dos liet, dainų šventę. Joje da 
lyvavo ir vienas Kanados (To 
ronto) choras, o taip pat ir ne 
mažas būrys Kanados lietuvių 
klausytojų. Ši šventė sujaukė 
gausybę žiūrovų, nors daininin 
kų buvo mažiau negu pirmą 
kartą. Nuotaiką gerokai sugadi 
no ilgos kalbos prieš dairų pro 
gramą ir tą vėliau jau buvo sun 
ku išlyginti. Vis dėlto reikia pa 
sidžiaugti šiuo įvykiu, kuris bu 
vo neeilinis lietuvių gyvenime.
• Liepos mėn. pirmąjį savait 
golį daugelis turėjo 4 laisvas 
dienas (dėl JAV Nepi. šven 
tės), kurios buvo panaudotos 
subuvimams, suvažiavimams. 
Tarp jų paminėtinas Amerikos 
Liet. Tarybos. Šiame suvažiavi 
me Vliko pirm-kas plačiau kai 
bėjo apie polit. būseną. Per 
rinkta šios org-jos vadovybė.
• Birželio paskutinį sekmadie 
nį „Naujienų“ dienraštis buvo 
surengęs gegužinę, kuri sutrau 
kė apie 1,500 lankytojų. Čia at 
silankė ir buv. Sibiro tremtine 
Barbora Armonienė (gyv. Cle 
velande) su savo šeima. Ji su 
sirinkusiems papasakojo savo 
pergyvenimus okup. Lietuvoje 
ir Sibire. Pažymėtina, jog „Nau 
jienos“ pajėgia sukviesti gausų 
būrį senųjų ateivių, kurie ki 
tuose parengimuose nematomi.
• Didžiulė buvo ir Balf’o ge 
gužinė. Nors gegužinės, Čia va 
dinamos piknikais, dabar jau 
pradeda išeiti iš mados.
• Iš artimiausiųjų įvykių Cika 
goję reikia paminėti Pa mergių 
jų Tautų savaitės minėjimą, ku 
ris yra rengiamas liepos 16 d. 
Grant Parke. Taip pat artėja ir 
III Tarptautinės prekybos pa 
rodą su lietuviškuoju skyrium. 
Jau šiai parodai yra išrinkta 
„Miss Lithuania“, kuria tapo 
Genovaitė Antanaitytė, kari da 
lyvavo ir Dainų šventėje.
• Nemaža čikagiečių, ypač jau

visokiu atveju suvažiuoja masė 
žmonių.

Jau užprašyta šventę perduo 
ti per televiziją, radiją ir Ame 
rikos Balsą iš Vašingtono į Lie 
tuvą.

L. D. Informacija.
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Ryšių bejieškant
AL. GIMANTAS

Kiekvieną dieną vis labjau 
ryškėja kai kurie nenuoseklu 
mai mūsų kasdieniniame galvo 
jime. Gyvenamoji aplinka jau 
bus tiek paveikusi, jog jau sun 
ku nuslėpti tam tikrus mūsų įsi 
tikinimų bruožus. Nebus nieko 
naujo tarus, kad į daugelį gy 
venimo klausimų, vis dažniau 
žvelgiame per grynai materialis 
tinį mastą. Tuo pačiu labai pri 
artėjome prie nemažos šio kraš 
to gyventojų dalies galvosenos 
būdo, jų pažiūros į gyvenimą. 
Vis liūdniau, kai panašų tvaiką 
atsinešame ir jau bandome tai 
kyti grjnai lietuviškose aplinko 
se. Tuokart visiškai užmiršda 
mi ar nepagalvodami, kad kas 
gera, ar bent primtina šiame tur 
tingame krašte, nebūtinai turi 
tikti lietuviškąjai aplinkai.

Štai, atvyksta čia reti ekskui 
santai ar ir nuolatiniam apsigy 
venimui išleisti mūsų šeimų na 
riai iš tėvynės. Kokius pirmuo 
sius klausimus mes jiems stato 
me, kuo, pirmiausiai, stengia 
mės juos užimponuoti? Su nežy 
miom išimtim, pirmieji žodžiai 
tuoj sukasi grynai apie materia 
linius reikalus, lyg tai būtų pa 
ti pirmoji ir neginčijamos ver 
tės dorybė. Kiek kas uždirba, 
ką gali nusipirkti, kiek kainoja 
tas, šis ar kitas daiktas ir tt. 
Tik pabaigoje, lyg tarp kita ko, 
prisimename visas kitas gyveni 
mo sąlygas tėvynėje, kaip reli 
ginis gyvenimas, kultūra, spor 
tas, žmonių nuotaikos, viltys 
jaunimo reikalai. Bet ir tie rei 
kalai neretai liečiami per pini 
ginį mastą juos svarstant.

Retai kada stengiamės atvy 
kusius imponuoti ir'jiems išaiš 
kinti dvasines vertybes, turimas 
mas pilietines laisves. Greičiau 
jau griebiamės už. automobilių, 
namų ir namų apyvokos pato 
gumų, drabužių kainų ir netaip 
jau menkų uždarbių iškėlimo, 
pasigyrimo. Gal kai kam ir keis 
ta, bet ne kiekvieną atvykusį 
visa ta mus gaubianti prabanga 
tuoj ir pavergia. Vyresnio am 
žiaus žmonės, tiesa, lengviau 
tais pasakojimais žavisi, bet jau 
teko sulinkti eilę jaunesnes kar 
tos tautiečių, kurie, nors ir ne 
neigdami čia turimų patogumų, 
netaip jau lengvai jais susalo 
mi.

Tad netenka perdaug stebė 
tis, kad atvykusieji iš Lietuvos 
pas savo artimuosius, gana sun 
kiai pripranta ne tik prie nau 
jos aplinkos, bet ir prie saviš 
kių galvojimo, jų gyvenimo bū 
do. Arba, ar reikia labai stebė 
tis, kai iš tėvynės atvykusieji, 
ypač jaunimas, vis labjau sten 
giasi tarpusavy draugauti, arti 
miau bendrauti su juos daugiau 
suprantančiais, tokiais pačiais 
neseniai atvykusiais iš gimtojo 
krašto. Jei viešai rečiau ar ir 
niekad, bet privačiai v.» daž 
niau gali išgirsti balsų, teigiau 
čių, kad jei net Lietuva šian 
dien vėl taptų laisva, kažin ar 
apsimokės ten grįžti. Girdi, ten 
taip gyventi, kaip čia neretai 
yra įsikūręs, reikėtų buri ma 
žiausiai ministeriu, bent depar 
tamento direktoriumi, tuo tar 
pu, daug prabangos čia gali 
leisti ir eilinis darbo žmogus. 
Štai, prie ko priėjome! Žo 
džiais, gal dar to ir nereiškia 

prenumerata arba sm. pašto ž. t 
usita'rimą, gauna nuolaidų.

me, bet širdy, gal it ne vienas 
jau sugebame pagalvoti, kad 
mums tėvynė tampa ten, kur 
stovi nuosavas auto, kitu atve 
pigesnis pyragas, kur garaže 
ju jau ir du.

Žinoma, taip galvojant, ne 
turtinga Lietuva, jau ir vaizduo 
tėję nebeliks pažadėta ir išsap 
nuotąja šalimi. Tegalvojame 
tik apie turtingą ir viskuo per 
tekusią Lietuvą, o jei šiandien 
gimtąjame sodžiuje išvystume 
šiaudais dengtą pirkią, šulinio 
svirtį (vaje, kaip galima gyven 
ti be kanalizacijos ir karšto van 
dens!?), kiek atokiau stovinčią 
pirtį, ar, atsiprašant, tupyklą, 
visi santimentai išgaruotų per 
vieną akimirką. Įspūdis būtų 
nekoks, ypač kai viską otebetu 
me per prie augšto gyvenimo 
standarto pripratusio amerikie 
čio akis. Netektų tad stebėtis 
tuo nuoširdžiu Amerikos lietu 
viu, kuris pereitai-? metais, kaž 
kur apie Žiežmarius, netolimai 
pagrindinio kelio, išvydęs šiau 
dinę pastogę, labai susijaudino. 
Nėra ko gėdintis — tai lietu ziš 
kojo sodžiaus idilija, kur> būtų 
gerokai pasikeitus, jei Lietuva 
dar būtų džiaugusis antruoju sa 
varankiško gyvenimo dvideši 
mtmečiu. Tikriausiai, palaips 
niui būtų išnykusios tos trobos, 
būtų gerokai pakilęs lietuvio so 
diečio gyvenimas. Nors Ameri 
kos, visi žinome ir suprantame, 
tikrai nebūtume pralenkę.

Ir dabar, laikas daro savo. 
Per paskiausius dvidešimt me 
tų, viso pasaulio gyvenimo ly 
gis pakilo. Visos tautos, v'si 
kraštai, siekia ir nori gėliau ir 
patogiau gyventi. I as jaučia 
ma ir sovietinėje impe:ijoje. 
Jei pasaulis išvengs karo ir su 
sinaikifiimo, gyvenimo lygis vi 
sur kils, ypač tas bus ryšku ten, 
kur iki šiol jis buvo žemas. La 
bai galimas dalykas, kad ir so 
vietijoje, bei jos tvarkomoje 
Lietuvoje, žmonių gerbūvis ga 
lės pastebimai pakilti.

Tuo tarpu šiandien, kalbėda 
mi apie sovietinį gyvenimą, 
nuolat iškeliame ten esančius 
trūkumus ir nelengvas buitines 
sąlygas, tuo norėdami parodyti 
sovietinės santvarkos neigiamy 
bes. Bet, kągi kalbėsime tada, 
kai sovietams išties pavyks ge 
rokai pakelti gyvenimo lygį? 
Juk mūsų nuolatinėse kalbose 
apie sovietiją ir jos alinamą Lie 
tuvą, pirmą vietą užima tik ma 
terialinio gyvenimo aspektai. 
Tad, jei jiems pasiseks savo už 
simojimus įvykdyti, pakelti gy 
venimo lygį, ar tai jau reikš, 
kad sovietinė santvarka yra pri 
imtina?

Žmogui juk reikia kažko 
daugiau kaip tik duonos, žaidi 
mų ir patogumų. Įsiziūraėkime 
ir įsiklausykime į tautiečius iš 
Lietuvos. Aplamai žvelgiant, 
aišku, jie patenkinti čia esamais 
patogumais ir prabanga, bet, 
toli gražu, nėra jau taip besąly 
giškai tuo susižavėję. 1 as itin 
ryšku jaunesniųjų tarpe. 
(„Taip, jūs turite čia daug pa 
togumų, turtingi esate, bet kas 
visa tai prieš tėvynės žydrąjį 
dangų ar Baltijos bangų oši 
mą?“). Tas primygtinai rodo, 
mūsų galvosenos kai kuriuos 
nesveikus simptomus, kurių pa

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI MOKINIAI

Abu jie augštesniuosius mo 
kslus — High School baigė pir 
maišiais mokiniais. Pažymėtina, 
kad jie yra baigę lietuvių šešta 
dienines mokyklas ir Lilaanisti 
nius Kursus. Jie abu dar ir mu 
zikos mokosi. Jie veiklūs lietu 
vių skautuose ir bendrai lietu 
viskame gyvenime. Visokiu atž

Laistai Redakcijai
Geibiamas Redaktoriau, nuo 

lankiai prašau įdėti Jūsų leidžia 
mam laikraštyje sekantį mano 
pareiškimą.

Man teko skaityti „Tėvynės 
Balse“ mane liečiantis straips 
nis „Veiksnių auka ir biznis“.

Pirmiausia tunu pasakyti 
kad ten nieko neradau kas ata 
tiktų tikrenybę, parašytą apie 
mane, bet viskas perversta vir 
šun kojomis. Tą galiu įrodyti 
ne savo paties žodžiais, but turi 
mais dokumentais. Pirmiausia, 
M. Jackevičius įrodinėja, kad 
mano pavardė ne Pleskevičius, 
bet Pliskevičius. Tai tikras mc 
las. Toliau, M. Jackevičius puo 
la „Nepriklausomos Lietuvos“ 
redaktorių, kad girdi ten, kur 
ėjo mano parašyti atsiminimai, 
net per 5 nr„ giidi viską para 
šė ir išleido patsai redaktorius. 
Čia irgi grynas melas, i en vis 
kas buvo parašyta mano paties, 
ir niekas, nei joks redaktoi us 
ir nei joki veiksniai man nerašė 
ir nieko man nediktavo, nes vis 
ką parašiau pats. Ir tai yra tik 
ra teisybė. Kiek sugebėjau, pa 
rašiau tik iš savo paties pergy 
venimų. Redaktorius galėjo iš 
taisyti mano paties, kaipo ma 
žamokslio, klaidas. Tai ir vis 
kas. Tad prašau nekaltinti jo 
kio redaktoiians, nei jokiu vei 
ksnių, bet mane pat). Kas ten 
buvo parašyta, tas yra viskas 
mano paties žodžiai, samprota 
vimai n mintys.

Niekas man čia negali dik 
tuoti ir negali manęs p:įversti 
ką nors rašyti arba nerašyti. Ką 
aš noriu, tą galiu rašyti, ko ne 
noriu, galiu nerašyti. Čia ne 
bolševizmas, Nes mes či.i netu 
rime ir nebijome jokių komisą 
rų, nei politrukų.

Toliau M. Jackevičius rašo, 
kad kažkada mums teko su.ira 
šinėti. Tiesa, vieną laišką bu 
vau parašęs^ kur ir pats M. Jac 
kevičius mini, kad jam buvo 
parašytas gana britkus laiškas. 
Dėl to jį rašiau, kad neapsigy 
niau man čia siunčiamu šlamš 
tu ir raginimu grįžt į tėvynę. 
Manau, kad kiekvienas skaity 
tojas supras, kas juvo ten geio 

grindė yra pasislėpęs tik vienas 
kipšiukas, ne kas kitas, bet pa 
prastas materializmas, k-iris 
įstengė nuslopinti ir dvasines 
vertybes bei jų tinkamą supra 
tuną ir vertinimą.

O, regis dar taip neseniai be 
ne visi žinojome, ir gyvente iš 
gyvenome tokią paprastą tiesą, 
kad laimingu ir pilnu žmogumi 
gali būti ir neturtingame gimta 
jame krašte, po savuoju lietu 
višku dangumi. Jaustis įaimin 
gu nereikėjo nei automobilių, 
nei kitų patogumų — pilnai už 
teko lietuviškų darbščių rankų 
ir savos purios žemelės po ko 
jomis. To neturėtume užmiršti 
santykiaudami su savais tautie 
čiais, atvykstančiais iš Lietu 
vos.

vilgiu tai yra pavyzdingi jau 
nuoliai.

Galimas dalykas, kad yra ir 
daugiau sėkmingai besimokan 
čių. Prašoma apie juos duoti 
žinių. Malonu yra pasveikinti 
visus pažangius mokinius ir 
veiklius lietuvius.

parašyta apie mano grįžimą į 
tėvynę. Kaip bus Tėvynę lais 
va ir nepriklausoma, kokią rr.es 
Savanoriai Kūrėjai buvome iš 
kovoję, tada mes grįšime ir be 
Jūsų siūlymų ir raginimų. Bet 
tik ne į rusų bolševikų valdo 
mą.

Nežinau, kodėl bolševikai su 
sirūpino ir jiems pagailo, y pa 
Čei M. Jackevičiui, mano var 
gų, užmiršdami, kas jųjų buvo 
daroma su manimi, užgiobus 
mūsų Tėvynę Lietuvą 1940 me 
tais. Pirmiausia aš buvau ap 
šauktas didžiausiu liaudies prie 
šu ir, nežiūrint į mano kaipo ka 
ro invalido, slipną sveikatą, bu 
vau areštuotas ir pasodintas į 
Mariampolės kalėjimą. Ten bu 
vau kankinamas, mušamas vi 
Šokiausiais būdais. Nežiūrint į 
mano ii taip silpną sveikatos 
stovį, man bolševikai kankinda 
mi nakties metu išmušė dantis, 
išpjaustė, išsukino, išdegino 
kažkokiu mitryvolium ranką 
pirštus, kas dar susilpnino jau 
ir taip mano silpną sveikatą. 
Tada, kada aš klausdavau už 
ką mane kankinate, nes aš nie 
kam nieko bloga ne ni padaręs, 
man buvo atsakyta, kad aš 
daug užmušiau kariaudamas 
1919 metais ir tarnaudamas ka 
riuomenėje savanoriu. Ir man 
buvo pasakyta, kad bolševikai 
savo priešų neužmiršta ir per 
50 melų, ir jiems nedovanoja. 
Tik tada aš sužinojau. už ką aš 
sėdžiu kalėjime ir už ką esu iu 
šamas ir kankinamas. Nakties 
metu ateidavo 2—3 er.kavnd's 
tai su šunimis, pistaletu vamz 
džiu išmušdavo dantį ir krau 
jus liepdavo laižyti liežuv.u. i a 
da sakydavo: „Sukin s; n. idi 
pomoisia mordu“. To nepamir 
šių, kol būsiu gyvųjų alipe.

Dar kalėjime sėdėjau, bet 
jau buvau įtrauktas į sąrantis su 
kitais lietuviais išvežti i Sibirą. 
To padaryti jau nespėjo, nes 
vokiečiai ir patys sukilę lietu 
viai žaibo greitumu bolšt vikus 
iš Lietuvos išvijo.

Tada manimi nesirūpino nei 
toks ponas M. Jackevičius, nei 
Paleckis, nei kiti iletuviški ir ru 
siški bolševikai. Dabar, tik po 
20 melų draugui ir ponui M. 
Jackevičiui manęs „pagailo“.

Aš turiu viešai pasisakyti, 
kad manęs niekas nekalbino ir 
negundė bėgti iš Lietuvos. Jau 
gerai viską buvau pergyvenęs 
pats savo kailiu.

Tamsta rašai, kad man buvo 
paskirta Lietuvos valdžios lik 
mažytė pensija, kaipo karo in 
validui, nustojusiam 70% dar 
bingumo. Tas netiesa. Lietuvos 
valdžios visi karo invalidai bu 
vo aprūpinti net ir labai gerai, 
palyginant su kitų valstybių, 
nes aš gaudavau 127 litus į mc 
nesį pensijos ir nereikėjo pas 
nieką prašyti jokios išmaldos, 
nei ubagauti. Be to visiems in 
validams buvo nemokamas gy 
dymas, gaudavo dar ir pašaipu

Liepos mėnesio 5 dienos 'po 
sedyje KLB Krašto valdyba 
svarstė bėgamuosius reikalus.

Petras Lukoševičius, dalyva 
vęs lietuvių katalikų vaiką kon 
grėsė Delhi, kaip KLB Kr. v- 
bos atstovas, papasakojo apie 
kongreso eigą ir pažymėjo svar 
besnius momentus. Jo teigimu, 
koncertas gražiai pasisekė ir vie 
toje atkreipė į save, kaip lietu 
vių vaikų kongresas, dėmesį.

KLB Krašto valdybos pir 
mininkas Steponas KęsgaJa, 
oficialiai dalyvavęs, kaip KLB 
atstovas, JAV ir Kanados lietu 
vių antroje dainų šventeje, pa 
pasakojo apie visą tą didelę 
šventę ir tą didelį ir didii ;ą ma 
sinį jungtinį chorų koncertą, 
kurio dainų pasiklausyti susirin 
ko nepaprastai didelė masė 
žmonių, demonstravusių lietu 
viškąjį gyvybingumą. Dainų 
Šventė dalyviams padariusi ne 
užmirštamą įspūdį. Tačiau Pir 
mininkas pastebėjo ir šalutinius 
trūkumus, kurių organizacijoje 
vis dėlto buvę žymių.

Advokatas J. Mileris jau pa 
ruošė KLB-nės įregistravimo, 
čarteriui gauti, pareiškimą. Jis 
valdybos pakoreguotas, papil 
dytas ir siunčiamas tuojau irę 
gistruoti, kad KLB Krašto Ta 
rybos suvažiavime, kuiis įvyks 
Toronte Padėkos dienomis, K.

MŪSŲ ^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

P. VAITONIS DALYVAUS KANADOS PIRMENYBĖSE
Buv. Lietuvos ir Kanados — Laimėjęs Hamiltonu mei 

šachmatų meisteris hamiltonie sterio vardą, buvau pakviestas 
tis P. Vaitonis, sutiko Jūsų ko į Ročesterį, kur vyko Ontario 
respondentui atsakyti į Keletą ežero pakrantės „open“ turny 
klausimų ir bendrai pasidalinti ras. Jame dayvavo šeimininkai, 
su skaitytojais šachmatinio gy Syracuse, Buffalo ir kt. miestų 
venimo laimėjimais ir Įspū atstovai. Ir čia laimėjau pirmą 
džiais. Svarbesnius atsakymus vietą. Po to, kaip jau žinot:, 
čia ir paduodame: Toronte laimėjau Ontario metis

— Po Hamiltono miešti- pir lerio vardą.
menybių pavasarį, kokioje dar — Kada bus Kanados pirme 
pirmenybėse teko dalyvauti? Nukelta į 7-tą psl.

iš Invalidams šelpti komiteto pi 
nigais, drabužiais ir vaikų mo 
kslui. Todėl Tamsta neapgailes 
tauk manęs nei kitų karo inva 
lidų. Aprūpinkite tuos invali 
dus, kurie yra likę Lietuvoje ar 
ba ištremti Sibiran. Aš pas ju 
mis jokios išmaldos neprašau.

Kas liečia tamstos apgailesta 
vimą, kad man, kaipo karo in 
validui Lietuvos valdžia neda 
vė geresnės tarnybos, kaip tik 
karo muzėjuje, tai turiu atsaky 
ti, kad kaip tik ten buvo labai 
gera ir garbinga tarnyba ir alga 
nebloga — 305 Litai mėnesiui, 
neatimant pensijos. Manau, 
kad ir tamsta dabar nedaugiau 
gauni sveikas būdamas ii dirb 
damas. Toliau tamsta rašai, kad 
aš myliu skaityti jūsų tarybinę 
spaudą, Tėvynės Balsą. Tas vi 
sai tamstos išgalvojimas, nieku 
nepagrįstas. Juk kaip tik už tą 
jūsų šlamštą ir supykote, kada 

L- B-nė jau būtų oficialiai vei 
kianti, kaip Bendruomenė, ne 
kokia ten federacija.

Pasiinformuota ir pasikalbę 
ta dėl Aštuntosios Kanados 
Lietuvių Dienos, turint prieš 
akis kitur pastebėtus trūkumus. 
Pirmininkas pakvietė KLB Kr. 
valdybos narius dalyvauti Lie 
tuvių Dienos ruošos komiteto 
posėdyje, nes Kiašto valdyba 
yra Dienos ruošos pusininke.

Knygų Lentynos redakto 
rius, J. Ružancovas - Ružanec, 
prašo painformuoti, kad Kny 
gų Lentynai įvairūs parengimai 
- konceraai, subuvimai, pikni 
kai, siųstų savo programas; 
taipgi įvairios apyskaitinės įmo 
nės — bankai, bendrovės, lei 
dyklos ir kt. siųstų savo apys 
kaitas.

Baigiant posėdį, Kr. v-bos 
pirmininkas pranešė, kad pra 
sideda vasarinės atostogos; jis 
pats išvyksta liepos 10 dieną 
ir visiems v-bos nariams palin 
kėjo sėkmingų atostogų, o taip 
gi visiems Kanados lietuviams, 
kad po atostogų, sustiprinę sa 
vo sveikatą ir pasipildę energ’ 
jos išteklius, galėtų laimingai 
tęsti metų darbus ir gyvai gale 
tų dalyvauti lietuviškame gvve 
mme bei būtų jame veiklūs b 
pajėgūs.

KLB K V Informacija.

aš buvau apie tai parašęs.
Aš neužmiršiu Mariampolės 

kalėjimo, mano ten visų kun 
čių, mano 14 melų vaiko nužu 
dymą, namų sudeginimą, gimi 
nių ištrėmimą į Sibirą, ten švo 
gėrio nužudymą ir jojo dviejų 
sūnų, švogerio dukros vyro nu 
žudymą ir dabar jos prievarta 
apvesdinimą su rusu bolševiku. 
Aš viską žinau ir gerai supran 
tu bolševikų rojų, jųjų gyveni 
mą, darbelius ir visa kita. Kara 
lienės Mikaldos Sabijos prana 
šystės bolševikų labai nemegs 
tamos, nes ten yra aprašytas 
bolševikų visas teroras ir kaip 
jie ant galo bus nugalėti, sumuš 
ti. Todėl šios pranaštys dabar 
Lietuvoje skaitomos.

Bendrai, jūsų teisybė batu į 
stalą, tai ir viskas, ką bolšev* 
kas žino ir supranta.

P. Pleskevičius.
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Nuimtas nuo tautos kaltinimas
RAŠO PROF. STASYS ŽYMANTAS
Ir kai vargų diena pro mus praeina Sunkaus iik> 

mo pėdsakus palikdama, Toli mes girdim žemės 
laisvės dainą, Kuri nenumirė, kai siaučia mus žiema.

B. Brazdžionis, „Vaidyla Valiūnas“.

VIII

NEPALAUŽIAMAS
Ar birželio sukilime 1941 me 

tais žuvusių laisvės kovotojų 
aukos nebuvo veltui sudėtos? 
Ar patsai sukilimas buvo pras 
mingas ir politiškai tikslingas?..

Tokį klausimą žymiai vėliau, 
jau antros sovietų okupacijos 
metais statėsi rezistencijos šiuo 
gsniai Lietuvoje, iškeldami tam 
tikrų abejonių dėl to sukilimo 
naudingumo. Esą, jis atnešęs 
tik aukų, bet laukto rezultato 
nedavęs. Sukilimas suteikęs 
progos komunistams, nors be 
pagrindo, primesti tautinei lie 
tuvių rezistencijai tariamą ,,ben 
dradarbiavimą“ su naciais ir 
tuo palengvinęs priešnepriklau 
somybinę sovietų propagandą. 
Iš kitos pusės, šis sukilimas taip 
pat davęs progą Sovietų Rusi 
jon pabėgusiems komunistams 
kvislingams, kaip Paleckiui, ne 
pagrįstai girtis, esą tik jų rūpės 
čių dėka pavykę „apsaugoti lie 
tuvių tautą“ nuo Stalino rūsty 
bės ir keršto, taigi mėginti vaiz 
duoti save lietuvių akyse taria 
mais tautos gelbėtojais nuo 
„buržuazinių nacionalistų“ ne 
va aklos ir klaidingos politiko? 
pasekmių. Ir pagaliau. sukili 
mas pastatęs daugelį lietuvių į 
sunkią padėtį, nes aktyvieji jo 
dalyviai, sovietams antrą kartą 
užplūdus Lietuvą, neturėjo ki 
tos išeities, kaip trauktis į užsie 
nį arba eiti į mišką ir vėl grieb 
tis ginklo prieš okupantą.

TUŠTI SOVIETINIŲ 
KVISLINGŲ AIŠKINIMAI

Visų pirma, reikia kategoriš 
kai atmesti visus Paleckio ir 
jam panašių okupantų tlakinin 
kų mėginimus vaizduoti save 
tariamais tautos gelbėtojais nuo 
Stalino rūstybės, kaip tat 1957 
m. kai kuriems lietuviams I on 
done mėgino įtaigoti Paleckis

Pats Paleckis netiesiogiai bu 
Vo vienas didžiausių to sukili 
mo kaltininkų, pasirašęs 1941 
m. birželio m. lietuvių tiėr i 
mus iar tuo būdu paskatinęs lie 
tuvius griebtis keršto ginklo. 
Tiek Lietuvos sukilimas 1941 ir 
1944 m., tiek Vengrijos sukili 
mas 1956 m. buvo sovietų poli 
tikos ir komunistų beaiodairi 
nio teroro išvada, o ne atvirki 
čiai. Nei Stalinas, nei Chruščio 
vas nebuvo ir nėra sentimentą 
lūs politikai, kuriuos galėtų su 
graudinti tokio Paleckio verkš 
lenantieji įtaigojimai „pasigailė 
ti lietuvių tautos“. Jei sovietai 
dar iki šiol nėra visiškai sunai 
kinę Pabaltijo tautų, tai ne dėl

LAISVĖS SIEKIMAS
to, kad kas būtų priprašęs juos 
to nedaryti, bet otdėl, kad jie 
nedrįso tai padaryti, bijodami 
Vakarų viešosios opinijos reak 
cijų.

Antra vertus, tokią mintį Pa 
leckiui galėjo pakišti pats Sta 
linas, didesniam šio kvislingo 
dėkingumui ir jo klusnumui už 
tikrinti. Stalinas buvo didžiau 
sias istorijoje žinomas veidmai 
nys. Pakanka atminti jo įtikinę 
jimus Lietuvos delegacijai
1939 m., esą jis nemėgęs V. 
Kapsuko - Mickevičiaus už tai, 
kad tas buvęs per menkas lietu 
vjs nacionalistas ir per didelis 
tarptautininkas. Arba Stalino 
pabrėžtai rodytas palankumas 
finansų komisarui Vaišnorui, 
buvusiam varpininkui, stoju 
šiam į kompartiją, kurį Stalinas 
kitiems statęs lietuvio komunis 
to pavyzdžiu, nes su juo nega 
Įėjęs rusiškai susikalbėti( !). Ar 
ne už tą savo „lietuvišką komu 
nizmą“ Vaišnoras 1946 ar 
1947 m. buvo areštuotas ii tu.- 
būt jau seniai sunaikintas?

ISTORIJOS PAMOKA
Europos tautų istorijoje, net 

labai nesenoje, buvo sukilimų 
kurie bų,vo įvairiopai — te gia 
mai ar neigiamai — vertinami, 
kaip pavyzdžiui 1863 m. Lie 
tuvos — Lenkijos sukilimas, ar 
ba tokių, kurie laikomi tragiška 
klaida, kaip 1944 Varšuvos ej 
kilimas, ar pagaliau tokių, ku 
rie laikomi buvę neišvengiami, 
gaivališkai kilę, kaip Vengrijos 
sukilimas 1956 m. arba Lietu 
vos ginkluotas priešinimasis 
1944 - 52 m.

Prie tokių pat neišvengiamų 
sukilimų, turint galvoje ano mc 
to politines aplinkybes, tenka 
priskirti ir 1941 m. Lietuvoj su 
kilimą.

Tasai birželio sukilimas pa 
sidarė nešvengiamas po to, kai
1940 m. Lietuvos valstybė bu 
vo sunaikinta be mažiausio pa 
sipriešinimo, oficialaus protes 
to, nė vieno šūvio neiššovus. 
Jei tada Lietuva būtų atmetusi 
sovietų ultimatumą ir bent sim 
boliškai organizuotai pasiprieši 
nusi užpuolikui, b Lietuvos vy
riausybė po griežto proteste 
tvarkingai! pasitraukusi užsie 
nin, 1941 m. sukilimui, be abe 
jo, būtų likę žymiai mažiau pa 
teisinamų priežasčių.

Suprantama, toks nutarimas 
priešintis negalėjo būti daro 
mas paskutinėm keliom valan 
dom prieš valstybės žlugimą, iš

Prof. St. Žymantas, 
eilės straipsnių apie 1941 metų 
įvykius Lietuvoje autorius, ku 

rio paskutinį dedame šiame 
N L numery.

anksto tokiam pasipriešinimui 
visiškai nepasiruošus. Nusista 
tymas ginti savo valstybės ne 
priklausomybę, augščiausia kie 
kvienos tautos pareiga, negali 
būti paliekamas improv’zacijai 
paskutiniu momentu.

Iš visų karo metu okupuotų 
kraštų, ar dar prieš karą nepri 
klausomybės netekusių, kaip 
Austrija, Čekoslovakija ir Abi;:', 
nija, tiktai trys Pabaltijo tau 
tos, Lietuva, Latvija ir Estija, 
karui pasibaigus nebeatgavo 
net formalios buvusios valstyb 
nės nepriklausomybės. ^ian 
dien metant kritišką žvilgį r.eto 
limon, skaudžion praeitin ir nė 
ginant sau aiškintis

Užsisakykite Terroje
šitas knygas

Rapolas Skipitis: Nepriklausomą Lietuvą statant, įspūdinga 
atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų ne
priklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 
psl., kieti viršeliai, kaina — $ 5.00.

Antanai Tulys: Tūzų klubas, rinktinių novelių knyga, vaiz
duojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimas: ir >, 
venimą Amerikoje, orignali, pagaunanti įdomumu, me
niškai stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 198 
psl.. kieti viršeliai, kaina — $ 3.00.

Anglų kalbos gramatika, stambi apie 220 psl. knyga, rimtas 
ir metodingas vadovėlis lietuviams mokytis anglu kalbos 
ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus ir 
aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintaksė ir ang 
lų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais į lietuvių kalb». Kieti viršeliai, kaina 
— $ 3.50.

Terra
3333 So. Halsted St., Chicago 8, Ilk, U. S. A.

ĮįąFj?irr/ay-> įsakmiai įrodė, kad lietuvių tau tikslų.

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
ŽLUGIMO PRIEŽASTIS, 

kyla klausimas, kaip būtų pa 
krypusi tarptautinių įvykių ei 
ga Rytų Europoje, jei 1939 m. 
visos keturios Pabaltijo valsty 
bės, — Lietuva, Latvija, Esti 
ja ir Suomija, būtų turėjusios 
karinę gynimosi sąjungą „Pa 
baltijo Nato“ __ ir visos ketu
rios būtų vieningai atmetusios 
Sovietų Rusijos ultimatyvius 
reikalavimus įvesti rusų karines 
bazes bei kokioje tų valstybių, 
o prireikus visos drauge būtų 
ginklu pasipriešinusios sovie 
tams, kaip pasielgė tiktai viena 
Suomija.

Skurdžioje lietuvių politinė 
je lieratūroje tą klausimą iki 
šiol, atrodo, mėgino kelti ir aiš 
kinti vienas B. Raila. Netrukus 
iš spaudos išeisiančiame antra 
jame politinių rašinių tome „Iš 
paskendusio pasaulio“, skyrių 
je — „Ar reikėjo priešintis“, 
B. Raila rąšo, jog, jei būtų bu 
vusi visų ketuiių minėtu vblsty 
bių politinė ir karinės sąjunga, 
— „Rusijos siekimai vėl įsitvir 
tinti prie Baltijos, aišku, būti] 
pasilikęs tas pats, bet karas jai 
būtų buvęs žymiai sunkesnis, 
mūsų galimybės pasipriešinu 
daug geresnės, sukeltas pašau 
lyje triukšmas daug didesnis ir 
pagaliau, pati įžūlioji sovietų 
laikysena bei taktika greičiau 
šiai būtų buvusi kiek kitokie“.

„Užimti Pabaltijo valstybes 
Rusija gal būt būtų ryžusi ne 
1939—-40 metų laikotaipy, bet 
tik 1944 metais. Jų likimas, na 
ir teisinė padėtis tikriausia bū 
tų buvusi skirtinga, greičiausia

Lenkai apie Vilnių
Toronto lenkų laikraštis 

„Glos Polski“ birželio 15 d. pa 
talpino straipsnį apie Vilnių. 
Įdomu ir mūsų skaitytojus su 
juo supažindinti įrodant, kad 
lenkai nuo savo tikslų niekuo 
met neatsisakė, stengdamiesi vi 
sas žinias apie Vilnių perdirbti 
grynai ant lenkiško kurpaliaus, 
nors pats straipsnio pavadini 
mas prieštarauja jų tikslams, 
kadangi jis pavadintas „Pas- 
keitęs Vilniaus veidas“.

Jame rašoma: Lietuvių vai 
džios (juk tokios visiškai nėra! 
— K. B.) statistiniais duomenį 
mis, dvidešimt viešų Vilniaus 
bibliotekų turi 40 tūkst. lenkiš 
kų knygų. Nedidelis tai skai 
čius, juo labjau, kad į tą skai 
čių įeina daug komunistinės 
propagandos šiukšlių Okupan 
tai stengiasi, kad lenkų gyven 
tojai galėtų taip pat „smagu 
riauti“ Lenino ir Stalino minti 
mis.

Sovietų urbanistai jau apdir 
bo miesto praplėtimo planus iki 
1980 m. Nors sovietiška nelais 
vė greičiausiai taip ilgai nesitęs, 
tačiau pravartu būtų sužinoti, 
kad po 20 metų miesto plotas 
turi būti 150% didesnis, o gy 
ventojų skaičius išaugs iki 370 
tūkst., taigi, beveik 80%. Nei 
normalus prieauglis, nei įsilieji 
mas kaimo žmonių, neduos to 
kio didelio gyventojų pneaug 
lio, tad yra aišku, kad tas bus 

jos būtų virtusios ne SSSR dali 
mi, o „satelitais’ų, kaip štan 
dien Suomija, Lenkija, Bulga 
rija...”

, Ir kaip B. Raila toliau nuic 
do, — „Trijų Pabaltijo valsty 
bių vyriausybės ir tautos neša 
gerą dalį atsakomybės už* tai, 
kas joms visoms vėliau įvyko. 
Tai būtų didelė pamoka toli 
mesnei ateičiai, bet negi žmo 
nės, dienos reikalais gyvenda 
mi, mokysis iš istorijos?“.

AMŽINAS LAISVĖS 
į TROŠKIMAS

Birželio sukilimas Lietuvos 
1941 metais ne vien iš naujo 
paskelbė Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymą ir akivaiz 
džiai parodė visam pasauliui 
tikrą lietuvių tautos valią ir jos 
nepalaužiamą siekimą gyvenu 
laisvai ir nepriklausomai, bet 
palyginti nepergausiausiomis au 
komis padėjo apsaugoti nuo su 
naikinimo brangius Lietuvai Vi 
Iniaus ir Kauno miestus, išgcl 
bėjo daugelio lietuvių gyvybes 
nuo besitraukiančių bolševikų 
siautėjimo, išlaisvino politinius 
kalinius, ir pagaliau, žymiai su 
stiprino lietuvių tautos dvasią, 
ryžtą ir pasitikėjimą savimi bei 
savo tautos ateitimi.

1941 m. Lietuvos sukilimas 

atsiekta, įjungiant gan tirštai 
apgyvendintus priemiesčių vals 
čius.

Tie pasikeitimai turės įtakos 
padidėjime lenkiško nuošimčio, 
kadangi Vilniaus rajonas turi 
lenkų gyventojų daugumą. Pa 
Čiaine mieste lenkai liko nu 
stumti į trečią vietą, tačiau dar 
ir dabar, jie reiškiasi kaip gan 
stipri jėga.

Vienam amerikiečių žurnaiis 
tui, kuris neseniai lankėsi Vii 
niuje, buvo pareikšta, kad lie 
tuviai sudaro nepilną 34% gy 
ventojų, rusai arti 30% ir len 
kai 20%. Tolimesnes vietas už 
ima žydai — 7% ir gudai — 
6%. Sumoje gaunama 97%. 
Likusią dalį greičiausiai sudaro 
kitos tautybės, arba tolimesnių 
vietovių atvykėliai, atvežti pa 
gal sovietinę tautybių maišymo 
programą, kaip pav. ukrainie 
čiai, latviai.

Galime priimti, kad savo tau 
tybės neslėpė lietuviai ir rusai, 
kurie nominaliai „valdo“ Vii 
nių. Tačiau reikia spręsti, kad 
daugelis lenkų, nuslėpė savo 
tautybę, bijodami persekioji 
mų, arba tiesiog, prieš jų valią, 
buvo surašinėtojų surašyti į ki 
tas tautybes. Kitų teigimu sp 
rendžiame, kad lenkų Vilniuje 
esama 30%.

„Autochtonų“ tarpe arba 
Vilniaus gyventojų dar nuo 

Nukelta į 6-tą psl.) 

ta niekad neatsisakys siekti to, 
kiekvienos tautos- švento tikslo 
— laisvės!

Tikrai, šiandien yra atėjęs 
pats vėliausias metas, kad to 
sukilimo priežasčių ir jo eigos 
istoriją, jo padarinius ir jo pras 
mės įvertinimą rašytume ir na 
grinėtume mes, laisvieji lietu 
viai, — o ne kremlinis Lietu 
vos okupantas ir jo sovietiniai 
kvislingai. Šiųjų užsimojimas 
purve paskandinti 1941 m. Lie 
tuvos sukilimą ir žaibišką lietu 
vių tautos išsilaisvinimo pro 
švaistę, tokią jiems baisią savo 
pasikartojimo garlimumu, — 
yra daugiau negu aiškus. Oku 
puotoje Lietuvoje jis jau vyk 
domas komunistų propagando 
je ir gausybėje rašinių, su '-yrau 
jančiu motyvu, kad Lietuvos 
laisvės sukilimas buvęs nacių 
tarnų ir jo samdytų pašlemėkų 
darbas(!)... .

Pats laikas rasti įkvėpimo, 
vieningų organizuotų pastangų 
ir lėšų sutelkti jėgoms, kad Bi: 
želio sukilimo dramatišką eigą, 
kaip ir visą skaudžią, tragišką 
ir didingą Lietuvos tautinės re 
zistencijos istoriją išsamiai ir 
jau dabar surašytų patys laisvie 
ji lietuviai. Paskatinti ten dar 
ban buvo vienas iš mano šios 
trumpos sukilimo apybraižos

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

32.
XIX

Klaipėda pasitiko Adomėną beveik teatraliniu efektu: 
jau bevažiuojant miesto gatvėmis, vėtros išplėstas nugriuvo 
skersai kelio medis. Teko pasukti atgal ir važiuoti kita gatv<_.

Šiaip reikalai buvo gana nesudėtingi, o ir klostėsi jie pu 
sėtinai. Adomėno nelaukė Klaipėdoje nei vyriausiojo gvciy 
tojo, nei skyriaus vedėjo etatas. Jis buvo paskirtas ligoninėn ei 
liniu gydytoju. Aišku, kad ministerija padarė tai dernonsualy 
viai, jį bausdama. Adomėnas betgi pyko tik už tai, kas pasky 
rė, jį kaip tik čia, į Klaipėdą. Kodėl ne į Kauną, ne i Biržus, ar 
ne į kokius nors Vilkapievius?

„Jie nori žūt būt suvesti mane su Albina. Na, šitoks triu 
kas tai jiems jau nepavyks“.

Tačiau begalvodamas apie ministeriją ir Albiną, apie 
Vilkapievius ir Viktoriją, jis pagalvojo, kad vertėtų vis tik 
pžsukti ir į Palangą.

Adomėnas seniai jau negyveno su savo žmona. Nei vie 
nas, nei kitas nedavė teisman pareiškimo dėl ištuokos, pusę 
viso turto Adomėnas seniai buvo atidavęs geruoju, na, ir ran 
ką padėjus ant širdies — net gerokai daugiau negu pusę. . . 
Vaikų jiedu neturėjo; niekas jųdviejų nerišo, net geri prisimi 
nimai. Seniau, kai Adomėnas pagalvodavo apie santuoką su 
ta egoiste, isterike moterim, jį kiekvieną kartą pagaudavo ne 
apykantos jausmas. Vėliau tas jausmas ėmė šipli, tolydžio 
blėso, ir dabar jis galėjo prisiminti Albiną ne tik be neapykan 
tos, bet netgi be kartėlio.

Taip, į Palangą reikėjo būtinai užvažiuoti. Jo pareiški 
mas be ištuokos gulėjo jau teisme; tikriausiai teismas juos iš 
tuoktų ir be jos sutikimo. Juk ne pirmi metai jie gyvena sky 
rium, du bevaikiai žmonės, o Viktorija netrukus taps jo vai 
ko motina. Tačiau viskas sklandžiau eitų, gavus Albinos su 

tikmą skirtis.
Plentas į Palangą buvo padengtas lipnia sniego koše; 

tarpais žliugsėjo didžiuliai klanai vandens, — klaipėdiškė 
žemė atsisakė jį sugerti. Abipus plento rymojo tvarkingai 
išsirikiavę medžiai, o varnos nutūpusios ant šakų tingiai sc 
kė mašinas, taškančias vandenį į baltus paplentės akmenis. 
Kartais jos, kažko išsigandusios, pakildavo nuo medžių ir 
krankdamos skraidydavo ištisu būriu išilgai plento.

Adomėnas važiavo neskubėdamas, spausdamasis i patį 
plento pakraštį, kai pamtaydavo priešais atsiiriantį sunkve 
žirnį. Tačiau vis vien jo automobilis buvo aptaškytas, apli 
pęs purvu. Tiltu viršum plento prašniokštė traukinys, ir 
Adomėnas pagalvojo, kad Viktorija buvo teisi, ragindama 
jį keliauti geležinkeliu. Prisiminęs Viktoriją jis padidino 
greitį. Taip, rytoj vakare Nauji metai; negalį juk jis kaip 
Filijas Fogas atvykti, laikrodžiui mušant dvylika.

„Jei aš išvykstu atgal rytoj rytą, tai tokiu keliu pnsi 
kapstysiu iki Vilniaus tik popiet. Tačiau naktį važiuot ugi 
menkas malonumas. Teks, dar pernakvoti Klaipėdoje ir iš 
pat ryto — į Vilnių“.

Naudotis Albinos viešnage jis nenorėjo nieku gyvu. 
Jis trumpai su ja šnektels, gaus jos sutikimą — ir atgal i Klai 
pėdą. Per klanus, pro varnas, per sniego košę. O po t< — 
pas ją, Viktoriją.

Albina Adomėnienė buvo akušerė. Gyveno ji arti lige> 
ninės, už autobusų stoties, į Kretingos pusę. Čia pat b ivo 
ir poliklinika, beveik priešais jos butą. Adomėnas, dar neiš 
jungęs motoro, išgirdo sklindant muzikos garsus; jam top 
telėjo, kad tai iš Albinos namų.

Įsileido jį kažkoks vidutinio amžiaus vyriškis kiek ap 
tinusiomis akimis. Pusiau kariško sukirpimo frenčius labai 
derinosi su gana griežtu veidu.

Adomėnas paklausė:
— Albina namie? Adomėnienė?
— Tai jūs pas ją? — aptinusios akys smalsiai įsispitrejo 

į Adomėną.
— Kiekvienu atveju — ne pas tamstą. — Tas žmogus 

buvo Adomėnui antipatiškas. — Aš — Adomėnas. Laiko tu 

nu nedaug, tad malonėkite jai pranešti.
Dabar, tam vyriškiui pasišalinus, Adomėnas apsižvalgė 

po kambarį. Taip, daugelis daiktų buvo jam gerai pažįstami. 
Kai kuriuos jis jau buvo visai pamiršęs; šią akimirką, stovėda 
mi prieš jo akis, jie vilko aikštėn seniai jau nugrimzdusius pra 
eitin prisiminimus. Dalis daiktų buvo nauji naujitelaičiai. 
Kad ir toji puiki žvilganti radiola. Taip, tai iš jos sklido rruzi 
ka, nesustabdyta plokštelė ir dabar dar sukosi, tyliai girgždė 
dama. Adomėnas priėjo prie radiolos ir nukėlė patefono ran 
keną.

— Kokia staigmena! O aš buvau maniusi, kad esu jau 
našlė! — Albina stovėjo tarpdury, apsisiautusi puošnia skrais 
te. „Tur būt, neilonas“, — pamanė Adomėnas. — Ką gi, jei 
teikeisi atvažiuoti, nusimesk apsiaustą. Jauskis kaip namie.

— Man rodos, ne aš vienas jaučiuosi čia kaip namie, — 
burbtelėjo Adomėnas, nusiimdamas paltą.

Albina nusijuokė:
— Ar tik nepavyduliauji, Adomėnai? Gal iš naujo žadi 

įsimylėti?
— Ne.
— O šita, tavoji, gražesnė?
— Ne. Tu taip pat graži. Iš kur tai ištraukei.
— Apie ką tu dabar? Kad žadi mane įsimylėti?
— Apie tai, kad yra manoji.
— Na, kurgi tu apsieisi be šito! O be to, žinok, pašau 

lis mažas, o žmonių burnos didelės. Mašina ta pati, ar kitą 
jau įsitaisei?

— Ta pati.
— Buvo juk, rodos, sudužus. Ko taip spoksai j mane? 

Matai, viską juk žinau apie tave. Beje, kaip tu manai, ar pu 
sė automobilio man nepriklauso?

— Jei tavo tas bičiulis šoferis, tai pasiklausk jo, kuri pusė 
jam reikalinga: priekinė ar užpakalinė. O gal skelsime ma 
šiną išilgai?

— Nesistenk būti sąmojingas. Klausiu rimtai.
— Jei taip, tai tau nepriklauso. Įsigijau juk, kai mudu iš 

siskyrėme.
_ O mudu ir neišsiskyrėme^
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Pasternako mirtis
PRISCILLA JOHNSTON 7

(Amerikos žurnalistė, dalyvavusi laidotuvėse)
„Nepriklausoma Lietuva“ praėjusiais metais yra 

davtisi pagarsėjusio rusų rašytojo. Nobelio laureato. 
Boriso Pasternako romano ..Doktor Živago“ vertimą 
į lietuvių kalbą. Skaitytojams, kurie skaitė tą romą 
ną ir kurie domisi žmonių gyvenimu „anapus geleži 
nės uždangos“, įdomu bus pasiskaityti labai vaizdžiai 
parašytą aprašymą Pasternako mirties ir laidtouvių. 
Tą padarė amerikietė žurnalistė, Priscilla Johnston, 
tuo metu gyvenusi Maskvoje ir dalyvavusi laidotu 
vėse. — — < - ked.

kULTŪRL\T>KRCWIKA
TRAGIŠKAI MIRĖ RAŠYTOJAS HEMINGWAY

Praėjusią savaitę visas kultu 
ringasis pasaulis sunkiai pergy 
veno žinią, kad Nobelio ir Pulit 
šerio premijų laureatas rašyto 
jas Ernst Hemingway, besimos 
damas medžioklėn ir bevalyda 
mas šautuvą, nusišovė netikėtai 
iššovusiu šūviu.

E. Hemingway buvo gimęs 
1898 metais, dalyvavo abiejuo

niosios lituanistikos mokyklos 
penkmečio metraštis, 1956 — 
1961 metai, mokyklą, mokyte 
jus ir mokinius pavaizduojantis 
leidinys; gausiai iliustruotas, 
gražiai išleistas.

DAILININKO NORKAUS 
DARBŲ PARODA

Montrealy visą liepos mėnesį 
vyksta. 2098 Bishop, pora na 
mų nuo Sherbrooke į St. Cat 
barines pusę, „Librerie Consta 
nce" galerijoje. Paroda atida 
ryta nuo 9 vai. ryto iki a vai. 
vakaro, bet savaitgaliais uždą 
ryta.

DIRIGENTAS 
A. ŽIŪRAITIS

Maskvos Didžiojo teatro ba 
lėto dirigentas Algis Žiūraitis 
su tuo baletu apvažinėjo eilę už 
sienio kraštų. Žiūraitis yra vie 
nas jauniausių •lietuvių dirigen 
tų. taip pat jauniausias Didžio 
jo teatro baleto dirigentas. Dve 
jus metus — nuo 1958 metų —• 
A. Žiūraitis dirigavo visasąjun

Nukelta į 5-tą psl.

Atėjus žiniai apie Olgos 
Ivinskaja suėmimą, New Yor 
ke, __  jame tuo metu gyvenau,
— buvo žiema. (Olga Ivinska 
ja: graži blondine moteris. Pa 
sternako gyvenimo ir darbo 
draugė, Laros personažo prie 
dangoj įamžinta „Doktor Živa 
go"). Paskutinį kartą ją ma 
čiau 1960 m. briželio mėn., sto 
vinčią prie Pasternako kapo 
duobės. Galvojau, koks likimas 
laukia tosios moteries, kai Pa 
sternako laidotuvių dienos bus 
neišvengiamai praėjusios. Man 
atrodo, kad niekas taip aiškiai 
nepademonstruoja rusų žrnoiiė 
se Pasternako gyvos atminties, 
kaip įvykiai po jo mirties.

Išgyvenusi Maskvoje dveje 
tą metų, niekada nebuvau suti 
kusi Pasternako. Jam esant gy 
vam niekada neapsiiankiau Pe 
redielkino kaime. Sąmoningai 
ar nesąmoningai jaučiau: jei nu 
vykčiau tenai, jieškočiau jo fi 
gūros, jieškočiau jo, išėjusio 
pasivaikščioti sniego apklotan 
Rusijos kaimo pušynan.

Pasternakas buvo vienintelis 
iš sovietų rašytojų, drįsęs pri 
imti Vakarų pasaulio korespon 
dentus be oficialaus leidimo. 
Nežiūrint to, kaip ir kiti užsie 
nio korespondentai Maskvoje, 
taip ir aš po „Doktor Živago“ 
gerai žinomos istorijos, vęn 
giau atsilankymo. Rašytojo ne 
malonumų šaltinį sudarė ne uk 
sovietiniai jo „saugotijai“, bet 
ir vakariečiai, norėję jam iš 
reikšti simpatiją ir admiraciją. 
Be policijos neprašytos apsau 
gos, turėjo jis ir kitų „protek 
torių“: tarnaitę, šunį Mišką, 
jauniausią sūnų Leonidą ir tem 
peramentingą Zinaidą, su kuria 
1931 m. jis skandalingai susi 
tuokė.

Apie atskirus užsienio ai tis 
tus, muzikus ir rašytojus, pasi 
ryžusius nugalėti kliūtis ii su 
juo susitikti, Pasternakas vieną 
kartą šypsodamasis pasakė: 
„Juos matydamas labai džiau 
giuosi". Priimdavo juos Pastei 
nakas labai širdingai, su jais at 
virai diskutuodavo laisvės atei 
tį Rusijoj ir savo santykius su 
krašto valdovais.

Paskutiniais gyvenimo me 
tais žilagalvis poetas, konversa 
cijai pasukus į Rusijos temą, 
šnekėdavo labjau pesimistiš 
kai. Tais metais užsienio korės 
pondentai pastebėjo jame iki

to laiko neegzistavusį bruožą - 
baimę. Vienas prancūzas at 

silankės į Peredielkiną paskuti 
nę vasarą prieš rašytojo mirtį, 
man pasakojo, kad rašytojas at 
rodė išsigandęs ir persekioja 
mas. „Jie nori iš manęs išplėšti 
Nobelio premijos džiaugsmą, 
bet tas džiaugsmas visada bus 
čia“, — rodydamas širdin iš 
tarė aną vasarą anam piancū 
zui Borisas Pasternakas.

AMPULĖS PASTERNAKUI
Apie poetą Peredielkine 

mes, gyvenusieji sovietų sosti 
nėj, patirdavome vien iš paša 
kojimų trečiuoju asmeniu. Imu 
tilus Nobelio premijos paskyri 
mo skandalui, tik labai retais at 
vėjais bandydavome pro Mask 
vos cenzorius prakišti žinias 
apie Pasternaką savo taikias 
Čiams Vakaruose.

Tačiau ir man teko pažinti 
keliolika vakariečių korespon 
dentų, palaikiusių glaudų ryšį 
su rašytoju. 1960 m. gegužės 
mėn. 17 d. vienas kolega tele 
fonu man pranešė, kad Paster 
nakas, ištiktas širdies smūgio, 
kovoja su mirtimi. Ar negale 
čiau parūpinti, — klausė ma 
nęs balsas telefono ragelyje, - 
- aureomycino, o jei negaučiau 
šio vaisto, penicilino ampulių? 
Maskvos vaistinės neturėjo šių 
vaistų ampulėse, teturė'o tik 
tabletėse, gi Pasternakui būti 
nai reikėjo ampulių, nes vaistų 
kita forma jam nebebuvo gali 
ma duoti. Paskubomis aš krei 
piausi į kitą man vienintelį žino 
mą vaistų šaltinį — Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasa 
dos gydytoją. Bet ir jis man ne 
galėjo padėti.

Išaušus rytui, mano kolegai 
pavyko gauti antibiotikų iš vie 
nos vakarų valstybės ambasa 
dos. Tą pačią dieną, vėliau, 
su juo susitikau užkandžiaujant 
Jisai manęs paklausė, ar aš siu 
sianti žinią savo laikraščiui apie 
Pasternako ligą. Atsakiau net 
giamai. Bijojau, kad dėl dide 
lio Pasternako popui.arumo 
Vakaruose, koresponder tai, 
perdavę žinią apie rašytojo Ii 
gą, turės dieną naktį budėti 
prie jo namų, laukdami naujų 
pranešimų apie ligos eigą, o 
tai mano supratimu trukdyti! 
gydytojams ir sudarytų nepato 
gumų jo šeimai. Mano drau 
gas momentą susimęstė. Paga

se didžiuosiuose karuose ir Du
vo sunkiai sužeistas; taipgi da 
lyvavo ispanų pilietimame ka 
re; buvo didelis medžiotojas ir 
kurį laiką medžiojo Afrikoje. 
Po pirmojo Pasaulinio karo gy 
veno Prancūzijoje ir ten išlei 
do pirmuosius savo kūrinius. 
Per gyvenimą daug parašė no 
veilų, apysakų, romanų. 1954 
m. jo parašytasis romanas 
„The old man and the se i“ 
jam atnešė Nobelio premiją. 
Jame autorius pavaizdavo sun 
kius žmogaus buites momentus. 
Veik visi jo raštai turi autobio 
grafinį pobūdį. Gyvenimo sar 
kazmas, skausmas ir mirtis yra 
pagrindiniai jo kūrybos mo
mentai, prieš kuriuos pastato 
mas besąlyginis garbingumas, 
augščiausio laipsnio stoiškumas 
ir valia.

Literatūros žinovai teigia, 
kad Hemingway kūryba labai 
paveikusi daugelį, daugelio kra 
štų rašytojų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ATŽALA — Cicero augštes

liau jis ištarė: „Jie mano, iog 
pasaulis turi žinoti".

Ilgiau aš nebelaukiau. 
„Jais“ supratau esant žmoną 
Zinaidą ir du poeto sūnus iš 
dvejų vedybų. Antra vertus,— 
galėjo būti ir Olga, kurios dva 
šia suteikė Pasternakui gražiau 
sias gyvenimo valandas ir oa 
lengvino krizę po Nobelio pre 
mijos paskyrimo. Bet toji pati 
Olga buvo ir durklas Pasterna 
ko širdyje. Beveik šešetą m •“tų 
(nuo 1948 iki 1954) jinai pra 
leido koncentracijos stovyklo 
se be jokio kaltinimo, išskyrus 
jos artimą draugystę Pasterna 
kui. Baimė palikti ją be pro 
lekcijos, o kartu ir meile Rusi 
jai, sulaikė rašytoją nuo apst 
sprendimo apleisti savo gimtą 
jį kraštą 1958 m. audringo ru 
denio dienomis, kada komun’s 
tų partijos valdantieji žmones 
grasė ajm tremtimi. Kaip ir vi 
sada padedamas Olgos, jisai 
parašė laiškus Chručiovui ii ko 
munistų partijos spaudos orga 
nui „Pravdai“, prašydamas ai 
šaukti grasinimą. Visa tai pri 
siminus, man pasirodė, jog OI 
ga buvo tasai žmogus, kuris no 
rėjo pranešti pasauliui anapus 
Rusijos, kad Pasternakas mirs 
ta.

Bus daugiau.

TARAS ŠEVČENKA

100 metų sukako nuo žymio 
jo ukrainiečių poeto ir dailimn 
ko Taraso Ševčenkos mirties, 
ir kultūringasis pasaulis pami 
nėjo šio poeto ir tapytojo de 
mokrato darbus ir gyvenimą.

Taras Ševčenka — baudžia 
vos laikų žmogus ir tikras bau 
džiauninkas, ėjęs baudžiavą 
dvarininko Engelharto savasty 
je. Tas Engelhartas kurį laiką 
buvo Vilniaus generalguberna 
toriaus Rimskio-Korsakovo ad 
jutantu, ir Taras Ševčenko gy 
veno Vilniuje (1829—1830).

ukrainiečių poetas ir dailininką

Čia jis pramoko lenkų kalbą 
(įsimylėjęs vieną lenkę), skai 
te Adomą Mickevičių. Jo po 
nas, pastebėjęs, kad Ševčenko 
gražiai piešia, leido jam moky 
tis dailės. Teigiama, kad Šev 
čenko mokėsi dailės pas Vii 
maus universiteto dailės profe 
šorių Joną Rustemą.

Būdamas baudžiauninku, zi 
noma, jautėsi nelaimingas ir sa 
vo ponams nesigailėjo stipraus 
žodžio. Jis pradėjo rašyti kū 
rinius, nukreiptu spijieš bau 
džiavą. Už tai dešimčiai metų

buvo paimtas į kariuomenę į 
Orenburgo tvirtovę.

Gyvendamas Vilniuje jis su 
ėjo į pažintį su Lietuvos suki 
limo vadu Sierakauskiu. Šev 
čenko tat susiformavo kaip po 
etas ir dailininkas demokratas, 
siekęs baudžiauninkams laisvės 
ir žemės. Iš baudžiavos jis bi: 
vo išpirktas, be ko kita pade 
dant rusų poetui Žukovskiui. 
Garsiausis T. Ševčenko leidi 
nys buvo „Kobzar“, kuris ly 
riškai apdainavo baudžiaunin 
ko dalią ir kvietė nusikratyti 
tuo jungu.

♦ * >r

Ar ne pačiam sau parašyt 
Gailios paguodos pilną raštą 
Ir viską, viską aprašyt 
Jame, kas pamesta ir rasta. 
Juk nesklaidys tava ranka 
To rašto, pasiilgto godžiai.

O vis tiktai ir tarp kančių 
Myliu Ukrainos platumą, 
Nors vienišas dūmojau dūmą 
(Poros juk ten aš neradau) 
Ir mirtį čia susiradau.
Neveria, broli, graužtis meski!

Nėra pasauly gyvo žodžio, 
Tiesos nėra anei pas ką. 
O, rodosi, pats laikas jau. 
Dešimtmetis dienom nusruvo, 
„Kobzarių“ kai žmonėms daviau, 
O jiems lyg burnas kas užsiuvo. 
Tyla apsupo tas dainas — 
Tarsi nebūta ir manęs. 
Tegu ne pagyros skambėtų, — 
Surasiu ir be jų kelius, — 
Tik patarimo man norėtųs; 
Deja, kaip tremtinys tylus 
Nueisiu į kapus gilius. 
O būdavo, širdis skaudėjo, — 
Teisingas Dieve, kaip norėjos 
Išgirst nors žodį iš žmonių. 
Ar reikia jiems manų dainų, 
Ar sielą išsemiu lig dugno, 
Už ką Ukrainą myliu, — 
Ar ne tuščiai eikvoju ugnį? 
Bet aš žinau, mirties bedugnėn 
Aš kelią rast anksčiau galiu. 
Pinu įamindamasis ŽDdį 
Į dainą skaudžią kaip rauda. 
Arba Kazokas kai kada 
Prisisapnuos ar pasirodys 
Ant juodo žirgo kaip naktis, — 
Tada jis neš dainos mintis. 
Juk nieko kito nemylėta. 
Nors gal todėl žūstu iš lėto 
Šaly skausmingoj kaip lemtis, 
O gal taip viskas susiklostė? 
Gal motina malda neglostė 
Dievulio, kai gimiau nakčia, — 
Kad aš lyg šliužas stepėj čia 
Guliu sumindytas ant lauko 
Ir tik mirties savos belaukiu 
Taip gyvenu ir taip kenčiu, 
Kol saulė nusileis virš tako. 
Už ką? Net sužinot neteko,

Į kietą geležį įaug, 
Gerai Dievuliui pasimelski, 
O ant žmonių tu nusispjauk, — 
Kvaili jie kaip kopūsto kotas. 
Tarp kitko, yra savas protas, 

■ Tai pats galvojęs nepaliauk.
Kos-Aralas, 1849

Išvertė Vi. Mozūriūnas

SESERIAI
Daug praėjau aš neturtingų 
Padnicprės kaimų nelaimingų, 
Galvojau: „Kas priglaus mane. 
Kur aš pasauly pasidėsiu?“ — 
Štai vienąkart regiu sapne 
Sodelį ir trobelę šviesią: 
Ji kaip mergaitė tarp gėlių 
Ant neaugštos kalvos boluoja. 
O Dniepras žiba ir banguoja. 
Nužertas saulės spindulių! 
Matau: tenai, sode žaliajam, 
Šakų pavėsyje gaiviajam, 
Po vyšniomis, sesuo manai 
Tauri kentėtoja šventoji! 
Parimus žvelgia ji liūdna 
Į Dnieprą, kurs plačiai banguoja — 
Sulauks, gal pamatys mane. 
Ir ji lyg mato, lyg sapnuoja: 
Atplaukia mano eldija, 
Artėja. . . skęsta gelmėje.
— O mano broli! O dalele! — 
Ir mes pabudom iš miegų:
Tu — baudžiavoj, o aš — nevalioj! . . 
Ir taip nuo mažumės laikų 
Kiek mes kentėję, vargę esam!
Gal Dievas duos — kaip nors iškęsim, 
Praeisim tuo dygiu taku. . .
Čerkasai. 1859 liepos 20.

Išvertė E. Motūzevičius.

— Ak, šitaip. . . Tai kas čia, gal šantažas? — Adomėnas 
ta isakė, nekeldamas balso; Albina ypsojosi; iš šono žiūrint, 
būtų galėję atrodyti, kad čia dabar prisipažįstamą meilėje.

— Apleistos žmonos reikalavimai. Gal išgersi kavos t
— Nesinorėtų. Nors įpilk.
— Turiu dar išvirti.
— Gal neverta.
— Kodėl? Kavos man negaila. Kava gera, tikra brazi 

liška, Klaipėdoj iš jūrininkų pirkau.
— O kur tas tavo šoferis?
— Tavęs išsigando. Nepanašus į bailį, ką? O tavęs pa 

būgo. Juk pasisakei savo pavardę. I u man taip visus drau 
gus išbaidysi. O be to, jis ne šoferis.

Adomėnas norėjo paklausti: „Tai kas gi“, tačiau patin 
gėjo. Pagaliau ar ne vis tiek?

Žmogus su frenčiumi nepasirodė ir tada, kai Albina at 
nešė kavą. Kava buvo iš tikro nuostabi.

— Gerai tu gyveni, Albina. Akušerės, pasirodo, neblogai 
laikosi.

— Kaip kas, kaip kur. Tu tai vadini neblogu gyvenimu? 
Pabandytum atsidurti tokiam užkampyje!

— Palanga tau užkampis?
— Devynis mėnesius — taip, O trys vasaros menesiai 

pernelyg trumpi. Ir vasara dar būna lietinga, šalta. Vis l.ek 
tada žmogus atsigauni. O paskui devynis mėnesius lauki se 
kančois vasaros. Bet man pakanka tos kiaurimės. Noriu iš 
čia išsprukti,

— Kur?
— Vis vien. Kaunas, Vilnius. Klaipėdos nenoriu. Įky 

rėjo man. Tai, supranti, toks Paalngo spiiemiestis. Man jau 
geriau Šiauliai. Įgrįso man tas jūros vėjas. Ko tu į mane taip 
žiūri?

— Įdomiai kalbi. Kaip iš knygų. Ir atrodai dailiai.
— Gal vis dėlto įsimylėsi? — Albinos ironija buvo kaž 

kokia prigesusi; jos akyse blykstelėjo liūdesio kibirkštėlė. 
Plaukuose driekėsi viena kita sidabrinė gija. Ir Adomėnui 
pasidarė kažkodėl gaila Albinos.

— Tave dar būtų galima įsimylėti, — labai rimtai '■arė 
jis. — Tik mes vienas antram netikom ir netinkam. Juk tu 
tai gerai žinai. Pagaliau ne aš juk tave pamečiau.

— Man rodos, kad tu mane. Pavydusis mauras! Taip, 
aš skaitau knygas, Adomai, čia nieko kito ir nelieka, tik '•kai 
tyti. Bet ką čia vienas antram pnekaištausim. Dar kavos?

— Dar.
— O kuo ji vardu?
— Viktorija. Nuostabi moteris. Tu net nežinai, koks 

tai žmogus.
— Netgi žuogus?
— Taip.
— Žodžiu, tai, ko nebuvai radęs manyje, daktare Ado 

menai?
Adomėnas pakraipė galvą.
— Tur būt, — atsakė jis po pauzės. —— Pagaliau tada — 

tu galėjai nebūti žmogum, o dabar. . .
— Aha, pagreitintas evoliucijos procesas. Per kelerius 

metus ameba virsta žmogumi. Ko tu žiūri? Apie evoliuciją 
mane mokė dar akušerių kursuose. Beje, gal ir tu žinai, kad 
prie medicinos fakulteto įsteigtas vakarinis skyrius?

— Žinau. Jau pernai žinojau.
— Tai tokioms, kaip aš. Turiu juk teisę ir aš svajoti 

apie gydytojo diplomą.
— Kodėl ne.
— Tad teks tau pasispausti. Adomai. Vienas kambarys 

man. Kelsiuos į Vilnių.
— O mane kelia į Klaipėdą.
— Tave? Direktorium?
— Ne. Degredavo. Baudžia mane.
— Ką gi, vadinasi, liks tavo butas.
— Neliks. Daiktus pervežu į Klaipėdą, o butą paims sa 

vo žinion miestas. Vykdomasis komitetas. Supranti?
•— Ne. Nesuprantu. Buto nepaims, jei apsigyvens tavo 

teisėtoji žmona, būtent aš.
— Aš jau padaviau pareiškimą dėl ištuokos.
— O aš nesutiksiu ,

— Manau, kad tu man nedarysi šunybių.
— O tu man jas gali daryli? Ne, Adomėnai, anas butas 

liek tavo, tiek ir mano.
— Mus ištuoks ir be tavo sutikimo.
— Pažiūrėsim. Jei ištuoks, apeliuosiu į augštesnę instanci 

ją. O per tą laiką, drauguži, aš pas tave atsikraustysiu. Atsi 
bodo man šičia, supranti?

Adomas atsistojo.
— Na, dėkui už kavą. Laikas man važiuoti.
— Kvailas esi. Kur tu dabar trankysies? Pernakvot gali 

pas mane. Aš vaisingesnė negu tu. Beje, Klaipėdoj butą su 
radai?

— Šiokį tokį kampą. Privačiai.
— O gal nori paimt mano butą? Automoblį juk turi. 

Klaipėda po ranka. Galėtume susikeist ka. kuriais baldais.
Adomėnas atsisėdo ir pirštų galais pradėjo trinti sau 

kaktą.
— Čia beveik idėja. Aš juk ne vienas. O Klaipėdoj visi 

nesutilpsim.
— Kiek gi jūsų yra?
— Keturi. Du suaugę ir du vaikai.
— Jau suspėjai!
— Ne. Vaikai ne mano. Puikūs vaikai, kad žinotum. 

Jei nori, gali įpilt man dar kavos. Gyveni gi tu prašmatn>ai. 
Abortais vertiesi?

— Truputį. Kartais. Reikia gi padėti padorioms mer 
gaitėms. Čia ne jūsų ramut miestelis su muzėjais ir teatrais. 
Čia siaučia aistros, viesulai, viskas čia kitaip. Jūia!

— Tavo apolonas — jūreivis?
— Ne. Bazės vedėjas. Retai tokių negražių žmonių pa 

sitaiko, ką?
Adomėnas palingavo galvą:
— Retai. Bet ir skonis gi tavo.
— Visada toks buvo. Juk aš buvau už tavęs ištekėjusi. 

Bet tu nenusimink. Sokratas irgi buvo negražus. Ei Kleopai, 
kurgi tu dingai! Eikš gi čia, mano vyras sutiko tavęs nenu 
šauti. Bus daugiau.
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MOWTfREAL
100 METŲ MONTREAL1O TRANSPORTUI

Pries šimtą metų, 1851 me 
‘.ų gegužės 18 dieną, buvo of i 
Cialiai atidarytas Montrealyje 
arklinis tramvajus, kuris veikė 
iki 1893 metų, kada buvo pa 
keistas elektriniu tramvajum. 
Prieš kelis metus tramvajai pra 
dėti iš apyvartos išimti; dabar 
tėra belikusios tiktai kelios lini 
jos, o vieton tramvajų įvedami 
autobusai ir troleibusai. Susi 
siekimui pagerinti prieš kelis 
metus pradėta vesti autostrada 
virš miesto, ant stulpų, o dabar 
jau visai konkrečiai ruošiamas 
Montrealyje kasti požeminių 
traukinių sistema - metro. Pla 
nai jau esą paruošti; netrukus 
prasidėsią kasimo darbai, ofi 
cialiai skelbiama, kad kasimo 
darbai bus pradėti spalio mėn.

* Protestantų mokyklų moky

KULTŪRINĖ
Atkelta iš

giniam radio ir televizijos s,m 
foniniam orkestrui, o nuo pra 
ėjusių metų rudens dirba Di 
džiajame teatre. Jau dirigavęs 
eilei klasiškų operų ir baletų.

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS

Vado, Federacijos valdybos ir 
Kontrolės komisijos penkerių 
metų kadencija baigiasi 1962 
metų pradžioje. AF valdyba 
1961 bal. 12 posėdyje nutarė 
skelbti korespondsneinius rinki 
nūs, kurie turėtų būti pravesti 
ki 1962 sausio 15.

Vyriausia rink’mų komisija 
tokios sudėties: pirm. Cezaris 
Surdokas (5315 Lothian Rd., 
Baltimore 12, Md.), nariai — 
Birutė Bogutaitė (803 W. Lo 
mbard Sc., Baltimore 1), Ka 
zys Bradūnas (1127 Bayard 
St., Baltimore 23), Juozas Gai 
levičius (618 Coleraine Rd., 
Baltimore 29) ir Jonas Solid 
nas (5440 Frederich Ave., Bal 
timore 29).

Ateitininkų Federacijos są 
jungų centro valdybos, viene 
tų vadovybės ir atskiri ateitinin 
kai visame laisvame pasauly 
maloniai prašomi paslaugiai be 
ndradarbiaiitt su Vyriausiąja 
rinkimų komisija ir padėti jai 
pravesti Ateitininkų Fedeiaci 
jos vadovybės rinkimus.

Korespondencinių rinkimų 
nuostatai bus išsiuntinėti ir ati 
tinkamos instrukcijos bei infor 
macijos bus skelbiamos Vyriau 
sios rinkimų komisijos.

Simas Sužiedėlis
Federacijos Vadas. f

Kun. V. Dabušis I
Generalinis sekretorius. «

DAIL. JONYNAS '
LAIMĖJO KONKURSĄ 
Netoli nuo New Yorko, Wil 

on, Conn,, yra Notre Dame se 
serų mokytojų vienuolyno cent 
ras, paskelbė vitražų konkursą, 
į kurį pakvietė studijas. Komi 
s’ja atrinko dail. V. K. Jony 
no padarytus vitražų projek 
tus. Dėmesį patraukė spalvos, 
dinaminė kompozicija, stilizuo 
tos figūros.

Jonyno studijoje jau nekar 
tą lankėsi architektas R. H. 
Mutrux ir padarė naujų užsa 

tojai, kurių yra apie 5,000 Kve 
beko provincijoje, pareikala 
vo neatidėliojant pertvarkyti 
mokyklas.

• Gaisrų Montrealyje 1960 nie 
tais buvo 5,374; jie sunaikino 
žmonių turto už maždaug 7 mi 
lionus dolerių. Tuose gaisruose 
žuvo 18 asmenų.

• Pranevičius Antanas, vilasa 
lietis, Palangos vasarvietėje nu 
pirko iš Jono Lingaičio funda 
mentališkai pastatytą vasarnh 
mį, kuris tinka ir žiemos meto 
gyvenimui.

• W. Paukštaitis, Kanados ka 
riuomenės karininkas, buvo iš 
vykęs į Čikagą dalyvauti Ant 
rojoje Kanados ir JAV dainų 
šventėje.

KRONIKA...
4-to pusi.
kymų. V. K. Jonynas suprojek 
tavo Kryžiaus kelius, kurie bus 
padaryti iš cemento n pritvir 
tinti prie kolonų. Koplyčioje 
numatomas modernus altorius 
su medžio lentų plokštėmis. 
Jam V. K, Jonynas nupiešė 12 
apaštalų, kurie bus išpjaustyti 
medyje.

Šiuo metu V. K. Jonyno stu 
dija baigia vitražus Masptho lie 
tuvių bažnyčiai. Kiek anksčiau 
dekoravo Christian Brothers 
naujokyno bažnyčią Narragan 
set, R. I. Ten Jonyno supro 
jektuotas didžiojo altoriaus fo 
nas ir padalyti abiejų šonų oi 
deli vitražiniai langai, kuriuo 
se įkomponuoti ir Kryžiaus ke 
hai.

ŽMANIŠKUMO DOKUMEN 
TAI, LIEČIA IR 

LIETUVIUS
Prieš eilę metų „Goettinger 

Arbeitskreis“ paruošė leidinį 
„Dokumente der Menschliclr 
keit", kuiiame buvo ir skyre
lis apie lietuvių parodytą vokie 
čiams rytprūsiečiams žmonišku 
mą bado metais po karo. Ryt 
prūsietės moterys būriais ar at 
skirai vyko į Lietuvą parsinešti 
savo badaujančioms šeimoms 
duonos ir kito maisto. Nors Lje 
tuvos žmonės tuomet jau patys 
vargo, jie vis dėlto atvykėlius 
pavalgydindavo ir dar tarbon 
įdėdavo. Dabar to leidinio yru 
išėjusi antroji laida (Goeltin 
ger Arbeitskreis: „Dokumente 
der Menschlichkeit“, 36U psl. 
Holzner — Verlag Wuerzburg, 
DM 9,80). Šis naujas leidinys 
dvigubai didesnis už prmąją lai 
dą. E.

NAUJOS DAINOS!
Išėjo iš spaudos du susiuvi 

niai Juozo Strolios dainų „Su 
daina ir giesme“. I sąsiuviny: 
1) Audra — balsui solo su pia 
no akompaniamentu; 2) Ad 
vento daina — mišriam cho 
rui; 3) Tikiu — balsui solo, 
smuikui ir vargonams.

Il-me sąsiuviny: 1) Ar tu 
žinai? — balsui solo ir piano 
akompaniamentas; 2) Oi kai 
mes augom — moterų balsų 
duetas su mišrių oalsų choru ir 
piano akompaniamentu; 3)

Bukime sveiki!
< VEDA DR. V. TERCI JONAS

MAISTO REGULIAVIMAS
Sveikatos sumetimais ir dėl 

geresnės išvaizdos asmuo, ku 
rio svoris 20 procentų viršija 
normalų, turi tsengtis atlikti gy
dymą liesinimo dieta. Ta dietą 
nėra būtino reikalo taikyt as 
menims, kurių svoris tik 10 ar 
15 procentų augštesnis už. nor 
malu, nebent jie turėtų širdies 
ligą ar medžiagų apykaitos su 
trikimą: padagrą ar diabetą 
(cukrinę ligą). Pagrindų to 
kiam gydymui yra keli; jeigu 
senatas asmuo lieka laibas, tai 
jis gali tikėtis ilgesnio gyveni 
mo.

Ligos pavojus, o ypatingai 
rizika galimo įgyt diabeto ar 
mirties pavojus nuo operacijos 
yra mažesni plonam asmeniui. 
Toli pažengęs arteriosklerozas 
dažniau esti pas nutukėhus, ne 
gu pas tuos, kurių svoris nor 
malus.

LIESINIMO DIETA
dažnai turi būt nuo 800 iki 1000 
kalorijų žemiau medžiagų apv 
kaitos reikalavimų ir turėt sayv 
je nuo 1 iki 1 l/2 Rr baltymo km 
kvienarn kg kūno svorio (kuo 
baltymas arčiau 1% gr, tuo ape 
titas lengviau kontroliuoja

Aušros Vartų M arų ai — miš 
riam chorui ir vargonams. Spa 
ūdos atsiliepimai:

„Choro dainos, plačiai ir po 
lifoniškai vestos, reikalauja gc 
rai išlavnto choro. Solo dainos 
irgi dažnai turi visai savarankų 
polifoninį akompaniamentą... 
Galima J. Strolią įsivaizdinti 
kaip teoretinių dalykų profeso 
rių, paskendusį ypač poliloni 
jos dėstyme, kuris, kurdamas 
aiškiai talentingus kūrinius, gy 
vena savame pasauly*.. Vladas 
Jakubėnas — Muzikos Žinio 
se“.

Vieno dainų ir giesmių są 
'sfljvinio kaiha $1.75. Visos 
šios dainos yra gaunamos pas 
Vytautą Strolią, 524 West 42 
nd Street, New York 36, N. Y. 
USA, arba J. Karvelio preky 
bos namuose 3322 So. Halsted 
Str., Chicago, III , USA.

• Dr. J. Prunskio knygą „Silp 
name kūne“ spausdina įmina 
culata leidykla Putnu ~re. 
Conn.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNiMUI — VASARIO 16 

GIMNAZIJAI

V. Beauty Parlor 
(moterų kirpykla) 
452 Deca ie Blvd.

St. Laurent. Tel. R1 7-2574
Sav. Violeta Juras. 

j Dr. Roman Pniewski I
< Daugiamete praktika didelėse ligoninėse ir klinikose
1 Vidaus ligų, akušeri,x»s ir vene-inių ligų specialistas. |
i 3537 PARK Ave. Montreal. Tel. VI 5-7623
j Valandos - Nuo 3 iki 9 vai pu pietų.

i] A/F7-6727 i
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, L.ACHINE. Ii;

mas). Riebalų 40 gr dienai pfl 
kanka, bet dažnai pacientas jau 
Čiasi labjau patenkintas, jeigu 
riebalų yra daugiau (iki 80 ar 
90 gr), paliekant maisto kalo 
rijų likutį žemą angliavande 
niais. Dienos maistas valgymui 
padalinamas j 3 oahs maždaug 
lygiais kalorijų atžvilgiu.

Maistas, kurio reikia vengti, 
arba varlot kiek galima ma 
žiau: grietinė, cukrus ir koncen 
truoti saldumynai, visoks mais 
tas gausus riebalais, padažas. 
Svorio numetimas vyksta lėta 
eiga. Pacientas turi supiasti, 
kad pirmos dvi ar trys dietos sa 
vaitės gali neduot svorio net-iKi 
mo ir vėliau gali būt periodai, 
kada svorio numetimas yra ma 
žas arba jo visai nebūna. To 
kiais atvejais pacientas nusime 
na ir nori nutraukt dietinj gydy 
mą.

Idealus svorio numetimas 
yra nuo 1 iki 3 svarų per sa 
vaitę. Svoris gali būt skirtingas 
2 ar 3 svarais per dieną ir lai pa 
reina nuo vandens gėrimo ir 
maisto priėmimo. Patariama 
svertis tuo pačiu laiku rytais 
prieš apsirėdymą.

PERMAŽAS SVORIS, JO 
REIKŠMĖ IR 

REGULIAVIMAS.
Svoris 15 procentų ar dar 

žemesnis negu normalus turi at 
kreip dėmesį ir gali būt papildy 
tas valgant daugaiu maisto. 
Kaip jau buvo minėta, perma 
žas svoris yra susietas jaunam 
amžiuje su didesniu mirtingu 
mu, ypatingai nuo džiovos. 
Prie tuberkuliozės pastebimas 
svorio kritimas. Todėl į svorio 
priaugimą jaunam amžiuje rei 
kia žiūrėt kaip į apsaugą nuo 
ligos, bet ir čia svorio didėji 
mas turi būS kontroliuojamas 
atsižvelgiant į amžių ir Ūgį. As 
menys su mažu svoriu greit pa 
vargsta, ne taip darbingi, tam 
pa nervingi ir greičiau linkę su 
sirgt sunkesnėm ligom.

Svorio numetimu ypatingai 
rūpinasi merginos ir jaunos .no 
terys ir svarbu, kad dietinis gy 
dymas liesinimu nepakenktų jų 
sveikatai ir būtų atliekamas gy 
dytojo priežiūroj. Ir vyresniam 
amžiuje svorio kr-timas kartais 
gali būt ženklu rimto susirgimo 
ir todėl jo priežastys kiekviena 
atveju turėtų būt gydytojo ištir 
tos ir nustatyta ar koks gydy 
mas reikalingas. Gydant svorio 
kritimą, kaip dietinę problemą, 
jeigu kitų priežasčių ar ligų ne 
rasta,

REIKIA LAIKYTIS 
DVIEJŲ TAISYKLIŲ: 

daugiau valgyt maisto ir ma

Gera naujiena!
Kaufman’s Woollens &Textiles 

Wholesale and Retail
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems 

garantuotai skubiausiai ir 
urmo kainomis 

(30—40% žemiau rinkos kainu) 
Importuojame iš Anglijos

didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių.
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatiniu 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų.

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysi be. 
Priimame užsakymus 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS

Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

žiau eikvot energijos. Kad svo 
ris priaugtų reikia imti karna 
jų daugiau, kad jos viršytų su 
vartotą energiją. Nuosaikiai 
veiklus asmuo, vidutinio dy’ 
džio, dienai suvartoja apie 
2500 kalorijų. Kad jo svoris 
priaugtų, jam reikia skirt dietą 
su papildomais baltymais ir su 
3000 iki 3500 kalorijų. Šutei 
kiant daugiau kalorijų svarbu, 
kad maistas būtų paruoštas ska 
niai ir lengvai virškinamas. Rie 
balai duoda daugiau energijos 
negu .kuris kitas maistas, bet an 
gliavandeniai yra lengviausia 
paverčiami į kūno riebalus.

Baltymai arba proteinai yra 
mažiau tinkamas maistas tam 
reikalui. Pieno kvorta arba lit 
ras duoda apie 700 kalorijų ir 
suteikia reikalingas kalkes, fos 
forą ir vitaminą A.

Kartais svarbu be trijų pa 
grindinių valgymų įterpi prieš 
piečius ir pavakarius, kaip d a 
romą Lietuvoj vakarą dar’oyme 
čiu, kada sunkiai dirba ir reikia 
daugiau kalorijų. Skiriant mais

REIKIA LAIKYTIS SEPTY 
N1Ų PAGRINDINIŲ 

PRODUKTŲ,
apie ką buvo mano rašyta pra 
eitais metais. Minėtinas kitas 
maistas augštos kalorinės ver 
tės: sviestas, grietinė, riebi mė 
sa, sūris, pyragaičiai, grietini 
niai ledai ir panašūs. Vienas 
kiaušinis dienai yra naudingas

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tek: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

j Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
fžd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

| Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

;j BEI L/ZZI-L.AMY, INC
j DO 6-6941 76/€ George St., Ville Lašale.
i j vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis" popieris.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos jvainos durys, langai, virtuvėms kabitai ■ ’ 

!r kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. S I A U C I U L i S 

yra to* sri’ies specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

į Lietuviams nuolaida.
Adresas: 647 Lafleur Str., Villa LaSalle, j

3 Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. <

dėl jo mineralų, vitaminų ir pa 
pildomų kalorijų. Svygūs vai 
šiai ir daržovės žadina apetitą 
ir turi savyje vertingų vitaminų 
ir mineralų. Priaugt vieną sva 
rą per savaitę, dieta turi būti 
padidinta apie 600 kalorijų per 
dieną. Daugiau bus.

MIELI VASAROTOJAI — 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

Mums būtų labai malonu, 
kad Jūs savo atostogas praleis 
tumėte mūsų dvare.

Šiam sezonui pertvaikeme 
savo restoraną bei kitus iren 
gimus. Valgomasis yra perxel 
tas į didžiąją salę. Virtuvė bus 
lietuviška, valgius gamins pri 
tyrusi lietuvė virėja. Šiais pa 
gerinimais tikimės pilnai pa 
tenkinti vasarotojų pageidavi 
mus.

Kainos mūsų vasarvietėje, 
palyginus su kitomis tokio pat 
lyf'io' vasarvietėmis,, yra žc 
mos: viena savaitė vienam as 
meniui su pilnu pensijonu tik 
$ 50.00.

Mūsų adresas:
Osterville Manor, Inc. — 

Osterville - Cape Cod, Mass., 
USA. Tel. GArden 8-6991.

Jungiame (graž:ausius linkėji 
mus ir laukiame Jūsų Ostervil 
le dvare.

Jūsų J- Kapočius.

I A. NOKKELIŪNAS |
v 4 Commissioner of the Superior Court of Montreal o

MONTREAL ENTERPRISE.) REG’D. |

t ..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

L 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Zotique) X 
v Montreal 36, Que. Tel. RAymo*id 7-3120. X

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

Montreal, P. Q. Tel. R1 4-6940.
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lietuviai veikia visur
Tuo patim Comet IV išskri 

dp į JAV Sriubelių fabrikantas 
VI. Burokas.

Abu fabrikantai žada parsi 
gabenti naujų mašinų savo in 
dustrijai.

Vi. Urbiečio fabriko techniš 
kas direktorius VI. Paliulionis, 
prieš porą savaičių nuskridęs i 
JAV. žada pargabenti mašinų 
Urbiečio fabrikui už 33 mil. pe 
zų. (Urbiečio šriubų fabrike dil
ba per 300 žmonių).

TURI DIRBTUVE, 
ATIDARĖ PARDUOTUVĘ

Jonas ir Vincas Norkai, turin 
ti kėdžių ir spintų (plaoares) 
dirbtuvę netoli lietuvių parapi 
jos, Avellanedoje, šiomis die 
nomis atidarė baldų ir įvairių 
virtuvės apyvokos rakandų pat 
duotuvę, ispaniškai tariant 
„Muebleria y articulos de ho 
gar“, — lietuviais apgyventa 
me Valentin Alsina mieste gat 
vėje.

Urugvajus.
EKSKURSIJA j LIETUVĄ

Vietos lietuviai komunistai 
subruzdo ruošti ekskursiją į 
Lietuvą. Piadėjo rinkti norm 
čius vykti, bet pasiūlymus aa 
ro' tik saviesiems ir artimie 
stems sėbiams, o atidžiai atstu 
miami visi liberalinių pažiūru 
lietuviai, nes jie laikomi pavi
jingais Lietuvys režimui.

Manoma padaryti ekskv.rsi 
ja 50 asmenų grupės. Daugu 
mą jų sudarys komunistai, bet 
bus pridurtas vienas antras ne 
komunistų žmogus, kad tuo bū 
du vėliau galima būtų teigti, 
jog ne vien komunistai ekskur 
savo. Bet čia ir vieno kito ne 
komunisto prikergimas yra jų 
galvosūkis. Renka sąrašus. Vie 
m stato kandidatus vienus, ki 
ti, šiuos išbraukdami, stato ki 
tus, todėl, kol kas nėra jokių 
galimybių išspręsti kokie as 
mens pateks į šią kelionę.

Daug lietuvių patriotų nore 
tų pamatyti dar kartą savo 
brangią tėvynę ir susitikti su 
savaisiais. Nors visi vyktų kaip 
Urugvajaus piliečiai, visvien su 
abejoja ar tokia ekskursija ne 
būtų pražūtinga, prisimenant 
komunistų klastas, ir susilaiko.

Tada patriotinės dvasios lie 
tuviai, norintieji vykti su eks 
kursija, bus galutinai išsijoti ir 
pripažinti komunistų, kaip ar 
timieji jų simpatizanlai, o ve 
liau perleisti per Sov. Rusijos 
ambasados Urugvajuje koštu 
vą, priimti vykti, nes visiems 
kelionė bus apmokėta Sov Ru 
sijos pavergtų liaudžių pini 
gaiš. Vėliau parašysime pla 
čiau.

MOKSLEIVIŲ 
MANIFESTACIJA

Gegužės m. 18 d. Urugvajų 
je buvo paminėta 150 metų re 
voliucijos sukaktis, nuo kurios 
kraštas iškovojo nepriklauso 
mybę.

Be kitų aktų, buvo suruoš 
ta moksleivių manifestacija, 
principale sostinės Montevideo 
avenida 18 de Julio. Gausingo 
je eisenoje apie 40,000 moks 
leivių, dalyvavo per 100 lietu 
viukų.

Australija.

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Iš Lietuvos į Adelaidę pas 

savo vyrą, žinomą sporto me

J. Amerikos V.
ATIDENGTAS MAIRONIUI 

PAMINKLAS 
CLEVELANDE

Birželio 25 d. Clevelande, 
Rockefellerio parke, lietuvių 
skyriuje buvo iškilmingai ati 
dengtas lietuvių tautos atgimi 
mo Pranašo kun. J. Mačiulio- 
-Maironio biustas. Clevelando 
lietuviai teisėtai šią dieną pava 
dino „Maironio Diena“, nes ji 
prasidėjo 10.30 vai. pamaldo 
mis, kurių metu pi įtaikytą pa 
mokslą sakė „Draugo“ red. 
kun. J. Prunskis. 2.30 p. p. Įvy 
ko iškilmingas paminklo ai’ 
dengimas ir pašventinimas, ku 
riame dalyvavo Clevelando 
miesto atstovai, kultūrinio lietu 
vių darželio ir įvairių tautybių 
darželių komitetų atstovai, 
„Čiurlionio Ansamblis“, Cleve 
lando lietuviai — ' skautai, 
„Draugo" red. kun. J. Pruns 
kis, JAV Lietuvių B-nės pirm 
S. Barzdukas^ Maironio biusto 
autorė - skulptorė Elena Do 
Cienė iš Toronto ir didelis bū 
rys Clevelando lietuvių, i'ą pa 
čią dieną 6.00 vv. šv. Jurgio 
Bažnyčios parapijos salėje įv> 
ko banketas, kuriame dalyva 
vo apie 200 kviestų svečių.

Lietuvių kultūrinis darželis 
šiame didžiuliame ir gražiame 
parke, kuriame turi savo sky 
rius dar 27 tautybės, yra labai 
skoningai sutvarkytas. Jame, 
be birželio 25 d. atidengto Mai 
Tonio biusto, kuris, tarp kitko, 
buvo modeliuotas Toronte, o 
atliedintas bronzoje Florenci 
jos mieste, Italijoje, yra atvež 
ti iš Lietuvos ir anksčiau pasta 
tyti dr. J. Basanavičiaus, dr 
V. Kudirkos biustai ir kiti tauti 
niai simboliai. Darželis įkurtas 
ir šiandien prižiūrimas senųjų 
lietuvių ateivių Amerikon pa 
stangomis.

MAŽOJI DAINŲ DIENA
Birželio 25 deiną, Brookly 

ne Apreiškimo parapijos sale 
je įvyko Mažoji dainų diena. 
Čia susirinko trys chorai: 1. 
Philharmonijos Lietuvių tauti 
nio meno ansamblis, dirig. L 
Kaulinio, 2. Rūtos radio an 
samblis, dirig. A. Kačanausko 
ir New Jersy ir 3. Brooklyno 
„Operetės" choras, dirig. M. 
Cibo.

Trys chorai drauge žymus 
vienetas. Jis labai įspūdingai su 
giedojo J V ir Lietuvos himnus 

i i/, užbaigai keturias populia 
rias dainas. Klausovams buvo 
kuo pasigėrėti. Kor

Argentina.

KYLA LIETUVIAI 
PRAMONININKAI

Išskrido į JAV Kazimieras 
Kunigonis, metalo išdirbinių 
fabriko savininkas, kurio Įmo 
nėję dirba 240 žmonių.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

MM>iimiiiiniiinnnt:nnm:mirm;.r

XK

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

82 Richmond St. West 
(Kampas Bay ir Richmond)

Ruom 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585 

•CX "V1* ---- - -------------- X

A. E. M c K AG U E, Q. C. 
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394. EM 4 ĮJOS. 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

SAU LT Ste. MARIE, Ont.
PRADĖTA „NEPR. LIETUVAI” PAREMTI 

RINKLIAVA

Filmų menas
STRANGERS WHEN WE MEET

Visoje Kanadoje šiuo laiku 
pradėtas „Nepr. Liet.” šėrų pla 
tinimo vajus, kurio tikslas pade 
ti „Nepr. Liet.“ savaitraščiui 
įsigyti naujas spausdinimo ma 
šinas. Mūsų mieste šiam vajui 
įvykdyti įgaliotas tautietis Jur 
gis Skardis, kuris Š. m. liepos 
mėn. pradžioje jau pradėjo lai 
bą. Pirmieji rezultatai yra visai 
neblogi, nes per porą pusdie 
nių, dar neapėjus nei pusę lie 
tuviškos kolonijos jau surinkta 
$110,—. Kai kurie taulieč ai, 
negalėdami ar nenorėdami pirk 
ti „Nepr. Liet.“ šėrų, paremia 
mažesnėmis piniginėmis auko 
mis. Vienas kitas tautietis pasi 
žadėjo šiam svarbiam reikalui 
paaukoti vėliau ar pasiųsti savo 
auką stačiai „Nepr. Lietuvai“.

Po vieną „Nepr. Liet. ’ šėrą 
pirko šie tautiečiai: Vyt. Skar 
žinskas, A. Balčiūnas, A. Že 
maitis, L Genys, B. Švilpa, VI. 
Mockus ir Z. Girdvainis.

Mūsų apyl. valdyba, vykdy 
dama pernai rudenį padarytą 
susitarimą, vietoj tradicinės do 
vanos, be atlyginimo mokinan 
čiam šeštadienio mokykloje 
mokytojui J. Skardžiui irgi pa 
skyrė 10 dol. „Nepr. Liet.” sa 
vaitraščiui paremti.

Po 5 dol. aukojo šie tautie 
čiai: M. Riauka, St. Druskis, 
J. Žebraitis ir K. Balčiūnas.

Po 2 dol. aukojo: Vyt. Vai 
nutis, A. Vanagienė, A. Motie 
jūnas, E. Chinienė ir M Skar 
žinskienė.

Taigi, pradžia yra nebloga ir 
reikia tikėtis kad mūsų maža 
lietuvių kolonija savo gerais no 
rais paremti „Nepr. Liet.” sa 
vaitraštį, pasirodys kaipo viena 
iš pačių geriausiųjų visoje Ka 
nadoje, o „Nepr. Liet.“ įga 
liotinis žada per sekančias 4— 
6 savaites aplankyti visus Sault 

cenatą p. Umerį atvyko žmo 
na Natalija ir duktė Renata. Jų 
pareiškimu, gyvenimas Lietu 
voj pasikeitęs ir miestuose jau 
nėra toks vargingas, kaip pro 
vincijoj, kolektyviniuose ūkiuo 
sė. Atvykusieji gyveno Veliuo 
noj. Renata jau spėjo prisijung 
ti prie sportuojančio jaunimo.

LITUANISTINIAI KURSAI 
prasidėjo balandžio 30 d. Lietu 
vių Namuose, Norwood.

Kursuose dėstomi šie pagrin 
diniai dalykai: 1. Lietuvių kai 
ba: a) rašyba, b) literatūra ir 
c) žurnalistikos pradai; 2 Lie 
tuvos istorija; 3. Lietuvos geo 
grafija.

KONCERTAI 
KITATAUČIAMS

Kultūringoji Austraijos visuo 
menė domisi kitų tautų gyveni 
mu ir kultūra, todėl pasikviečia 
jų vienetus specialiems parengi 
mams.

Dvi Adlaidės lietuvių meni 
nės grupės — choras Lituania 
ir tautinių šokių ansamblis, tai 
kininkaujant solistei G. Vaši 
liauskienei ir pianistei D. Old 
ham, Education Week proga, 
buvo išvykusios į Renmarką 
(160 mylių nuo Adelaidės), 
kur davė lietuviškų damų ir 
tautinių šokių konertą.

Beveik 400 australų, kaip jie 
patys vėliau pareiškė, piimą 

Aktoriai Barry Morse ir Alan King kalbasi naujos BCB 
programos reikalu.

tautinis.

Ste Marie, Ont. ir apylinkėje 
gyvenančius tautiečius ar bent 
tuos, kurių adresai yra žinomi.

KITOS NAUJIENOS
Po septynerių savaičių sauso 

oro susilaukėme daug lietaus ii 
prasidėjo šaltoka vasara, o tai 
didelis nusivylimas mūsų žuvi 
mnkams ir mėgėjams pasimau 
dyti.

MIRĖ JAUNAS VYRAS
Praėjusį mėnesį mūsų inics 

te, staiga išrdies smūgį gavęs, 
pasimirė tautietis Vizbaras An 
tanas, 42 metų amžiaus. Veiio 
nis buvo kilęs iš Mariampoles 
apylinkės, o mūsų mieste ii Ka 
nadoje išgyveno apie 14 metų.

DARBŲ STOVIS
Didžiausioji miesto darbovv 

tė „Algoma“ plieno fabrikas 
š. m. birželio m. paskelbė turjs 
virš 7000 darbininkų. Samdo 
mi ir nauji darbininkai, bet, da 
ugiausiai, tik kaipo pakaitalas 
atostogaujantiems. Taip paf 
skelbiama, kad šioji įmonė dar 
bininkams algoms ir kitiems rci 
kalams mūsų mieste laike š. m. 
gegužės mėn. išmokėjo virš 5 
mil. dolerių, o per pirmus 5 
šių metų mėnesius virš 20 mil. 
dolerių. Kadangi šioje dari, o 
vietėje darbo sutartis baigiasi ?. 
m. rugpjūčio 1 d., tai jau da 
bar tarpe fabriko administiaci 
jos ir darbo unijos vyksta de 
rybos dėl naujos sutarties, ta 
čiau rezultatai kol kas neskel 
biami. Teko girdėti gandų, kad 
plieno darb. unija labai daug 
ko nori naujoje darbo sutarty 
je: atlyginimo pakėlimo, ilge” 
nių atostogų, geresnio sveika 
tos draudimo, didesnių pensijų 
ir kita, bet ką išsikovos, tai tik 
ateitis parodys.

Korespondentas.

kartą savo gyvnime dalyvavo 
koncerte, kurio jie ilgai negalė 
šią pamiršti.

STEIGIAMAS LIETUVIŲ 
BANKAS

Melburno lietuvių bendruo 
menės susirinkimo metu buvo 
pranešta, kad baigiama aiškin 
tis vietos įstaigose Melburno 
lietuvių kooperatinės kredito 
dr-jos steigimo kaikurie stalu 
tiniai neaiškumai. Reikalą bai 
gus aiškintis, nedelsiant būsiąs 
sušauktas Melburno lietuvių su 
sirinkimas. Patirta, kad jau da 
bar esąs keletas desėtkų tautie 
čių šiai idėjai pritariančių ir ža 
dančių įsigyti net po keletą įna 
šų.

NEWCASTELIO 
APYLINKĖS

lietuvių susirinkime išrinkta 
nauja valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė sekančiai;

P. Brūzga — pirm., K. Jaz 
būtis — vicep., J. Česnaitis — 
sekret., J. Levickas — ižd. ir 
H. Zakarauskas — kultūros rei 
kalams. Kandidatais liko J. Le 
vickienė ir B. Liūgą.

Į Kontrolės komisiją buvo iš 
rinkti — Dr. V. Kišonas, J. 
Statkus ir M. šeš(kus.

Senajam soc. globis moterų 
komitetui, kurį sudarė ponios 
— M. Andriūniene, M. Lapins 
kienė ir S. Viskauskienė, susi 
rinkimas pareiškė gilią padėką
už gerą ir našią veiklą.

Į naująjį soc. globos m ite 
rų komitetą išrinktos ponios: 
B. Vilkienė, O. Jazbutienė ir 
P. Bučienė.

S-mui pirmininkayo St. Žu 
kas, sekretoriavo—M. Šeškus. 

Nukelta į 7-tą psl.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS SEIMAS

Savo laimei ir tautos gerovei. 
Kas neranda lietuvaitės savo 
aplinkumoje, tesikreipia adte 
su: G. Žilvitis, 7722 George 
St., LaSalle, P. Q., Canada. 
Paslaptis garantuota. Patarna 
vimas nemokamas, nes reikalas

Tai drama, kuri sukasi apie 
architekto (Kirk Douglas) su 
sitikimą su svetima motei im 
(Kim Novak). Architektui yra 
užsakyti pastatyti namai garse 
jančiam rašytojui (Ernie Ko 
vacs). Didelę filmo dalį Užima 
tų radikaliai modernių namų 
planavimas ekscentriškam ra 
šytojui. Čia yra gera proga sek 
ti architektą jo kūrybiniais mo 
mentais, kai jis vykdo seniai 
kilusią svajonę. Taip pat ne 
praleidžiama proga bent leng 
vai pafilosofuoti apie architek 
tūros meną.

Architektas susitinka svetimą 
ją moterį visai netikėtai, ve 
dant į mokyklą vaikus. Jų natū 
ralus vienas prie kito patrauki 
mas tuoj išsivysto į draugys 
tę. Toliau, įvairių šeimyninių 
nesusipratimų stumiami, juodu 
įsivelia į romansą, iš kurio ky 
la skandalas, grasinąs iširti 
dviems šeimoms.

Barbara Rush vaidina archi 
tekto žmoną, per daug nute 
lusią nuo savo vyro kūiybinio 
gyvenimo, kas jį ir priverčia 
jieškoti supratimo ir dėmesio 
kitoje moteryje.

Filme parodyta maža gyve 
nimo dalelė, kun, kaip pavyz 
dys, galėtų perspėti kitus, kad 
ir jiems gali panašiai atsitikti, 
atsidūrus panašioje padėtyje. 
Filmas gyvenimiškas savo tu 
riniu, skoningas pastatymu ir 
atitinkamai realus vaidybiniu 
išpildymu.

THE STORY OF RUTH
Šiame filme mėginta alvaiz 

duoti Naomi ir Ruth biblinis 
aprašymas, Ruth vaidmenyje 
matome Eleną Eden, naują Iz 
raelio priedą Hollywoodo žvai 
gždynui. Jos vaidyba, kaip ir 
kitų šio filmo aitistų, yra kaž 
kaip lyg suvaržyta, atrodo, lyg 
tas prieš tūksaančius metų dė 
vėtąs rūbas, dabar užvilktas 
XX amžiaus žmonių, juos var 
žytų.

Ruth ir Naomi istorijoje yra 
gilių problemų, tiek pat ak’ua 
lių šiais laikais, kaip ir tada, ta 

LENKAI APIE VILNIŲ

Atkelta iš 3-čio psl.
prieškarinių laikų, lenkai turi 
didelę persvarą. Jie Vilnių ge 
riausiai pažįsta, daugiausiai 
prie jo yra pririšti, tvirtai lauk 
darni išlaisvinimo" (be abejo
— lenkiško! K. B.).

Jau ne pirmą kartą Toronte 
lenkų laikraštis talpina tenden 
cingus straipsnius apie Lietuvą, 
lietuvius ir mūsų sostinę Vilnių
— tokiais žodžiais VKL S ' s 
Kanados Krašto Valdybos pir 
mininkas K. Baronas kreipėsi 
atviru laišku į „Glos Polski” lę 
daktorių — kaip kad pa v. bii 
želio 15 d. 1961 m. „Pasikeitęs 
Vilniaus veidas“. Ir ne tik 
„Glos Polski“ užsiima tokia 
„prekyba“, bet beveik visi 'en 
kiški laikraščiai Kanadoje ir 
JAV. Mes, lietuviai — toliau 
rašo lenkų redaktoriui K. Ba 
ronas — tremty, esame nuste 
bę tokiu lenkišku šovinizmu, 
ypatingai kada lenkai ir Lenki 
ja, būdama komunistinėj prie 
spaudoj, planuoja į „savo glo 
bą” paimti visas tautybes nuo 
Odros beveik iki Maskvos ir 
Kijevo^ visuomet svajodama 
apie seną pasaką — Lenkiją 
nuo jūros ik jūros! 

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

Būstinė: Lietuvių Namai
1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 8%.
Už paskolas morgičius — 7%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydy.
Darbo valandos:

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 vai. p. p. ir 
vakarais nuo 5.30 ligi 9 v. v.

Antradieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p. ir vakare nuo 7—9 v
Trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v. r. ligi 1 v. p. p.

čiau nerealiame legenaarinio 
pobūdžio pastatyme jos vos 
tik paminimos, kiek tai reikalin 
ga statomojo veikalo turiniui. 
Žmonės tokio filmo žiūri tik 
kaip gražios Hollywoodo st» 
liumi atvaizduotos pasakos. 
Čia lyg ir atsikvepiama nuo gau 
sybės tų filmų, kuriuose iškelti 
žmogaus psichiniai pergyveni 
mai, moraliniai ir lomantiški ne 
sklandumai bei žmogžudystės.

Šiame filme, kaip ir daugely 
je kitų religinio ir biblinio turi 
nio filmų, jaučiasi charaktenn 
gas religijos stebėjimas iš ša 
lies. Religijos vertė čia yra to 
kia pat, kaip ir Biblijos parkai 
tymas, nepasvarsčius joje rastų 
minčių prasmės.

ELMER GANTRY
Šis filmas yra statytas pagal 

Sinclair Lewis to paties vardo 
romaną. Jam tema yra imta ;v 
Amerikos paplitusio religin 
judėjimo, vadinamo „Revi 
vals“. Filmo turinys apima vie 
nos tokios grupės veiklą, atskei 
džiant jos tikslus, laimėjimus ir 
nepasisekimus. Grupei vado 
vauja jauna „Sister Sharon" 
(Jean Simmons), kuri savo sim 
patišku charakteriu sutraukda 
vo į savo palapinė atgailautojų 
minias.

Elmer Gatry (Burt Lancas 
ter), labai iškalbus, nusigyve 
nęs keliaujantis pardavėjas, su 
žavėtas gražiosios „Sister Shar 
on", prisideda prie jos grupės, 
sakydamas pamokslus. Jo ug 
ningi, gatvėse ir karčiamose su 
rinktu žodynu papildyti pai 
kslai stebuklingai veikia m:ni<f, 
grąžindami tikėjiman šimtus 
nuo jo nuklydusiųjų. Tačiau to 
ji pati atgailaujančioji minia, 
pasklidus pirmam šmeižtui, ne 
sivaržo jį apmėtyti kiaušiniais. 
Paprastai minia nenori suprasti, 
kad jos vadai yra padaryti iš 
to paties molio ir tuturi tas pa 
čias žmogiškas silpnybe?.

Filme keliamas klausimas 
dėl tokių emocinių religinių ju 
dėjimų vertės. Atsakymas pa 
liekamas žiūrovui.

(LL).

Pone redaktoriau — toliau 
atvirame laiške rašoma — laik 
raštis formuoja skaitytojų nuo 
taikas. Bet neatrodo, kad len 
kiški laikraščiai yra palanKiai 
nusistatę lietuvių ir Lietuvos 
atžvilgiu, nepripažindami mu 
ms jokių teisių į mūsų sostinę ir 
lietuvius gyventojus, gyvenan 
čius nuo Gardino (visi miestų 
vardai rašomi lietuviškai!) iki 
pat Turmanto.

Bet. . . Audiatur et aliera 
pars! Išklausykime lietuvių 
balso! Tad, kaip Vilniaus Ii 
vis, prašau p. Redaktorių , 
leisti Jūsų laikraštyje kas mene 
sį man teikti tikrus faktus iš 
prieškarinio Vilniaus ir Vii 
niaus krašto gyvenimo, . kad 
Tamstos laikraščio skaitytojai 
pažintų tuos metodus ir tuos 
kelius, kuriais ėjo prieš karą 
lenkai, vesdami kolonizacija ir 
polonizaciją Vilniaus mieste ir 
jo krašte”.

Atvirą laiką K. Baronas už 
baigė, prašydamas Redakto 
riaus,, patalpinti jį „Glos Pols 
ki” laikraščio puslapiuose.
Filmų menas
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HAMIf&LTOM
AP. VALDYBOS ŽINOS

Sibiro lietuvei motinai pasiųs 
tas siuntinys su šiom dovanom 
nuo visų Hamiltono lietuvių: 
1) vyr. kostiumui medžiaga 10 
J^jardo, 2) pamušalas 6 jardų, 
3) vilnonei suknelei medžiaga 
3 jardai, 4) vilnonė skara, 5) 
moteriškas megstinis, 6) 5 vii 
nonės skarelės. Su persiuntimo 
išlaidom, už siuntinį buvo su 
mokėta 137,34 dol. Be augs 
čiau išvardintų organizacijų, 
prie siuntinio išlaidų padengi 
mo, dar prisidėjo 10 dol. auka. 
Tri Realty Įstaiga ir Sakas Far 
cel agency, įdedama į siuntinį 
moteriškai suknelei medžiagą. 
Šis siuntinys yra Hamiltono lie 
tuvių dovana Motinos Dienos 
proga, daugiavaikei lietuvei mo 
tinai Sibire.

Birželio trėmimų minėjimas 
pilvo estų ūkyje, dalyvaujant 
visoms trims Pabaltijo tautoms 
Pagrindinis kalbėtojas buvo J. 
Wintenneyer Ontario liberalų 
vadas ir šiaurės Waterloo MP 
P. Taip pat dai kalbėjo O. 
W. Weichel MP. Minėjimą pla 
čiai aprašė Kitcherler - Water 
loo dienraštis birželio 19 d., o 
visą programą transliavo Kit 
chener radio stotis. Minėjimas 
sutraukė beveik tūkstantį daly 
vių, nežiūrint kad jis buvo be 
veik 50 mylių nuo Hamiltono.

Lietuvių Dienos programoj 
dalyvauti pakviesti tautiniai šo 
kiai ir sportininkai. Kadangi 
susidarys per 30 asmenų grupė, 
L. B-nės valdyba numato reng 
ti ekskursiją iš Hamiltono i Mo 
ntrealį nes tiki, kad norinčių 
vykti į VIII-tą Kanados LD 
rugsėjo 2—4 dd. bus dar dau 
giau asmenų. Ekskursija numa 
tomą rengti trauKiniu. Ją suor 
ganizuoti pavesta K. Baronui. 
Išsiaiškinus su geležinkeliu vi 
sas vykimo sąlygas, kitą mene 
sj bus paskelbta registracija.

Tautinių grupių s-ga Hamil 
tone š. m. spalio 26 d. numato 
rengti koncertą. Programą išpil 
dyti pakviesti lietuviai.

Kariuomenės šventės minėji 
mas nutarta ruošti lapkričio 4 
d., šeštadienį, Knights of Co 
lumbus salėje. Po programos 
bus šokiai.

Augštąsias mokyklas baigų 
šieji prašomi apie tai pranešti 
K. Baronui telef. LI 5-09 74. 
Jų nuotraukos ir trumpi aprašy 
mai bus patalpinti Kanados Lie 
tuvių Dienos proga leidžiamam 
metraštyje.

Ap. inform.
GRAŽIOS VESTUVĖS

buvo Zenono Stanaičio su Al 
dona Meškauskai te. Jaunuosius 
prie altoriaus palydėjo E. Pet 
rušaitis ir I. Grabošaitė, A. Pie 
šina (iš Montrealio) ii N. Sta 
naitytė, L. Žežauskas (iš Mont 
realio) ir L. Šukytė, J. Giedrai 
tis ir L. Virbickaitė, Alg. M ei

©-©©e©© ©M

A. 1 I 6 D 2 I U S. B. L.»
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarimai.
Morgičiai

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų. FU 3-8928.
20 King Street East, 

Hamilton.

kauskas ir R. Stanaitytė (iš N. 
Yorko), V. Apanavičius ir V. 
Meškauskaitė. Moterystes ry 
šiais sujungė kun. dr. J. tada 
rauskas, o pamaldų metu giedo 
jo parapijos choras ir sol. V. 
Verikaitis. Vakare, Knights or 
Columbus salėje, dalyvaujant 
beveik 300 svečiams, vyko ves 
tuvinė puota. Kadangi abu jau 
nieji yra aktyvūs jaunimo or 
ganizacijų — sportininkų, skau 
tų, tautinių šokių grupės nariai,
— sveikinimo kalbose kun. dr. 
J. Tadarauskas, L. B-nės pirm. 
A. Juozapavičius, tautinių šo 
kių vadovė G. Breichmanienė, 
sporto — K. Baronas, skautų
— P. Breichmanas, šeštadieni 
nes mokyklos vedėjas J. Mik 
Šys, išreiškė džiaugsmą dėl jų 
gražios veiklos lietuviškame 
darbe, linkėdami ir toliau neap 
leisti taip svarbios dirvos. Gau 
ti sveikinimai telegramomis iš 
Kanados, JAV, Lietuvos, Lat 
vijos ir Australijos. Atskirą te 
legramą - palaiminimą iš Vali 
kano atsiuntė Šv. Popiežius. Po 
vestuvinei kelionei jaunieji išvy 
ko į Massachusetts. Be pačių 
hamiltoniečių, vaišėse daug bu 
vo ir iš toliau giminių ir pažįsta 
mų; iš Toronto, Montrealio, N. 
Yorko, Pattersono, Čikagos ir 
kt.

PO AUTO NELAIMĖS 
palengva sveiksta J. Karalių 
nas. Kritiškoj padėty jau ant 
rą savaitę yra Pr. Lesevičius, 
tik trumpais laikotarpiais atgau 
damas pilną sąmonę.

KELIŲ ASMENŲ 
‘iniciatyva, numatomas pirkti 
hotelis King ir Wentwo th g- 
vių kampe. Jo prašomoji kaina 
rodos, 200 tūkst. Iniciatoriai nu 
mato sutelkti 20 asmenų, kurių 
kiekvienas įneštų po 5 tūkst. tai 
gi viso 100 tūkst. kaip pradinį 
įmokėjimą, prašomą dabartį 
nių savininkų. K. B.

HAMILTONO L. S. R. 
D-JOS V-BAI,

prieš keletą pietų suorganizavus 
skautams remti būrelius, pra 
džioje sekėsi visai paūnkina 
mai. Pasižadėtą sumą, kuri pra 
sideda nuo 25 centų į mėn., rė 
mėjai atiduoda būrelių v-ui. 
Tas nesudaro nei rinkėjui, nei 
aukotojui didesnių keblumų. 
Nemažai buvo ir tokių, Kurie 
aukodavo net po 1 dol. į mėn. 
Esant didesniam rėmėjų skai 
Čiui ir atliekant jiems pasižadė 
tas pareigas, veikimas yra sk 
landesnis ir negaištas laikas ten 
kant aukas. O jų labai ir labai 
reikia. Ypač prieš didžiąją va 
saros stovyklą. Kaip brangus 
pavyzdys, negalima nep įminė 
ti p-os Stosienės. Jeigu turėtu 
mėm bent 100 tokių geradarių, 
kas mėn. gautumėm 100 dol., 
o metų bėgyje susidariusi suma, 
be didelių nuostolių aukoto 
jams, sudarytų sąlygas mūsų 
vaikučiams, jaukiai praleisti va 
saros laiką gamtoje, o svarbiau 
šia savo tarpe. 10-ties dienų sL> 
vykia, pareikalauja nemažiau 
20 dol. iš kiekvieno. Vykstant 
iŠ šeimos daugiau, susiduriama 
su finansiniais sunkumais. Ne 
vienas vaikusis su skaudančia 
širdimi turi atsiskirti nuo drau 
gų, pasilikti dulkėtame mieste, 
kada geridu pasitaikančių, sau 
lėtą vasaros laiką praleidžia sto 
vyklavietėje. Turėdama lėšų, 
d-ja galėtų vieniems dalinai, ki 
tiems pilnai, stovyklavimo išlai 
das padengti. Dėlto ir kreipia 
masi į visus, prašydami pada 
ryti mūsų mažiesiems džiaugs

umtmuutnumnnuumtnmnmmmmmmmnmnmnmmmntttnmmig 
į TAUPYK IR SKOLINKIS

KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 50% turto vertės. 
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ’ vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais i vai. — 8 vai. vakaro.

20 King St. E. Room 13. Tel. JA 7-5575

Dėmesio C a n a d o s Lietuviams. Be knygos nėra kultūros
LAIKAS PRISIARTINO

: Antras Šventraščio .Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, : 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų lai-

: kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant- į
: rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikristą,
: kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir

tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite šiuo : 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA. T

SPORTAS
Atkelta iš 2-ro psl. 

nybės ir ar Tamsta jose daly 
vausite?

— Kanados šachmatų pirme 
nybės bus rugpjūčio mėn. pa 
baigoj, rugsėjo men. pradžioje. 
Jos yra „uždaros”, dalyvaujant 
kviestiems žaidėjams, maždaug 
dvylikai asmenų. Pirmenybės 
bus Brockville ir jose greičiau 
šiai dalyvausiu.

— Jūsų manymu, kas yra 
rimčiausiu kandiciatu į meiste 
rius?

— Aš pats jose dalyvauju, 
tad sunku atsakyti. . . Bet meis 
teriu gali būti ir Joyneh, An 
derson, Brenesick ir kt. Kiek 
vienas pirmenybių dalyvis.

— P. Vaitoni, esate labai 
kuklus. Po tokių gražių laime 
jimų, mes tikime, kad šiemet 
vėl sugrąžinsite Kanados meis 
terio vardą!

— Ačiū labai. Viskas pri 
klausys, sportišku terminu sa 
kant, nuo „formos".

— Jeigu susidarytų galimy
bė dalyvauti pasaulio pirmeny 
bėse tremties lietuvių linktinei, 
kaip galvojate, kurią vietą mū 
sų tremties šachmatininkai už 
imtų?

— Be abejo, nebūtume pir 
mieji, tačiau nebūtume ir pasku 
tiniai.

— Dar mažas klausimas, gal 
kiek per aštrokai statomas. Tai 
dėl mūsų šachmatininkų kovos, 
kitaip sakant „brolio prieš bro 
lį” — tremties ir pavergtos Lie 
tuvos. Sakysime, čia surenka 
me Vaitonį, Ailauską iš Austrą 
lijos, Tautvaišą iš JAV ir tt. 
Kas laimėtų tas rungtynes?

— Labai lengva atsakyti ■— 
Irungtynės baigtųsi pavergtos 
Lietuvos šachmatininkų perga 
le, tačiau iš anksto sakau, labai 
neaugšta pasekme, ne daugiau 
taško skirtumo, o gal Ir to ne 
būtų. Reikia atsiminti, kad Lie 
tuvos šachmatų klasė nepakilo. 
Kaip paprastai komunistinė 
santvarka labai daug rašo apie 
mases, masini žaidimą. Tačiau 
tikrumoj, be Mikėno ir Vista 
neckio, nieko naujo neužaugi 
no, jokių naujų „žvaigždžių”. 
O šie abu šachmatininkai, tai 
dar N. Lietuvos laikų žaidėjai!

— Dar Mažas klausimas: — 
dėl Kanados lygto?

— Kanada negali prilygti Ju 
goslavijai, JAV, Čekijai, ar 
Vengrijai, nekalbant apie Sov 
S-gą. Tačiau visos kitos valuty 
bės, yra panašaus lygio kaip ir 
Kanada.
Nuoširdžiai padėkojau meiste 

riui už pasikalbėjimą, palinkę 
jau P. Vaitoniui sėkmes Ka 
nados pirmenybėse.

LIETUVIAI VEIKIA VIS...
Atkelta iš 6 psl.

Tos pačios dienos vakarą ir 
toje pačioje salėje greta austra 
lų dainorių, koncertavo ir New 
castelio lietuvių choras, diriguo 
jamas St. Žuko. (Koncertą ien 
gė Broadweadow australų ka 
talikų mokyklos tėvų komite 
tas ir pelnas buvo skirtas tos 
mokyklos naujai salei statyti).

Mūsų choras susilaukė ilgų 
plojimų iš australų publikos.

ŠVIESOS DEŠIMTMETIS
Jau piaėjo dešimt veiklių me 

tų, kai „Šviesos” sambūris įsi 
steigė Australijoje. Tą progą ai 
žymėti Sydnėjaus skyrius suren 
gė iškilmingus pietus — šokius 
„Coronet" restotano patalpo 
se.

i „DAINOS” CHORO 
f VEIKLA

Dainavos salėje įvyko Dai 
nos choro narių posėdis, Atsi 
statydinus ilgamečiai choro se 
niūnui Antanui Kapočiui, reikė 
jo rinkti naują seniūną, kuriuo 
buvo išrinktas Edv. Lašaitis, 
190 Denison, Newtown.

Choro dirigentas K. Kava 
liauskas ir buvęs seniūnas A. 
Kapočius pakartotinai uža’.cen 
tavo, kad šis choras yra visų 
Sydnėjaus lietuvių choras. Jis 
dainuoja ten, kas jį kviečia ir 
kur šaukia lietuviškas reikalas.

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS

V. Šliogerio bute, Belmore, 
N. S. W. įvyko Sydnėjaus 
Plunksnos Klubo posėdis.

Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negeią nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kia naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems, 
vaikams ir jaunimui.

Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
STATANT. Atsiminimai.................................................... $5.00

A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės................................. $3.00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai.......................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI ...................... 6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS..............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................ 4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS..................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA J KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA.......................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.......................... 1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS...................... 1.00
F. E. Sillanpaa. S1LIJA. Romanas...........................................3.50
Selected Lithuanian. SHORT S iORlES..............................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS...................................3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS.......................................2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS..........................................................2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA..............1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS............................................ 6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po .............................$3.00
A. Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS . . . $6.00 
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI...........3.50
Dr. A. šešplaukis. PRAT1MINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA ................................................... ............ -i.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS................................. 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS.............. 1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...................... $3.75
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS ............... $ 4.110
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po. . , .$ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas...........$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas....................................... $ 1 25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas.........................$ 5.0J
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$3.0'0
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1 W
A. Giedrius. PASAKĖČIOS.................................................$ 2.0 J
J. Ignatonis. IR NEVESK J PAGUNDĄ. Romanas. . . $ 3.00 
J. Gaudrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS............................................... $4.00
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ..............5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI.......................................................... $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................ 1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI .........................2.00

G. PALTAROKAS 
MEISTERIS

Hamiltono miesto lauko te 
niso meisterio < vardą laimėjo 
Gediminas Paltarokas, baigmė 
j e įveikęs R. Chšanovskį 7:5; 
7:5. Šių pirmenybių aprašymą 
ir nuotrauką patalpino vietos ir 
Toronto dienraščiai. Reikia pa 
žymėti, kad Hamiltono Kovo 
narys, pereitais metais iškovo 
jo ir Kanados pabaltiečių meis 
terio vardą. Tad Hamiltono lie 
tuviai gali pasididžiuoti dviem 
laimėjir.ais — šachmatų P. 
Vaitonio ir lauko tenisą — G. 
Paltaroko.

mą, nebūnant nė vienam išskii 
tam iš mūsų tarpo. Tas priklau 
sys nuo to, kiek mūsų bendrui? 
menė atkreips į lai dėmesį ir 
kiek suminkštins šrdis prašant 
šios mažos aukos.

Visiems, atkreipusiems į šį 
prašymą dėmesį, dabartinė L. 
S. R- D-jos valdyba, mūsų ko 
lonijos mažųjų vardu iš anksto 
taria — nuoširdų lietuvišką 
ačių. , Y. P.

IŠ LIETUVOS
— Taline buvo pravestos 

lengvosios atletikos varžybos, 
dalyvaujant Pabaltijo tautoms, 
Šiedams, suomiams ir gudams. 
Komandiškai laimėjo estai 

prieš gudus, lietuvius ir latvius, 
estai ir gudai laimėjo po ašiuo 
nias pirmas, lietuviai — septy 
nias, švedai — penkias, šuo 
miai tris ir latviai vieną. Gra 
žią pasekmę atsiekė J. Mozūra, 
numetęs jietį 77,04 m ir A. 
Stančiūtė — 51,25 m. nugalė 
dama vėl buv. pasaulio meiste 
rę B. Zalagaitytę. A. Varanaus 
kas laimėjo rutulio stūmimą pa 
sėkmė 17,66 m ir J. Mozūra 
šuolį su kartim — 4,20 m.

— Naują Lietuvos šuolio į 
tolį rekordą atsiekė I.pnkijoj A. 
Vaupšas, dalyvaudamas rung 
tynėse Lodzėje. Jo pasekmė 7, 
66 m yra trečioje vietoje šiame 
sezone visoj Sov. S-goj.

— Leipcigo rankininkai Vii 
niuje pralaimėjo mūsų vyrams 
9 : 7, o moterys atsilygino, Įveik 
damos vilnietes 5 :2.

— Pirmose krepšinio pirme 
nybių rungtynėse, Kauno Žal 
girio vyrų komanda pralaimėjo 
Rygos ASK 54:75.

— Vilniaus Spartako futboh 
ninkai pralaimėjo sostinėj Mai. 
kvos Lokomotyvui 1 :3

— Laima Balaišytė Įtraukta 
Į Sov. S gos rinktinę Euiopos 
jaunių pirmenybėms, rengia 
moms Rytų Vokietijoj.

— Spartako draugijos šach 
matų pirmenybėse dalyvavo Mi 
kėnas ir Vistaneckis. Abu vii 
niečiai pasidalino 13—15 vie 
tomis, surinkę septynis taškus 
iš 16 galimų. K. B.

SOVIETAI ATPIRKO IŠ 
BRITŲ VISĄ PARODĄ 
Didžiulei britų pramonės pa 

rodai Maskvoje pasibaigus, so 
vietinės Įsi os nupirko visas 
parodos pr- ' " ir įrengimus už 
5 milionus anglų svarų. Sovie 
tin ' . įstaigos britų 'urnoms pa 
rod s metu davė užsakymų 12 
mi1. anglų svarų. Maskviečių 
susidomėjimas paroda buvo dt 
delis. Ją aplankė apie 1,2 mil. 
žiūrovų.

Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI
NIMAI . .........................................................................3.00

J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,
Sibire romanas ......................................................................1.25

Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ............... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . 3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ............................................................ 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.................................$ 2.0b
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ................... J.aP
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE...................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” ............ 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) .......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.........................$4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ........ 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............ 0.50
Karolė Požeraitė. DIDVY RIŲ ŽEMĖ................................ 1,50
°aulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1.5U
V. čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE ... 1,50 
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS...............................••.............100
Merimee. KOLOMBĄ, romanas..........................  2,50
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ ...2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .... . . $ 2 —
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA.

RUGIAGĖLĖS ............................................................$ i 50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS...............$ 10
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ........................L. $ 0 75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS...........................................$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA $0 25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville i-asulie, 
Montreal 32. P O.. Canada

St. CATHARINES, Ont.
PAMINĖTI BIRŽELIO IŠVEŽTIEJI

Birželio 11 d. apylinkės b- 
nės pastangomis buvo gražiai 
prisiminti mūsų išvežtieji — lie 
tuviai kankiniai. Tą dieną 1G 
vai. vienuolyno koplyčioje kle 
bonas Tėvas Barnabas jų inten 
cijai atlaikė pamaldas ir paša 
kė tai progai pritaikintą pa 
mokslą, plačiai apibūdinant 
mūsų tautos vargus ir kančias, 
paaukotas ant tėvynės aukuro. 
Po pamaldų buvo sugiedota Li 
bėra ir Angelas Dievo.

Po trumpos pertraukos toje 
pačioje salėje įvyko iškilmių 
gas minėjimas, kurį atidarė b- 
nės pirm. J. Alonderis, pirmiau 
šia paprašęs visus susirinkus’us 
atsistojimu pagerbti žuvusias. 
Visiems atsistojus, mažytė Vi 
da Butkutė padeklamavo gedu 
lingą eilėraštį. Tai naujai, daly 
kas ir įdomus, atkreipęs visų 
ypatingą susidomėjimą. Paskai 
tą skaitė praėjusiais metais pa 
garsėjęs studentas Gediminas 
Janušonis. Jis neilgoje savo kai 
boję pateikė daug naujų, aktua

lių ir reikšmingų minčių, išves 
damas bendrą mintį, kad jei 
męs nesirūpinsime, tai niekas 
mums laisvės nepaaukos. Pirmi 
ninkas, dėkodamas už paskai 
tą, pareiškė: „Pasirodo Gedi 
minas ne tik moka, taikliai mė 
tyti kiaušinius, bet gerai ir pa 
kalbėti.“

Meninę .dalį atliko dvi jau 
nos iš Buffalo lietuvaitės pia 
nistės, paskambinusios po vie . 
ną dalykėlį ir iš Buffalo jau ne 
kartą pasireiškusi savo skambiu 
ir maloniu balseliu ponia Saka 
vičienė, sudainavus penk.'us da 
lykėlius. P. Sakavičienės rū 
pėsčiu buvo sudaryta visa pro 
grama nepaimant jokio mokes 
čio. Ta proga tenka prisiminti, 
kad dažnai parengimų t: ei mi 
nėjimų programoms jieškojome 
toliau, nepažiūrėję arčiau esan 
cių menininkų, neblogesnių ir 
už tolimesnius.

Minėjime dalyvavo ir žodį 
tarė latvių ir estų atstovą'. Bai 
gta iškilmės Tautos himnu, jd.
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MONTREAL
2. Kastuvas (O
3. Pjūklas Tl)
4. Laikrodis (2)
5. Kompasas (1)
6. Virvė.
7. Vinys.

STOVYKLAUTOJŲ DĖMESIUI
Skaučių ir Skautų Tuntų ruo 

šiama stovykla įvyksta P. Juod 
kojo „Palangos“ vasarvietėje 
liepos 15-23 dd. Vyresniems 
(11 metų) berniukams slovyk 
la bus pratęsta iki liepos 30 d. 
Dalyvauti yra kviečiamas visas 
lietuviškas jaunimas. Dėka ban 

kelio „Litas“ $500,00 para 
mos, stovyklos mokestis yra tik 
$1.00 dienai. Negalintieji ir šio 
mokesčio pakelti, galės stovyk 
lauti visai nemokamai. Todėl 
tegul nelieka šiemet nė vienos 
mergaitės ir nė vieno berniuko 
be lietuviškos stovyklos.

Skautės ir skautai registruo 
jasi pas savo vienetų vadovus, 
kiti — pas stovyklos komendan 
tus: S. Pakulytę PO 9-1857 ir 
V. Piečaitį RA 2-4449.

Stovyklon išvykstame liepos 
15 d., 8.30 vai. nuo Aušros Var 
tų ir Šv. Kazimiero par. salių.

Stovyklon rekomenduoja 
ma pasiimti: —

I — Drabužiai:
1. Pilna tvarkinga unifor. (1)
2. Ilgos kelnės
3. Megztiniai
4. Sporitniai marškiniai
5. švarkas
6. Lietpaltis
7. Maudymosi kostiumas
8. Pamaina apatinių
9. Pižama

10. Batai
11. Sportbačiai
12. Kojinės
13. Nosinės

II — Guolis:
1. Miegmaišis arba 4 šiltos 

kaldros,
2. Guminis matrasas arba čiuži 

nys.
3. 1 Pagalvė.

III — Valgymo reikmenys:
1. Bliūdelis - dubenėlis,
2. Puodukas (nedūžtami),
3. Peilis.
4. Šaukštas.
5. Šakutė.
6. Šluostukas.

IV — Tuoleto reikmenys:
1. Muilas.
2. Rankšluostis.
3. Dantims šepetukas.
4. Dantims pastos.

V — Kiti reikmenys:
1. Stiprus Peilis ar finka.
2. Prožektorius.
3. Virvė.
4. Žvakės.
5. Dainorėlis.
6. Popieros ir paišelis.
VI — Kiekviena skiltis, valtis 

ar būrelis atsiveža: —
1. Kirvis (1)

H)
(2)
(2) 
(D 
(1) 
d) 
d)

(2) 
(D
(3) 
(3)

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadien) ir Į 2—4 p. m. 
ketvirtadieni | 7—9 p. m. 
antradieni ir I „

, . .. . I 2—4 p. m. penktadieni I 
ieštadienj 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

COM
DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MA LĮSK A 

1396 St. Catherine St. W. 
Siute 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. DO 6-0682 
NMiaea$ac9aeaMMNaeai«NM<«JM*Nt 
wsmmmmmwnnmmnnsmmn

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

V! 2-9958

mmmnmmmmnmmmnmmmm

Dr.E.Andru kaltis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

pp. 
jie

maži
Nuo

DIDELĖ NELAIMĖ 
IŠTIKO

populiarius montrealiečius 
Augūnus. Atostogaudami 
apvažinėjo visą Ameriką ir lai 
mingai baigė grįžimą namo, bet 
paskutiniame pasisukime į na 
mus, girti vairavę mašiną, smo 
gė į jų mašinos užpakalį tokia 
jėga, kad pp. Augūnų mašina 
visiškai sutriuškinta. Laimei, 
abu pp. Augūnai liko gyvi. 
Abu, tiesa, baisiai sutrenkti — 
ponia visa mėlynėse, o p. Au 
gūnui išplėštas šlaunies gana 
las. Katastrofos metu, abu pp. 
Augūnai buvo išmesti iš i 
nos ir žiauriai sutrenkti. 
Širdi užuojauta.

MIRĖ
JUOZAS ŽEMAITIS

Populiarus, garbingas sene 
lis, jau 82 metų. Į Kanadą at 
vykęs apie 1904 metus. Mont 
realyje užauginęs gražią «eimą. 
Visada buvęs veiklus lįetuviš 
kuose baruose. Palaidotas per 
A V bažnyčią praėjusį 
kapinėse. Gedulingas 
das A V bažnyčioje už 
atlaikė Klebonas T. J. 
Čius, SJ, asistuojamas 
dienį, liepos 10 d. Montrealio 
kunigų svečių. Nuoširdi užuo 
jauta našlei Marijonai Žemaitie 
nei, sūnui ir artimiesiems.

Velionis buvo vienas iš kan 
didatų L. Dienos senimo pager 
bimui.

ESTĖ ADVOKATĖ
Mara Putsep, B. A., B. C. L., 
atidaro savo biurą 20 St. James 
St. E., kamb. 23. Be šio kraš 
to kalbų, dar kalba vokiškai ir 
rusiškai. Dėl susitarimų galima 
skambinti ir pirmadienio bei 
trečiadienio vakarais. Ji skel 
biasi „N. L.’’ (8 pusi.).

pirma 
pamal 

velioni 
Borevi 
dviejų

MARA PŪTSEP
B. A., B. C. L.„ 
Advokatė

20 St. James St., kamb. 
Tel. UN 6-9581

Vakarais — pirmadieniais ir 
trečiadieniais HU 9—0106

23,

Dr. V. PAVILANIS
3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų Gydytoja 

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8096

»»ooo^ooooooooooooooooc^ 
I ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LL. D. X
4 Notre Dame St. E. J 

Suit- 001 X
UN 1-8933 ?

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064 

Resid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6-1570

Skambinkite telef. DU 9-0571.

NOTARAS V. Sušinskas.

JUOZAS BERNOTAS
B. A., B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas.

Tel.: AV 8-3115.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Remontas A V klebonijos prasi 
deda pirmadienį. Yra sugriuvę 
treji laiptai; yra ir kitų patai 
symų.
Rinkliava liepos 2 d. davė 144 
dolerius.
T. St. Kulbis pirmadienį sugrį 
žo iš stovyklavimo naujakana 
diečių jaunimo stovykloje, nes 
stovykla jau pasibaigė. 
GRAŽIOS SUŽIEDOTUVĖS

Praeitą sekmadienį ei. inž. 
Vytenis Radzevičius iš New 
Yorko, susižiedavo su 'montiea 
liete Saulute Morkūnaite. Sužie 
dotuvių vakarienėje dalyva.o 
būrys giminių bei senų pažįsta 
mų. Šia proga jaunieji buvo gra 
žiais žodžiais pasveikinti: tėvų 
brolio Algio p Gervicko ir A. 
Blauzdžiūno. Linkime sukurti 
gražią lietuvišką šeimą.

Dalyvis.
• Morkūnai Stasys ir Marija, 
išvyko pas gimines Torontan 
ir ten leidžia dalį savo atosto 
gy-

SVEČIAI Iš AMERIKOS
Pas pp. Styras praėjusį sa 

vaitgalį viešėjo iš Cleveland o 
ppO. Styrų brolis su šeima ir p. 
Laurinaitis. Atostogaudami jie 
daro visą ratą pasivažinėjimų 
per Kanadą ir JAV.

Lietuvių Enciklopedijos ben 
dradarbis, etnografinio skyriaus 
redaktorius, Antanas Mažiulis, 
iš Bostono, viešėjo pas pp. Na 
gius. P. A. Mažiulis lankėsi N. 
Lietuvos redakcijoje.

Pas pp. Vizgirdas viešėjo iš 
Čikagos atvykęs p. Juozas Viz 
girda, į JAV persikėlęs prieš 
kelis metus.
DAUGELIS MONTREALIE 
Č1Ų IŠVYKSTA ATOSTOGŲ

KLB Krašto valdybos pirmi 
ninkas, Stp. Kęsgailą, su Ponia 
išvyko atostogų liepos 10 d. į 
Kanados šiaurės gamtą.

Dr. H. Nagys su šeima iš 
vyksta dvi savaites pasivažinėti 
po Kanadą ir JAV, ir pirmiau 
šia lankysis pas pp. Tamošai 
čius, po to Bostone ir tt.

SVEČIAI Iš ANGLIJOS
Pas pp. Vileniškius vieši iš 

Anglijos atvykusios O. Zakare 
vičienė su dukra Terese.

SVEČIAS IŠ AMERIKOS
M. Klimas, iš Linden, N. J., 

aplankė NL redakciją, priside 
jo šėru prie NL Mašinų Fondo 
vajaus ir pagyrė mūsų sumany 
mus. P. Klimas su dukra ir žen 
tu viešėjo pas pp. Makauskus.
• Viena šeima, atvykusi iš Len 
kijos, bet nepritapusi prie vieti 
nio gyvenimo, grjžta į Lenkiją. 
4* Pas M. Arlauskaitę viešėjo 
Barbora ir Motiejus Ambrazai 
iš Merthantville, N. J.
• Sol. A. Paškevičienė atosto

ARCH Realties R d.
Pr. Rudinskas, HU 1-2957 

2415 Paik Row East N. D. G.

ViHe LaSalle, 2 Ave., 4 atskirų 
kamb. dupleksas; 2 užbaigti 
kambariai rūsyje, garažas, dide 
lis lotas. Labai geras namas ma 
žai šeimai. Kaina $ 19,500.—.

Reikalingas 5 kambarių duplek 
sas Verdune.

Juozas Gražys 
kailių siuvėjas

SIUVU PAGAL UŽSAKYMUS IR PARDUODU 
GATAVUS KAILINIUS PALTUS, ŽAKETUS, STOLES.

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.
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Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S"

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Crawford Bridge Ave, Verdun — pirmadie 
niais nuo 10 iki 1 vai., ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

Pr. Rudinską, tel. HU 1-2957.
Pirm. J. Bernotas, A V 8-3111. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pikniką parapiia -uošia lie 
pos 23 d., sekmadienį, pp. Mo 
zūraičių ūkyje, ties St. Line. 
Po 9 vai. pamaldų prie bažny 
čios bus autobusas neturintiems 
savo mašinų. Kelionė į abu ga 
lu $1.50. Užsirašyti pas kun. 
dr. F. Jucevičių, p. Griučkūnie 
nę ir p. Astrauskienę.
Rinkliava sekmadienį davė 116 
dol. 11 et.
Aukojo bažnyčios fondui p. Či 
činskas 50 dol. ir p. Groux X5 
dol.
SIDABRINES VEDYBINES

sukaktuves
liepos 1 d. gražiai atšventė Ane 
lė ir Leonas Grigeliai, sureng 
tas sūnaus Jono. Dalyvavo gi 
minės, draugai, artimieji, kurių 
tarpe iš Pembroke Juozas ir Le 
onas Bakūnai. Sukaktuvininkai 
gavo daug sveikinimų, dovanų 
ir gražių linkėjimų. Jubilėjus 
praėjo šauniai. Jubiliatams gie 
dota ilgiausių metų.
9 Ponų Gutauskų (L. Katasa 
novaitė) šeima vieši Kanadoje 
— pas pp. Katasanovus, Onta 
no prov. pas dėdę ir po to paj 
pp. Bakanavičius ūkyje pie Bro 
me ežero.
• J. Bakanavičius savo ūkyje 
ties Brome ežeru, dastatė na 
mams didelę salę. Pas pp. Ba 
kanavičius vasaroja daug mont 
realiečių.
• Dail. R* Bukausko keli dar 
bai yr aišstatyti Dominijos skve 
re, kur galima jo kūrinių ir nu 
sipirkti.
• Norkaus J. dailės darbų pa 
rodą atidaryta Librerie Cons 
tance, 2098 Bishop g-vėie.
• Dail. H. Žmuidzinienė išvy 
ko vasaros poilsio į Dainavą.
<Dr. J. Šemogas operavo p.Nagi 
nionį snj. Lašinės ligoninėje.
• Lukoševičienei Rūtai Dr. J. 
Šemogas padarė operaciją. Li 
gonė gerai sveiksta.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA IR JUNGTINĖS VALSTYBĖS 

Iškyla santykių opumai
leidžia daug mažiau pinigų 
nadoje.

Kanadiečiams nėra lengva, 
kada jie mato, kad pusė jų pra 
monės, daugiau kaip pusė jų 
kasyklų, trys ketvirtadaliai jų 
naftos ir natūralių dujų pramO 
nės yra valdoma svetimšalių, 
tegu ir labai draugiškų, bet vis 
tik svetimšalių.

Amerikos įtaka kasdieninia 
me gyvenime taip pat yra vir 
šijanti. Televizija, žurnalai (du 
Amerikos žurnalai surenka 43 
procentus visų kanadiečių išlei 
džiamų pinigų spaudos skelbi 
mams), sportas — tas viskas 
eina iš JAV.

Tai nėra mūsų klaida, ir mes 
negalime būti smerkiami už. 
tai.
Mes turime 10 kartų didesni gy 
ventojų skaičių, ir mūsų dina 
miškoji kultūra palieka pėdsa 
kus ne tik Kanadoj, bet ir Pian 
cūzijoj ir Siame. Tačiau šių 
reikalų reguliavimas yra prieš 
akis ir jis neišvengiamai bus 
sprendžiamas. Spaudos reika 
lai jau pajudinti.
FINANSŲ MIN1STERIO KO 

VA SU BANKO 
VALDYTOJU

Prasidėjusi prieš menes}, ji te 
besitęsia, įgavusi jau labai ašt 
rią formą. Kanados banko vai 
dytojas, vadinamas gubernato 
rium, įsivaizdavo, kad jis veda 
Kanados finansinę politiką ii 
aštriai pakritikavo valdžią dėl 
ekonominės būsenos. Be ko ki 
ta, gubernatorius Coyne teigia.

Jungtinių Amerikos Valsty I 
bių investicijos Kanadoje šie 
kia 16 bilionų dolerių, taigi dau 
giau negu sudėjus visas sumas, 
investuotas Pietų Amerikoj. Ir 
šitos investijos nuolat auga iš 
pelnų ir naujų skolų.

Tuo pačiu laiku Kanada ken 
čia nuo kasmetinio prekybinio 
deficito su JAV, apie vieną ui 
lioną dolerių. Didėjantis pinigi 
nis nesubalansavimas paeina iš 
mokėjimo dividendų Amerikos 
akcionieriams ir Kanados tu 
ristų išlaidų Jungtinėse A. Vals 
lybėse, nes Amerikos turistai iš

Ka

gauja Laurinijos vasarvietėje.
• Ponų Bakūnų šeima iš Pem 
broke viešėjo Montrealyje oas 
gimines.
• Stankevičius - Slankė A. iš 
vyko Europon, sugrįš pc savai 
tės.

J. ADOMONIENĖ 
liepos 8—30 d. d. 

atostogauja 
ir tuo laiku siuntinių 

nepriiminės.
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Raštinė: LE 4-4451

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGL. LIUTERONIŲ 

PAMALDOS
įvyks liepos rnėn. 16 d., 10.30 
vai. ryto pp. Peldžių ūkyje, 
ten pat, kur ir praeitais metais. 
Pamaldas atlaikys kun. Dilys 
iš Čikagos. Pamaldų metu grr-s 
triūbininkai. Šią vietą pasiekti 
reikia vykti 27 Hwy. į šiaurę 
iki Nobleton miestelio. Prie pir 
mos gasolino stoties sukti į kai 
rę. Pavažiavus 1 mylią sukti 
vėl į kairę iki pirmojo ūkio 
kairėje.

Maloniai kviečiami Toronto 
ir apylinkėje gyvenantieji kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

Taryba.
LIETUVIŲ EVANGELIKIŲ 
MOTERŲ DR-JOS IŠKYLA 

Ryšium su š. m. liepos 16 d. 
įvykstančiomis pamaldomis p. 
p. Peldžių ūkyje, tuoj po pa 
maldų įvyks Moterų dr-jos ruo 
šiama iškyla su įdomia progra 
ma. Dr-ja nuoširdžiai kviečia 
šioje iškyloje kuo gausiau daly 
vauti. Vaidyoa.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATY

VAS „PARAMA“ 
yra pasiruošęs patenkinti kre 
ditais visus savo narius ir lietu 
vius, norinčius būti jo nariais. 
Morgičiai išduodami atviri ligi 
$10,000.00 nuo 3 ligi 5 metų 
iš 7% met. palūkanų. Asmerii 
nės paskolos išduodamos ligi 
$3,000.00 iš 8% met. paiūka 
nų. Asmeninėms paskoloms 
reikalingi žirantai turį turtą. 
Morgičinėms paskoloms žiran 
tai nereikalingi. Paskolų reika 
lu kreiptis į „Paramos“ raštinę 
— Lietuvių Namai, 1129 Dun 
das St. W„ Toronto, tel. LE 
2-8723.

smerkiami
sako amerikiečiai.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

Dr. P. MORRIS |
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais X 
pagal susitarimą. v 

1082 Bloor W., Toronto 4 $ 
(į rytus nuo Dufferin St.) g

• Rinkūnas A. Pakviestas „T. 
Žiburių“ redaktoriaus padėjėju.
• Inž. Mošinskis iš Brazilijos 
lankėsi Toronte ir viešėjo pas 
Dr. J. Yčą.
• Lietuvių Namų šėrų pirko 

Prisikėlimo parapija už 190 do 
lenų, Kun. B. Facevičius, B. 
Šaipys, J. Matulionis.
• Wasagos stovykloje pamal. 
dos bus laikomos 9 ir 11 vai.
• Pakrikštyta P. P. Remeikų 
dukrelė Aida Kristina, pp. Plicx 
plių sūnus Algis Vincentas ir 
pp. Kazlauskų duktė Diana 1 e 
resė.
• Anglų kalbos kursai prasidės 
rugsėjo mėnesį, nemokamai.

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMAI 

dešimtmečionutarė
suruošti spalio 21 
dalai bus išleistas 
leidinys, kuriame bus na 
Čarteris ir dalininkų sąra

mą
i ai 
lūs
mų 
šas.

mincji 
dieną, 
specia

kad valdžia slepia nuo parla 
mento tikrąją ekonominę ir fi 
nansinę būseną, nes tai jai esą 
naudinga politiniais sumeti 
mais. Finansų gi ministeris Fle 
ming sako, kad Kanados vai 
džia veda ekonominę ir finansi 
nę politiką, už kurią atsakinga 
yra valdžai, bet ne banko vai 
dytojas. Ir tai yra tiesa. Todėl 
nori ar nenori, Coyne turi pasi 
traukti iš banko valdytojo pare, 
gų, jeigu jis nenori klausyti vai 
džios parėdymų. Nors Coyne 
laikosi labai karingai, bet yra 
aišku, kad Kanados valdžia tu 
ri atsakyti prieš žmones už pasi 
sekimus ir nepasisekimus, bet 
ne banko valdytojas. Todėl Co 
yne karingumas nieko negali 
padėti.
VIENUR LIŪTYS, KITUR 

SAUSROS KANKINA 
KANADĄ

Kanados rytuose tęsiasi gana 
žymios liūtys. Beveik nėra die 
nos, kad nepalytų. Kadangi da 
bar pati šienapjūtė, tai dauge 
lio šienas nuo liūčių supu\o.

Blogiau yra Kanados vaka 
ruošė, nes ten tebesitęsia nesi 
baigiančios sausros. Beveik per 
du mėnesius neiškrito nė vieno 
lašo lietaus. Užsėtos dirvos vi 
siškai išdžiūvo.

Ryšium su šiomis gamtos ne 
laimėmis, Min. pirm. J. Diefen 
baker apeliavo gamtos nelai 
mių paliestas vietas ir pažadėjo, 
jeigu orai nepasitaisys ūkininkų 
naudai, nukentėjusiems suteikti 
pagalbą.
f ■ M M ' M 
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

P. Adamonis............RA 2-2472
Agentai:

F. Yasutis ................ LA 2-7879
A. Markevičius . . . .CR 9-9793
M. Roth.................................... RE 7-9353
E. Kandt ................ WE 5-58i

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus NL. TZ, 

Star, LaPrcss. 
■ M ™ n t

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
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