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Politinių Įvykių savaitė
VISKAS SUKASI APLINK SOVIETŲ DIKTATORIAUS 

VIZITĄ AMERIKAI
Raketa į Mėnulį neviršija Chruščiovo vizito aktualumo. — 
Komunistai ir draugus pešioja. — De Gaulle svarsto naują Al 
žerijos programą. — Prancūzija šalina JAV atomines ba 

zes. — Indonezija spaudžia „draugus“? —
kyti. Nehru sį paraginimą įver 
tino, kaip nepaprastą Sov, po 
litikoje, kaip niekad nebuvusį 
ir sunkiai suprantamą. Bet vi 
sam laisvajam pasauliui yra 
aišku, kad tai padaryta ir dėl 
Chruščiovo kelionės „taikingu 
mo“ į Ameriką, ir, iš kitos pu 
sės, kad parodytų, jog Kinija 
tebėra Maskvos priklausomy 
bėję ir jos turi klausyti, kai 
vis daugiau ateina žinių, jog
KINIJA NEPATENKINTA 
PRIKLAUSOMYBE NUO

MASKVOS
ir visomis jėgomis stengiasi iš 
eiti į savarankišką politiką. Pri 
leidžiama, kad Peipingas tyčia 
padaręs invaziją į Indiją, kad 
ir tuo būdu parodytų, jog ji 
Maskvos neklauso.

Dabar jau galima tiksliau 
spėti 
APIE EISENHOWERIO

S1TARIMUS SU DE 
GAULLE.

Atrodo, kad De Gaulle 
klausė Eisenhowerio patarimo 
dėl 
jau 
bus 
Bet 
dėl
Amerika turi iškelti savo lėktų 
vų bazes iš Prancūzijos. Ji tą

SU

pa

Rusai šeštadienį paleido į 
Mėnulį raketa, kuri, kaip teigia 
ma, jį pasiekė sekmadienio vi 
dudienį. Ši raketa — tai Chruš 
čiovo palydovas į Ameriką. Ji 
turi sustiprinti diktatoriaus ke 
lionės įspūdį. Bet, tiesa, kai yra 
raketų, einančių aplink Saulę, 
raketa į Mėnulį turį tiktai vie 
ną pirmenybę, kad ji ten misi 
leido. Kaikas jau spėlioja, kad 
SOVIETAI NUO ŠIOL LAI

KYS MĖNULĮ JAU OKU 
PUOTĄ SOVIETŲ...

Ir kitiems draus ten siųsti ir 
savo raketas. . .

Nežiūrint raketos į Mėnulį 
sensacingumo, vis dėlto Chruš 
čiovo vizitas į Ameriką pir 
mauja visus įvykius. Ameriko 
je jam priimti vyksta didžiau 
Bis sąjūdis. Ant kojų pastatyta 
15,000 policijos. Iš Rusijos jau 
prieš mėnesį laiko atvyko rusų 
.saugumo viršininkas, „atvyks 
tančiam kelius ruošti*'. Iš ant 
ros pusės, laisvės gynėjai ruo 
šia „svečiui“ savotišką priėmi 
mą, kuriame jie pasakys, kad 

ŽMONĖMS IR TAUTOMS 
TURI BŪTI DUOTOS LAIS 
VO GYVENIMO SĄLYGOS. 
Ir tautų laisvo apsisprendimo 
teisės. Dabar gi Maskva truk 
'do net laisvą informacinį žodį.
Įdomu tat, ar Maskva trukdys jau buvo ir padariusi, dalį per 
ir Chruščiovo žodį, kai jis kai 
bės Jungtinėse Tautose ir su 
JAV spauda (rugsėjo 16 ir 18 
dienomis)? Mes, žinoma, gir 
dėsime Chruščiovą kalbant ir 
matysime jį televizijoje (tre 
čiadienį, tugs. 16 d., 11 vai. 15 
min. vakaro) su žmona, vaikais 
ir visa svita, kurią sudaro 103 
asmens.

. Chruščiovas įtikino JAV’ pre 
židentą, kad

NE RUSIJOS PREZIDEN 
TAS, BET DIKTATORIUS 
YRA PIRMASIS VALSTY 

BĖS VYRAS,
todėl Eisenhoweris turės Chr 
uŠčiovą pasitikti aerodiome, 
kaip Rusijos valstybės gaivą ii 
vietoje 19 iššauti 21 šūvį, jo 
garbei.

Atvykęs rugs. 15 a., rugs. 
16 d. Chruščiovas kalbėsis New 
Yorke su spauda, o rugs. 18 d.
— Jungtinių Tautų pilnaties 
posėdyje. Visa tai matysime te 
levizijoje.

Kai toks triukšmas aplink 
Chruščiovo atvykimą, kiti įvy 
kiai, nors ir svarbūs, nustumia 
mi į antrą ar trečią vietą.

INDIJOS SANTYKIAI SU 
KOMKINIJA

vis labjau įsitempia. Indija pa 
skelbė baltąją knygą, kurioje 
rašoma, kad anksčiau Kinijos 
komunistai buvo sutikę sieną 
tarp Kinijos ir Indijos laikyti 
MacMagono liniją, bet dabar 
jau atsimetė nuo to savo pareis 
kimo ir pasigrobė kaikurias tos 
srities vietoves. Peipingas dėl 
to apkaltino Indiją melagyste. 
Vieni ir kiti kaltina savo prie 
šininkus agresija. Ir santykiai 
tebėra ne tiktai įtempti, bet ir 
vis daugiau įsitempia. Galų ga 
le, nežiūrint Nehru taikingu 
mo ir neutraiumo, Indijai teko 
pareikšti, kad ji savo teises gi 
ns, jeigu reiks, ir kariuomenės 
jėgos pagalba...

Šis kaimynų ginčas yra svar
bus ir įdomus dar ir tuo atžvil ore, į vakarus, por Perrot salą 
giu, kad Maskva abi susiginči ir lygiagrečiai Mesrier tiltui 
jusias šalis... paragino susitai ir kt.

Alžirijos, nes De Gauiie 
paskelbė, kad ir Alžirijai 
suteikta teisė apsispręsti, 
jiems nepasisekė susitarti 
atominių ginklų, todėl

kėlusi į V. Vokietiją ir dalį į 
Itaiją.,

Verti dėmesio ir
.ĮVYKIAI INDONEZIJOJE

Kaip žinoma, prezidentas 
Sukamo, kuris laikomas labai 
palankiu komunistams ir juos 
pastoviai užsistojinėjęs, nese 
niai suspendavo veikusią kons 
tituciją ir pasiėmė į savo ran 
kas visą valdžią, diktatoriaus 
teisėmis. Tokioje būsenoje ka 
riuomenė vaidina didžiausį vaid 
menį. Ir kariuomenė padare žy 
gių prieš Indonezijos komunis 
tų kongresą, kurį taip aptvar 
kė, kad komunistai turėjo pasi 
tenkinti eilinėmis sąlygomis, 
perdaug netrūbijant savo pro 
pagandos. Ar ne tuo būdu Su 
karno jieško išeities prieš su 
kilėlius ir prieš akiplėšiškus, labai daug rašo apie tai. Jų ti 
propagandistus ?
DEMASKUOJAMA DVIVEI 

DIŠKA CHRUŠČIOVO 
POLITIKA.

Chruščiovas skelbiasi taikos 
šalininku, o tuo tarpu visą lai 
ką kursto karus. Ir dabar tarp 
tautinio komunizmo, kurio 
centras yra Maskva, pakursty 
ti Vietnamo komunistai tebe 
veda karą prieš Laoso valsty 
ibg, šios dviveidiškos politi 
kos įvertinimą memorandume 
padarė ALT ir į šią politiką J 
AV prezidento dėmesį atkrei 
pė JAV senatorių komitetas. 
Karas Laose vyksta ir komu 
nistai vis dar eina prmyn.

NAUJAS QUEBECO 
PIRMININKAS

Vieton mirusiojo M. Duples 
sis, Qnebeco min. pirmininku 
išrinktas Paul Sauve, kuris yra 
laikomas energingu ir veikliu 
asmeniu. Jo kabinetas pirmąjį 
posėdį priėmė nutarimus, kurių 
tarpe — bendradarbiauti su fe 
deraline vyriausybe dėl žiemos 
darbų; statyti du naujus tiltus, 
kurie jungtų Montreal} su iš

Nuo kapitoliaus padangės
ALT MEMORANDUMAS EISENHOWERIUI 

Prašo Chruščiovui kelti laisvės reikalavimus.
Amerikos Lietuvių Taryba 

pasiuntė prezidentui Eisenho 
weriui memorandumą, kuria 
me prašo drąsiai kelti paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą, kai jis 
susitiks su Kremliaus diktato 
rium Nikita Chruščiovu. Alto 
vykdomojo k-to rašte JAV pre 
zidentui sakoma;

Ryšium su artėjančiu Sovie 
tų Sąjungos ministerio pirmi 
ninko Nikitos S. Chruščiovo 
atvykimu į Jungtines Valsty 
bes ir busimaisiais jo pokal 
biais su prezidentu Dwight D. 
Eisenhoweriu Amerikos Lietu 
vių Taryba, kuri apjungia di 
deli lietuvių kilmės Amerikos 
piliečių organizacijų skaičių, 
laiko savo pareiga pareikšti: 
kad Chruščiovas nėra atsisakęs 
agresyvios bei ekspansinės po 
litikos.

N. Chruščiovas atvyksta j 
šią šalį ne taikai, bet sustip 
rinti savo naują, agresyvią,, 
prieš Vakarų demokratijas nu 
krieptą akciją; atvykimu i Wa 
shingtoną siekia sustiprinti sa 
vo prestižą pasaulinio komuniz 
mo sąjūdyje.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba pataria:

1. Chruščiovo teigimas, kad 
Sovietų S-ga turinti išimtiną 
teisę kontroliuoti buvusiųjų 
laisvų ir nepiįklausomų tautų 
likimą, privalo būti atmestas;

2. Jungtinių Valstybių vy 
riausybė papunkčiui turėtų at 
remti grubius 
iškraipymus, 
Chruščiovas ;

3. Ypatingu 
tų būti atremti melagingi So 
vietų premjero teigimai, liečia 
Lietuvą, Latviją ir Estiją;

4. Reikalauti, kad Chruščio 
vas atsisakytų organizuoti, rem 
ti finansiškai ir diriguoti ar 
dančią komunistų veiklą lais 
vojo pasaulio kraštuose. Ameri 
kos Lietuvių Taryba mano, 
kad ši dviveidė politika turėtų 
būti griežtai pasmerkta ir tuo 
pačiu paskatins laisvojo pašau

lio ir anapus Geležinės Uždan 
gos gyvenančius žmones su 
jungti savo jėgas bendrai ko 
vai už laisvės ir demokratijos 
idealus.

ANTIKOMUNISTŲ ORGA 
NIZACIJOS IR CHRUŠČIO 

VO VIZITAS
Keturiasdešimt senatorių ir 

kongresmanų prisidėjo prie 
tautino gedulo, kuris ruošia 
mas Chruščiovo vizito proga 
paminėti komunizmo teroro au 
kas. Gedului ruošti buvo įsteig 
tas Washingtone specialus ko 
mitetas (Commitee for Natio 
nal Mourning).

Liasvės namuose, 20 West 
40 Street, buvo susirinkę 100 
atstovų iš antikomunistinių or 
ganizacijių. Jie svarstė, kaip 
padėti neinformuotiems ir nai 
viems amerikiečiams susiorien 
tuoti komunistų propagandoje 
ir išsisaugoti jos spąstų.

Federaliniame teisme Wa 
shingtone iškelta byla Chruš 
čiovui už 20 amerikiečių, ku 
rie buvo nužudyti Sovietų S- 
goj arba dingo koncentracijos 
stovyglose.

Kai despotas atvažiuos Į 
NewYorką, jį ten piketuos(rug 
sėjo 17 d. 6 vai.) šios antiko 
monistinės organizacijos: Ry 
tų ir Vidurio Europos Kilmės 
Amerikiečių Konferencija ir 
Vengrų buvusių politinių kali 
nių sąjunga. Piketai vaikščios 
prie Waldorf Astoria viešbu 
čio, diktatoriui svečiuojantis 
ekonomistų - milionierių klu 
be.

Tų ir kitų organizacijų pi 
ketininkai pasitiks Chruščiovą 
ir kitą dieną, rugsėjo 18, 2 vai., 
kai jis atvažiuos į Jungtines 
Tautas.

Protestams prieš Chruščio 
vą organizuojami du masiniai 
mitingai Carnegie Hall. Vie 
nas rugsėjo 17 d. 8.30 (Natio 
nal Review laikraščio) ir ki 
tas rugsėjo 20 d. 7 :45 (Paverg 
tųjų Tautų Amerikoje Drau 
gu).

istorinių taktu 
kuriuos atliko

griežtumu ture

Naujienos iš pasaulio sostinės
ARTINANTIS CHRUŠČIOVO ATVYKIMO DIENAI 

New Yorke išeiną laikraščiai

ražas 10 mil. egz. Visi laikraš 
čiai sutartinai traukia: Chruš 
čiovas šiuo metu yra didžiau 
sias šio pasaulio žmogžudys, 
kodėl jis čia atvažiuoja, žinoki 
te žmonės, kad niekuomet pa 
šaulyje nebuvo tiek daug tiem 
tinių, kaip dabar, jis buvo ar 
timiausias kruvinojo Stalino 
bendradarbis ir jis tais pačiais 
keliais eina toliau.

Labai didelę

ANTICHRUŠČIOVINŲ AK 
CIJA PAĖMĖ „FREEDOM 

HOUSE“.
Organizacija įsteigta nacių 
siautėjimo metu Amerikos lais 
vei saugoti. Dabar saugo Ame 
rikos laisvę nuo sovietizmo. 
Šios organizacijos iniciatyva 
rugsėjo 10 d. jų patalpose bu 
vo sušauktas didelis susirinki 
mas. Jame kalbėjo: Ch. Em 
met, amerikiečių pavergtųjų 
tautų draugų, organizacijų pir 
mininkas.

„Freedom House*’ iniciaty 
va visų miestų, kuriuose lanky 
sis Chruščiovas, visa spauda, 
kaip ir New Yorke esanti pa 
ruošta pasisakyti prieš jį.

Kalbėjo darbo unijų atstovas 
Marx Lewis. Jis pasisakė, kad

Amerikos darbo unijos nuo 
pat 1917 m. t. y. nuo bolševiz 
mo įsigalėjimo Rusijoj, kai bu 
vo paneigta laisvė ir įvesta dik 
tatūra, esanti aiškiai nusista 
čiusi prieš totalizmą. Amerikos 
darbininkai nenori čia Chruš 
čiovo ne tik sutikti, bet ir ma 
tyti.

Šeštadienį rugsėjo 12 d. po 
sėdžiavo

PRAPLĖSTASIS VLIKO 
PREZIDIUMAS.

Buvo apžvelgta politinė pade 
tis, peržiūrėta ir nutaita spa 
lio 17—18 d. New Yorke su 
šaukti Vliko pilnumo sesiją.

Tą pačią dieną. New Yorke 
beišlikusi vienintelė „Lietuvos 
atsiminimų“

RADIO VALANDĖLĖ, 
JOKŪBO STUKO

vedama, paminėjo savo 18 me 
tų veikimo sukaktį, šita pro 
ga gražiai buvo pasveikintas 
ALB Tarybos pirm. J. Šlepe 
čio, LLK vardu J. Audėno, ku 
ris pasakė platesnį žodį.

J. Stukas klausinėjo S. Nor 
keliūnaitę apie lietuvių gyveni 
mą Vokietijoj. Meninėje daly 
je pasirodė Rūtos choras, A. 
Kačanausko vadovaujamas.

- J- A-
I \

Miss Kanada 1960. Tai 19 metų blondinė iš Fredericton, 
New Brunswick: Miss Rosemary Katherine Keenan, ką tik 

baigusi pedagogini institutą. (CS).

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

BALFO KONCERTAS
Rudens sezono pradžiai, Či 

kagos Balfo apskritis spalio -t 
d., 4.30 vai. Marijos augšt. mo 
kyklos salėje rengia koncertą, 
kuriame programą išpildys te 
levizijoje pagarsėjęs daininin 
kas Alnoldas Vokietaitis ir Ali 
ce Stephens vadovaujamas mer 
gaičių ansamblis. Alice Step 
hens šiam koncertui yra numa 
čiusi duoti dar iki šiol niekur 
negirdėtus dalykus.
• Cicero skautų „Mindaugo“ 
ir skaučių „Birutės“ draugo
vių ,10-čio sukakties minė ji 

mas įvyks spalio 3 d.
• Prof. Viktoras Biržiška, gy 
venąs' 6750 So. Claremont 
Ave. Čicagoje, išvyko ilgų atos 
togų pas brolį prof. Mykolą 
Biržišką į Los Angeles, Calif.
• Amerikos Liet. Dailininkų 
S-gos Čikagos skyrius išsirin 
ko naują vaidybą. Ją sudaro: 
VI. Vijeikis, V. Vaitekūnas, 
E. Valaitis ir J. Pilipauskas.

PRADĖJO MOKSLO
Cicero augšt. lituanistinė 

mokykla naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 12 d. Pamo 
kos vyksta šeštadieniais Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
patalpose. Tą pačią dieną mo 
kslą pradėjo ir Čikagos Augšt. 
lithuanistikos mokykla.
• Rugsėjo 9 d. karščiai užsibai 
gė ir staigiai atvėso. Nuo 95 
laipsnių praėjusio ketvirtadie 
nio ryte temperatūra nukrito 
iki 55 1.
• Čikagoje įvyko 2 protesto 
susirinkimai dėl Chruščiovo at 
vykimo į JAV. Vienas, bend 
ras visų tautybių, buvo didžio 
joje Orchestra Hali, o kitas, 
rengtas Čikagos lietuvių tary 
bos, Jaunimo namuose.
• Čikagos „Lituanicos“ futbo 
lo komanda rugsėjo 7 d. įvei 
kė lenkų „Eagles“ iutboli 
ninkus, žaidžiančius augštojo 
je futbolo lygoje 4 :2.

MASINIS SUSIRINKIMAS CHRUŠ 
ATVYKSTANT

Amerikon, įvairios organizaci 
jos šaukia susirinkimus.

Centro ir Rytų Europos kil 
mės amerikiečių koinferencija 
savo centrą turinti New Yor 
ke, ir Pavergtų tautų draugai 
šaukia masinį mitingą Carne 
gie Hali, (didžiojoj salėj) rug 
sėjo 20 d. sekmadienio vakarą. 
Susirinkimas prasidės 7:45 
vai. vakare. Mitingui ruošti 
talkininkauja ir Amerikos Lie 
tuvių Tarybos New Yorko sky 
rius. Svarbu, kad kuodaugiau 
šia lietuvių dalyvautų.
MIRĖ GENOCIDO KANVEN 

CIJOS AUTORIUS 
DR. RAPHAEL LEMKIN
Rugpjūčio 28 d. mirė Dr. 

Raphael Lemkin, New Yorke.
Jungtinėms Tautoms Gene 

falinėje Asamblėjoje 1948 m. 
gruodžio 9 d. priėmus Genoci 
do Konvenciją, Sov. Sąjunga 
ir jos keli satelitai įsijungė į 
sąrašą tą konvenciją ratilika 
vusių.

1953 m. Dr. Lemkin piašė 
J. Tautas apkaltinti Sov. S'-gą 
ir jos satelitus, kad jie sulaužė 
tą paktą nes ėmėsi žygių sunai 
kinti mažumas už Geležinės 
Uždangos.

Dr. Lemkin knygoje „Axis 
Rule in Occupied Europe", ku 
ri buvo paskelbta 1944 metais, 
žodis „genocide“ buvo pirmą 
kartą pavartotas ir jis aptarė 
masinių žudynių būdą. Auto 
rius aiškino, kad jis tą žodį nu 
kalė iš graikiško „genos“ (ra

'sė) ir lotyniško „cide“ (indy 
mą).

BRITŲ KOLUMBIJOJE 
pasibaigė kelis mėnesius tru 
kęs miško darbininkų streikas, 
kuriame dalyvavo 27 tukstan 
čiai darbininkų. Susitarimą su 
darbdaviais darbininkai pri 
ėmė balsavimu.

KITOS ŽINIOS
— New York Time laikraš 

tis padarė apklausinėjimą dar 
bininkų tarpe ir konstatavo, 
kad JAV darbininkas vidutiniš 
kai per mėnesį uždirba 108 do 
lerius.

— „National Review” savait 
raštis išplatino užrašų prie au 
tomobilių „Chruščiovas Čia ne 
pageidaujamas“. „Khrushchev 
Not Wellome Here), 40,000.

— Iš Lietuvos į Kanadą at 
vyko Barbora Trakiene, iš La 
bardžių kaimo, Rietavo vai. Jos 
viena duktė, Julija Kupitienė, 
gyvena Wonder Valley retor 
te, Barrie, Ont., kita, Stella 
Batkienė, Kalifornijoje.

— Dr. A. B. Sabin išradęs 
nuo Polio skiepus, kurie daug 
geriau veikią negu Dr. Salk 
skiepai.

— Abortų „specialistas“, 
dukart už tai sėdėjęs JAV ka 
Įėjimuose, nes kelias moteris 
ir mergaites, nuvarė j kapus, 
Dr. KaŠkiaučius nuvykęs į Lie 
tuvą antroje ekskursijoje, pa 
siliko Lietuvoje. Tai toks pir 
mas pasilikimas, nes visi kiti 
ekskursantai grįžta.
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/ mokslus
NEAPLENKIANT

Prasideda nauji mokslo mc 
tai, ir jaunimas arba naujai sto 
ja į mokyklas pradėti mokslo, 
arba grįžta į jas tęsai jau pra 
dėtojo. Mokinių ir jų tėvų gy 
venime tai yra reikšmingos die 
nos. Tėvai susirūpinę, kad jų 
vaikai kurtų viso savo gyveni 
mo ateitį. Vaikams tai yra ė ji 
mas į nepažįstamas sritis, į nau 
jus pažinimo pasaulius, į ati 
dengiamas sritis. Tos sritys 
yra viliojančios, patrauklios, 
bet ir be darbo nepasiekiamos, 
kaip kartais gali kam atrodyti. 
Nes kiekvienas atsiekimas, kiek 
vienas laimėjimas yra reikalin 
gas pasiryžimų, darbo ir, kal
tais, net ir pasiaukojimo. Ta 
čiau mokinio laimėjimas yra 
visada užtikrintas, jeigu jis ži 
no tiktai vieną, bet pagrindinę 
taisyklę: kiekvieną mokslo die 
na būti sąžiningu ir paruošti 
pamokas. Tokiu atveju moks 
las mokykloje visada bus leng 
vas ir tikslas visai lengvai pa 
siekamas. Šia prasme ir tėvų 
uždavinys yra visai aiškus: 
prižiūrėti vaikus, kad jie pamo 
kas paruoštų kasdien, neatidė 
darni jų kitai dienai.

Kai šiuo metu pradedami 
mokslai ir pradžios, ir vidurine 
se, ir augštosiose mokyklose, 
tai lietuviams reikėtų spręsti 
šiuos klausimus:

Mokslus einančiam
mui kalbų mokėjmias yra ne 
paprastai svarbus. Svarbus 
net tiktai todėl, kad pav. Ka 
nadoje yra dvi oficialios kai 
bos — anglų ir prancūzų, ku 
rias, norint turėti gerą darbą, 
yra būtina abi mokėti. Dar 
svarbiau, kad kalbų mokėjimas 
atidengia naujus horizontus, 
nes mokąs kalbų visada galės 
naudotis literatūra ne viena, 
bet keliomis kalbomis, kas mo 
kslui yra nepaprastai svaibu. 
Todėl yra prasminga ir patar 
tina lietuviams vaikus siųsti į 
prancūzišką pradžios mokyk 
lą, o į high school anglišką. Ta 
da vaikai išmoks abi svarbias 
kalbas—anglų ir prancūzų. O 
jaunimui tas labai lengvai duo 
dasi.

jauni

High school arba lietuviškai 
— gimnazija yra maždaug vie 
nokio lygo, nors mokslas jose, 
žinoma, gali būti tvirčiau ar 
silpniau pastatytas. Kiek jma 
noma, tėvai, žinoma, pasirinks 
geresnę mokyklą, atsižvelgda 
mi j kitas sąlygas 
bes.

Komplikuotesnis 
tosios mokyklos 
nes ji čia yra suskaldyta ir mo 
kslo atžvilgiu labai skirtingo 
lygio. Čia painiavą sudaro vadi 
narnos kolegijos — colege, ku 
rios yra skaitomos augštosio 
mis mokyklomis, bet kurios vis 
dėlto neprilygsta universiteti 
niam lygiui. Tiktai kai kurie 
dalykai kolegijose siekia uni 
'versitetinį lygį. Patarimas čia 
toks: kas išsigali (nes univer 
sitetuose mokslas brangesnis) 
ir kieno mokslo pažymiai lei 
džia (universitetai reikalauja 
augštų pažymių), tegu stoja 
ne į kolegiją, bet tiesiai į uni 
versitetą. Kas to negali pada 
ryti, tegul stoja į kolegiją. Bet

ir galimy

yra augs 
klausimas,

IR LIETUVIŠKŲJŲ
baigęs h. school, tegul būtinai 
stoja į bet kurią augš. mokyk 
lą, nes tiktai augšt. mokykla 
duoda augštąjį profesijos išsi 
lavinimą ir atidaro į gyvenimą 
duris. Duris, kurios veda į vi 
sas gyvenimo sritis, 
school tiktai paruošia 
į augštąją mokyklą.

Mums, lietuviams 
užmiršti, kad esame lietuviai. ■ 
Mūsų parei'ga ir mūsų tautinė 
garbė mus įpareigoja neuž 
miršti ir lietuviškųjų mokslų, 
kurie papildo tai, ko neduoda : 
angliška ar prancūziška mo i 
kykla. Tam tikslui mes turi ! 
me pradžios šeštadienines mo ■ 
kyklas ir augštesniuosius kur 1 
sus, kurie papildo high school 
kursą lietuviškais dalykais — 
lietuvių kalba, literatūra, Lie 
tuvos isterija, geografija ir ki ■ 
tais lietuviškais dalykais. Be 
veik visos lietuvių kolonijos 
šeštadienines mokyklas tur. Pa 
mokos šiose mokyklose paima 
labai nedaug laiko — apie 4 va 
landas, bet jos suteikia žinių 
apie mūsų arba mūsų tėvų 
gimtąjį kraštą, apie jo žmonių 
kalbos grožį, gražų kraštą ir la 
bai įdomią Lietuvos praeitį. 
Tat, be kitų mokyklų, būtinai 
lankykime ir lietuviškas mo 
kyklais. Jei kurioje kolonijoje 
nėra, būtinai sukurkime.

Visi gerai žinome, kad moks 
las nesudaro jokios naštos. Ką 
jauni žmonės išmoksta, tai lie 
ka visam gyvenimui ir daž 
niausią vienu ar kitu gyveni 
mo atveju esti naudinga. Esti 
atsitikimų, kad besiruošdamas 
gyvenimui ir besimokslinda 
mas jaunimas nei nenumato, 
kad tos ar kitos žinios jam bus 
reikalingos, bet gyvenimo ei 
goję atsitinka, kad tas nenu 
matytas mokslas kaip tiktai pa 
sirodo išganingiausis. Todėl la 
bai prasminga jaunimui įsigy 
ti juo daugiausia žinių iš įvai 
rių žinojimo sričių.

Yra tikra, kad pilnutinį žmo 
gų daro ne vien tik mokslas. 
Žmogaus ir žmonių gyvenimas 
yra labai sudėtingas. Ne vėl 
tui ir šventame rašte yra para 
šyta: „Ne viena duona žmogus 
yra sotus!” Šitas šventraščio 
teigimas yra plačiai įėjęs į žmo 
nių kalbą, kaip patarlė, kurią 
žmonės dažnai naudoja. Ir tai 
yra teisinga. Pilnutinį žmogų, 
kuris gali save laikyti kultūrin 
gu visa žodžio prasme žmo 
gum, sudaro žmogaus mokėji 
mas naudotis ne tiktai mokslo, 
bet ir meno lobynais. Todėl, 
kas tiktai gali, šalia eilinės mo 
kyklos dar tepasinaudoja ir 
meno šakų mokyklomis —■ ta 
pybos, muzikos, choreogrofi 
jos, ir kt.

Pradedant mokslo metus, 
reikia palinkėti mokslus einan 
čiam jaunimui pasiryžimo ir 
ištvermės juos sėkmingai ir 
gražiai tesėti, o tėvams, kad 
sektųsi jaunimui padėti ir rim 
tu žodžiu patarti, bet ir ncatsi 
sakyti rimtos priežiūros, kuri 
yra viena iš svarbiausių visų 
pajsisekimų atrama.

J. Kardelis.

O high 
jaunimą

nereikia

VTji Lietuvių Diena
ANTRASIS RATAS PRADĖTAS LABAI SĖKMINGAI

SJ, ir T. K. Žalais su kun. B. 
JPacevičjum. /Pamaldose daly 
vavo dar kunigai: dr. J. Kon 
čius, T. P. Barius, dr. J. Tada 
rauskas, J. Riekus. Mišių me 
tu giedojo Hamiltono liet, cho 
ras, vedamas St. Gailevičiaus.

Į aktą-koncertą, vienų teigi 
mu atsilankė 1,087, o kitų tei 
girnų — 880. Visokiu atveju 
tai impozantiškas skaičius.

Pirm. V. Kazlauskui prade 
jus, kalbėjo Hamiltono majo 
ras Jackson, imigracijos min. 
E. Fairclough, sveikinusi ir 
'min. pirm. J. >,Diefenbakerio 
vardu, Ontario komunalinio 
ūkio min. Warrender, sveiki 
nęs ir pirm. Frosto vardu, la 
bai simpatingai atsiliepė apie 
Lietuvą ir linkėjo jai laisvės.

Aktualia tema kalbėjo inž. 
A. Rudis, atsiliepęs į momen 
to klausimus, kaip ir „Draugo” 
red. L. Šimutis, pažymėjęs, 
kad mes negalime tylomis pra 
eiti Chruščiovo atsilankymo. 
Mes esame pastatyti į kovos 
sąlygas už laisvę ir iš to lauko 
negalime pasitraukti. Kalbėjo 
dar E. Hyder.

K. Baronas perskaitė lezo 
liucijas ir sveikinimus, kurie 
priimti visuotiniu plojimu.

Koncertas, po ilgų kalnų, ii 
go sėdėjimo ir veikiant dide 
liam karščiui, kuris visus skan 
dino prakaite, negalėjo duoti 
to pasitenkinimo ir pasigėrėji 
mo, kuris galėjo būti. Koncer 
to programa taip pat buvo per 
ilga, ir tas mažino jos vertę. 
Karštis kankino ir koncerto 
vykdytojus. Visi jie gerai pasi 
rodė: Baras, Bičkienė, Gailevi 
čiaus choras su Bigajusku, Aks 
tinas, Breichmanienės šokėjai, 
Kudabienės montažas. Visiems 
dalyviams publika gerai plojo 
ir dėkojo.

Beje, vyrų krepšinio rinkti 
nės JAV-Kanada baigėsi 80- 
63 ir moterų 50-22.
St. J. Dalius gražiai sureda 

gavo VI LD Metraštį.
Tat 6-ji Lietuvių Diena Ha 

miltone buvo sėkminga' ir gra 
žiai pradėjo savo antrąjj ratą. 
Kanadoje, tat, lietuviai gyvi, 
ir tegyvuoja visad! Puikiai pa 
sidarbavo LD ruošimo ir KLB 
apyl. komitetai, už ką jiems pri 
klauso didelė padėka.

Šeštoji Kanados Lietuvių 
Diena, kuria pradėtas antrasis 
kasmetinių LD parengimų ra 
tas, buvo sėkminga visais atž 
vilgiais. Lietuvių Dienos Ha 
miltone pradėtos K. Barono 
iniciatyva, apėjusios per se.pty 
nerius metus ratą, vėl sugrįžo 
į Hamiltoną. Buvo tūlų abejo 
jimų, ar LD pakartojimai tose 
pačiose vietose turės pasiseki 
mą. Dabar klausimas aiškus— 
LD įgavo jau tradiciją. 6-ji die 
na buvo sėkminga, net sėkmin 
gesnė negu pirmoji.

Pirmoji diena.
Viskas vyko pagal nustaty 

tą programą, kuri tai dienai 
skyrė du uždavinius: sportinį 
ir susipažinimo bei pasibendra 

’ vimo subuvimą. Ir viena, ir kį 
ta pasisekė labai gerai.

Tiesa, sporte įvyko tūlų ne 
sklandumų, galimas dalykas 
net nulėmusių Kanados rinkti 
nės pralaimėjimą, nes pirmo 
jo puslaikio vaisiai buvo Kana 
dos rinktinės naudai. Bet te 
gul apie tai sprendžia sporto 
žinovai.

Subuvimas gi pralenkė visus 
rengėjų laukimus, nes, nežiū 
rint kraščių, į šeštadienio va 
karinį subuvimą atsilankė per 
pusantro tūkstančio asmenų.

Šeštadienio subuvime buvo 
vertų dėmesio scenų. Buvo ir 
jaudinančių momentų, kai susi 
tiko seniai besimatę Montrea 
lio, Toronto, Sault-St. Marie, 
Sudburio, Niagaros, Lpndono, 
St. Satharinss, Wellando, Del 
hi, Ottawos ir, žinoma, Hamil 
tono lietuviai. Buvo karšta, bet 
buvo miela ir gražu.

Antroji diena.
Pagal programą, diena 

dėta maldomis, ir katalikų *ir 
evangelikų, Evangelikai ture 
jo gražias pamaldas, kurias ve 
dė iš Čkaigos atvykęs kun. Tra 
kis, pasakęs ir patriotišką pa 
mokslą.

Katalikų pamaldos buvo 
ypač iškilmingos. Bažnyčia bu 
vo perpildyta. Iškilmingas mi 
šias laikė J. E. vysk. V. Briz 
gys, pasakęs ir nuoširdų, kaip 
visada, pamokslą. Vyskupui 
mišioms asistavo Montrelio A 
V klebonas T. J. Borevičius,

pra

D.

Spaudos apžvalga
MIUNCHENO NEBUS

kur dalyvavo N. Chemberlain, 
Daladier, Hitleris ir Mussoli 
nis, nebus, nes tai ir be aiškini 
mų aišku. Bet kad nebūtų, vie 
na ar kita forma, ir panašumo 
į Miuncheną, — tai mažiausia 
yra ginčytinas klausimas.

Nepr. Lietuva, kaip ir Nau 
jienos, tikrai nori, kad tas ne 
įvyktų ir nuoširdžiai nori Ei 
senhoweriui laimėjimų Ameri 
kos ir visos žmonijos naudai.

Tiktai kaip suprasti „proto 
kolą“, kad Chruščiovas vyks 
ta į JAV neva taikos daryti, o 
tuo tarpu visur vykdo agresi 
ją? Ar gi gali būti taip, kad jo 
partija neklauso savo vado? Ko 
kia gi čia „protokolo” logika?

rašo „Naujienos“, reaguoda 
mos į „Nepr. Lietuvos“ spėlio 
jimus. „Naujienų“ argumentai 
gana įtikiną. Bet tai liečia pra 
eitį ir ir dabar jau konkrečiai 
galimus aptart dalykus jau iš 
turimų duomenų. Negalima 
nei norėti, kad dabar tie patys 
faktai pasikartotų tokiu pačiu 
tikslumu, nes nėra ir jau nebus 
nei Hitlerio su Musoliniu.

Ir NL mano, kad tiksliai to 
kio Miuncheno, koks buvo 
prieš Antrąjį Pasauiinį karą, 
neįvyks. Bet jokiu būdu nega 
Įima sutikti, kad Churščiovo 
su Eisenchoweriu vizitų pasi 
keitimas yra „kurtuazijos“ ir 
„protokolo“ reikalas. Neabejo 
tina, kad tai yra daug gilesnių 
priežasčių reikalas. Tat ir ky 
la klausimas, ar tai neprives J 
AV prie savotiško Miunche 
no? Nebūtinai Vokietijos 
Miuncheno.

„Nepriklausoma Lietuva“ ge 
rai supranta ir nepaprastai 
augštai vertina Jungtinių Ame 
rikos Valstybių nusistatymą ir 
laikymąsi laisvės ir demokrati 
jos principų, bet tas nereiškia, 
kad tuo pačiu jau reikia teigia 
mai vertinti ir pritarti Chruš 
Čiovo kvietimui, kaip kokiam 
„protokolo” reikalui.

Juk ir Rooseveltas norėjo ge 
ra ir pirmasis padarė pareiški 
mą, kad nepripažins Lietuvos 
okupacijos. Jis taipgi pasirašė 
puikią Atlanto Chartą, o galų 
gale taip pratęsė Miuncheną, 
kad ne tiktai Pabaltijo, bet ir 
kitos Europos vidurio valsty 
bės ir pusė Vokietijos su Ber 
lynu atsidūrė Maskvos okupa Tauragės apskr. Žinios apie la 
cijoje. Tat ne vardas gi nule bai artimą giminaitį. Rašyti, 
mia esmę. Tiksliai tokio Miun Anna Maksimowicz, 593 Bar 
cheno, koks buvo Vokietijos, bey Str. Brooklyn 7, N. Y., U.

• Kauno Politechnikos institu 
to Statybos fakulteto V k. stu 
dentai architektai atliko susi 
pažinimo su naujais architektu 
ros objektais praktiką prava 
žiuojant pirmu maršrutu Ry 
gą, Taliną, Leningradą, antru 
— Minską, Lvovą, trečiu — 
Minską, Charkovą, Maskvą.

• Išėjo iš spaudos leidžiamo 
pilno Juozo Baltušio raštų rin 
kinio II tomas. Jame išspaus 
dintos Baltušio pjesės ir kino
scenarijus „Tolimoje apylin 

kėje“, pagal kuri buvo pastaty 
tas kino filmas „Aušra virš Ne 
muno“.

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

Naujienų mūsų mieste visuo 
met buvo daug, bet ar gali vis 
ką aprašyti nors ir rašytum 
ant tų meškų kailių, kurios 
vis pakartotinai įsiveržia mies 
tan ir negarbingai nukrato uo 
degas...

Dauguma tautiečių džiau 
giasi gerais laikais ir augštais 
uždarbiais. Jeigu ir pasitaiko 
bedarbių, tai labai nedaug, ir 
vis senesnio amžiaus tautečių, 
bet rodos panašiai yra ir kituo 
se Kanados miestuose. Tačiau 
kai kurie dalykai yra pas mus 
skirtingi, o tai yra didesnis at 
lyginimas ypatingai tų, kurie 
dirba vietiniame plieno fabri 
ke, ir didesnės išlaidos.

Štai, pavyzdžiui, pažvelkime 
į neseniai New Yorke išleistus 
statistinius duomenis, tai kiek 
vieno mūsų mieste išleisto do 
lerio 34 centai išeina maistui 
(šeimai per metus vidutiniškai 
išvedama 1,938 dol.), kada vi 
sos Kanados ir Ontario provin 
cijos vidurkis yra tik kiekvie 
no išleisto dolerio 23 centai. 
Brangesnis pas mus ir apsiren 
girnas, o tą ypač pastebėjo tie, 
kurie neseniai lankėsi Toronte 
ir Hamiltone.

Skirtinga pas mus ir vasara, 
nors termometras rodo tiek 
pat, ar mažiau šilimos, kaip 
Toronte ar Hamiltone, bet tau 
tiečio Henriko Nagio kūrybo 
je teisingai minimas „Alpus 
karštumas ir didieji šio krašto 
vandenys“ tikrai tą vasarą pas 
mus daro skirtingą ne tik nuo 
švelnių ir tylių savo žemės va 
sąru, bet ir nuo vasarų naujo 
sios didžiosios Kanados dau 
gelio kitų vietovių. Ir tie lie 
tūs vis nesibaigia, o dabar dar 
ir uodai užpuolo... Stačiai nėra 
kur pasidėti. Tur būt, mūsų 
miesto žmonės pradės staty 
tis specialius bunkerius ar slėp 
tuves, bet ne nuo atominių ar 
vandenilio bombų ar radioakty 
vių kritulių, bet tokius, kad ap 
saugotų nuo meškų, nuo karš 
čių ir uodų.

LIETUVIŲ DIENOS 
ĮSPŪDŽIAI

Nemažas mūsų miesto „am 
basadorių, skaičius šiemet vy 
ko i VII-ją lietuvių dieną Ha 
miltone. Kai kurie iš jų pake 
liui sustojoToronte pasižiūrėti 
metinės valstybinės paiodos ir 
ten gyvenančių draugų aplan 
kyti, o kiti vyko stačiai į Ha 

; miltoną. Dabar visi sugrįžę į sa 
vo „bazes“ dar vis tebesidali 
na patirtais įspūdžiais ir, kiek 
teko išgirsti, niekas nesigaili 
išvykę toliau pasižmonėti. Ir 
tikrai, kad iš tokio mažo mies 
to ir mažos lietuvių kolonijos 
nuvykusiam į tokį didžiulį lie 
tuvių susibūrimą, kaip Hamil 
tone, kokio kai kuriem jau ii 
geenį laiką neteko matyti, tai 
palieka daug neišdildomų įspū 
džių ir malonių prisimnimų at 
eičiai.

se 
ir

įs

gerai žinomo 
skerdiko vizitas J. 
Valstybėse. Tačiau 
blogo, kuris neišei 

Lietuvių Dienos su 
dalyviai galėjo pa 

kaip su pritarimu ir 
iškilmėse dalyvavę 

augštieji svečiai,.

SAULT Ste. MARIE, Ont.
NAUJIENOS Iš MEŠKŲ, KARŠČIŲ IR UODŲ 

ALINAMO MIESTO.
Tie mūsų matytieji šaunieji 

tautiečiai sportininkai, tos pui
kiai išsipuošusios mūsų gražuo 
lės ponios ir mergelės, tie so 
lidnos išvaizdos ir naujus auto 
mobilius sportuojantieji tautie 
čiai vyrai, augščiausios klasės 
solistai ir puikus choras, gra 
žūs tautiniai šokiai, įspūdingi 
aktoriai ir kalbėtojai... Visa 
tai gražu, malonu ir miela pa 
matyti ir prisiminti. O kur 
nų pažinčių atnaujinimas 
naujos pažintys!

Kai kuriems labai didelį 
pūdį paliko ir svetimtaučių-
svarbių Kanados vyriausybės 
pareigūnų dalyvavimas pagrin 
dinėse Lietuvių Dienos iškil 
mėse, nes tai parodo, kad dar 
Lietuvos ir lietuvio vardas lais W 
vajame pasaulyje dar nepa 
mirštamas ir su juo skaitoma 
si! Atrodo, kad kiekvienam 
paskutinės lietuvių dienos da 
lyviui - tautiečiui kažkas ture 
tų lyg kuždėti į ausį,, kad yra 
malonu ir net garbė būti lie 
tuviu ir visai nesvarbu, kad 
tuo tarpu esi už tūkstančių my 
lių nuo tos mūsų brangiosios 
motinėlės — Tėvynės!

Visą pakilusią nuotaiką po 
sėkmingos Lietuvių Dienos Ha 
miltone, atrodo, daug kam ga 
dina to mums 
raudonojo 
Amerikos 
nėra tokio 
tų į gerą! 
važiavimo 
stebėti 
simpatija
svetimšaliai, 
priėmė mūsų vieno iš svarbiau 
šiųjų kalbėtojų A. Rudžio pa 
minėtą tikrą vardą tam mūsų 
pavergto krašto diktatoriui...

Užbaigimui šio punkto jis, 
beabejo, ir kiti mūsų kolonijos 
Lietuvių Dienoje dalyvavę tau 
tiečiai, norėtų pareikšti pade — 
ką juos puikiai vaišinusiems® /?. 
Hamiltono (ir Toronto) tau 
tiečiams ir Lietuvių Dienos or 
ganizatoriams.

ŠEŠTADIENIO LIETUVIS 
KOJI MOKYKLA

mūsų mieste pradės darbą rug 
sėjo 19 d., 10 vai. ryto, tačiau 
mokinių registracijai, mokinių 
ir mokytojo pažinties atnauji 
nimas ir ta pačia proga trum 
pas mokytojo žodis apie lietu 
viškumą, lietuvių kalbos reika 
lingumą ir panašiomis temo 
mis įvyks rugsėjo 12 d., 11 vai. 
ryto. Tos pačios pastabos (See 
red Heart katalikų mokykla, 
kampas Wellington E. st.-frf 
East St.) ir tas pat mokytojas™

Dar neaišku, kiek mokinių 
susirinks, bet mokytojas įtiki 
nėja v-bos p-ką A. Vanagą ir 
kultūros reikalų atstovą R. 
Galinį, kad perdaug nesivar 
gintų, nes tas kiekvienam pa 
doriam lietuviui turėtų savai 
me būti aišku. J. Sk.

St. CATHARINES, Ont
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
KL B-nės St. Catharines 

apylinkės Tautos Švęntės mi 
nėjimas įvyks rugsėjo m. 20 d.,
11 vai. Tėvų Pranciškonų pa

— Pajieškomas Čižas Anta talpose, 75 Rolls Ave. St. Cat 
nas, buv. mokytojas Vainute,

PAJIESKOJIMAI
charines.
Paskaitą skaitys R. Medelis 

iš Toronto. Kviečiamo visus 
dalyvauti minėjime.

B-nės Valdyba.

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

K. Lk B. B-nės St. Cathan 
nes apylinkė lapkričio 8 d., 11 
vai. šaukia visuotinį narių su 
sirinkimą.

Susirinkimas įvyks Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje, 75 
Rolls Ave. St. Catharines.

Kviečiame visus dalyvauti, 
nes bus renkama nauja apylin 
kės valdyba. B-nės Valdyba.
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Šaltasis karas ir mes
RAŠO POLITINĖS EKONOMIJOS MOKSLŲ 

DR. JUOZAS KARVELIS

KOKIOMIS APLINKYBĖMIS IŠSIVYSTĖ ŠALTASIS 
KARAS IR KAS JIS YRA?

Šaltasis Karas tai yra politi 
nėse kalbose naudojamas ter 
minas išreikšti susidariusiai po 
antrojo pasaulinio karo įtam 
pai ir lenktyniavimui tarp Ry 
tų ir Vakarų bloko. Pirmasis 
šį terminą pradėjo naudoti Bo 
ruchas ir jo štabaą 1946 me 
tais.

Nežiūrint to, kad šis termi 
nas buvo pradėtas naudoti tik 
po II pasaulinio karo, tačiau 
jo šaknys glūdi žymiai anksty 
vesnėse datose.

Viena iš pagrindinių aplin 
kybių prisidėjusių prie susida 
rymo įtampos tarp Rytų ir Va 
karų buvo labai liberalus Tehe 
rano, Jaltos ir netgi Potsdamo 
sutarčių sudarymas, kuris, 
praktiškai jas vykdant įnešė 
daug neaiškumų ir kartu šukė 
lė įtampą. Nežiūrint to, kad 
Sovietų Sąjungai Vakariečių 
parama municija ir Antruoju 
Frontu buvo daug reikalinges 
nė, negu patiems Vakariečia 
ms, bet jie sudarė įspūdį Vaka 
riečiams, kad 11 bilionų dol. 
pasiųstoji ekonominė parama, 

„tai yra tik priemonė karui ves 
'.ti,. o už Rusų kraujo liejimą ka 
re prieš Vokiečius tai reikia 
atskirai mokėti įvairiomis kon 
cesijomis, kurios reikės pildyti, 
kai bus baigtas karas. Kadan 
gi anglosaksų politika bendrai 
mėgsta žarijas žarstyti sveti 
momis rankomis ir prekiauti 
tautomis ir jų teritorijomis, 
tai jie daug nedvejojo ir šitam 
atvejy, ir dar nebūdami tikri ir 
pačiu karo laimėjimu, laikėsi 
seno lietuviško posakio „Paža 

. dėsi patiešysi, neduosi nesu 
griešysi“. Taip Rusijai ir bu 
vo prižadėti kalnai įvairiausių 
koncesijų, tartum Rusija viena 
būtų karą vedusi, vieni rusai 
kraują lieję.

Antras svarbus faktas, prisi 
dėjęs prie įtampos pakėlimo, 
tai Vakariečių, karą pabaigus, 
pergreitas skubėjimas namo ir 
nenoras domėtis pokarinėmis 
Europos problemomis.

Demokratiniai Vakarai buvo 
įtikinti Rusų, kad jie sekia tik 
ramybės ir taikos ir kiekvienas 
rusas nori tik greičiau grįžti 
namo Į Rusiją. Tas buvo pa 
tvirtinta Gen. Eisenhowerio 
kai jis, 1945 metais grįžęs iš 
Rusijos, U. S. Senate pareis 
kė ... neatstumkite ištiestos 
Sovietų Sąjungos rankos, ka 
dangi jie nieko kito taip ne 
trokšta, kaip tolimesnes drau 
gystės su Jungtinėmis Ameri 
kos Valstybėmis. Taip ameri 
kiečiai išskubėjo namo, palikę 
visą laisvąjį demokratinį pa 
šaulį be jokio vadovo, be jokio 
politinio plano. Tas ir sudarė 
Sovietų Sąjungai įspūdį, kad 
dabar atėjęs laikas, kada Vaka 
riečiai ant karo laimėjimo lau 
rų užmiega, o jie gali plačiu 
žingsniu artinti savo koinunis 
tinę vėliavą prie Atlanto kran 
tų ir į kitus kontinentus, užpil 
dydami susidariusią tuštumą. 

1 Potsdamo konferencija, Pran 
cūzijos. Graikijos ir Italijos ko 
munistų partijų destruktyvinė 
veikla ir Berlyno blokada bei 
komunistų suruoštas pervers 
mas Čekoslovakijoje buvusius 

( Vakarų fronto prieš Vokeiti 
ją dalyvius vėl subūrė atgal 

. prieš bendrą priešą. Gaila, kad 
, tik dabar Vakariečiai įsitikino, 

kad žodžiai ir mintys, kurias 
anuometinis Vakarų fronto 
vadas, Gen. Eisenhoweris, pa 

■ reiškė U. S. Senate, neatitiko 
' tikrenybei. Nors ir gerokai su 
vėluotai, bet visgi buvo prade 

,tas rungtyniavimas su komu 
nistiniu bloku dėl įtakos sferų 
pasaulyje. Šis rungtyniavimas 
dar nėra pasibaigęs ir šiandien 

‘ ir vertas dėmesio ir nagrinėji 
mo. Šaltasis karas padalino pa 

; šaulį į tris stovyklas: Rytų sto 
vykią, kuri buvo komunistinė, 

, Vakarų stovyklą ir neutralių 
jų, kuri dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių nepriklausė nei vie 
niems, nei kitiems. Vienas iš 
pagrindinių lenktyniavmo tiks 
lų tarp Rytų ir Vakaru blokų

tai ir buvo varžymasis tarpusa 
vy dėl šių neutraliųjų. Abi ša 
lys norėjo kuo daugiau ncpri 
klausomųjų prisivilioti ir tam 
tikslui naudojo visokius bū 
dus.

ŠALTOJO KARO METO 
DAI — VAKARŲ BLOKO 

METODAI.
Vakarų demokratijų blokas, 

būdamas suipdytas demokrati 
niu principu iš kelių valstybių, 
niekad nebuvo labai vieningos 
nuomonės dėl šaltojo karo me 
todų, tačiau visi jo dalyviai su 
tiko, jog reikia dėti pastangas, 
kad reikia atsverti pavojų, ky 
lantį iš Rytų komunistinio blo 
ko. Jau pats faktas, kad Vaka 
riečių blokas buvo demokrati 
nis, neleido jam naudoti nehu 
maniškų priemonių prieš savo 
oponentą, nors jis ir nebuvo di 
delis džiantelmenas metodų 
pasirinkime. Čia ir yra pati tra 
giškiausia šaltojo karo dalis. 
Būdami tokiose aplinkybėse va 
kariečiai naudojo dvi pagrindi 
nes priemones Rytų ir Vaka 
rų varžybose.

a) Ekonominė parama visie 
ms atsilikusiems ir nuo karo 
nukentėjusiems kraštams šelp 
ti, pavadintą Maršalo planu, 
arba artimųjų Rytų planu u tt.

b) Kūrimas karinių defenzy 
vinių bazių tinklo aplink visą 
Rytų bloką ir organizavimas 
karinių sąjungų, kaip N. A. T. 
O., S. E. A. T. O., ir pan.

Kadangi Vakarų blokui va 
dovauja Jungtinės Amerikos 
Valstybės, tai ant jos pečių ir 
krito visa moralinė ir ekonomi 
nė atsakomybė, nes visos ki 
tos valstybės, dalyvaujančios 
Vokarų bloke, ekonimiškai bu 
vo nepajėgios ne tik kad kito 
ms valstybėms padėti, bet dar 
buvo reikalingos ir pačios pa 
galbos iš Amerikos.

Amerikiečiai nėra skūpūs, 
ir visose situacijose dosnia ran 
ka žeria tuos žaliukus, tik vie 
na nelaimė, kad ne visi tinka 
mai įvertina dolerius, o kadan 
gi daugelis šelpiamųjų yra pus 
-laukinės tautos, tai jie net ne 
žino, kas yra doleris, o jeigu 
kurie ir pažįsta jį, tai visvien 
negauna, nes daugumoje su 
gaudo dolerius visokie vadai, 
šeikai ir macharadžos'. Šitą si 
tuaciją Sovietų agentai panau 
doja neigiamai propagandai, iš 
aiškindami, kad Amerika šel 
pia liaudies skriaudėjus, kurie 
ir taip gerai gyvena, bet ne pa 
čia vargstančią liaudį.

Jeigu prie šių faktų dar pri 
siminti, kad Amerika palygina 
mai dar labai neseniai pradėjo 
domėtis pasauline politika, nes 
iki II Pasaulinio karo dar vis 
laikėsi Monroe doktrinos, tai 
gal ir paaiškės, kodėl Vakarų 
bloką politinėj arenoj ištiko to 
kia nesėkmė.

RYTŲ BLOKO METODAI
Rytų blokas nenaudoja nei 

ekoniminės pagalbos plano 
praktiškai, nei Karinių defen 
zyvinių bazių,, kadangi ekono 
minės pagalbos ji pati reikalin 
ga, o karinės defenzyvinės ba 
zės jos tikslui nereikalingos, 
nes ji yra puolančioji šalis ir 
jai gynimosi pozicijos visai ne 
reikalingos. Jeigu kur nors ji 
gali įsteigti savo bazes, tai tas 
reiškia, kad ta šalis jau yra ko 
muųistinė.

Rytų blokas šaltajame kare 
naudoja priemones, kurios yra 
labai ekonomiškos, bet duoda 
labai gerus rezultatus. Prie to 
kių priemonių reikia priskirti:

a. Nacianalinių jausmų dilgi 
njmas kolonizuotuose Azijos 
ir Afrikos kraštuose.

b. Organizavimas sukilimų 
ir perversmų svetimuose kraš 
tuose, tikslu sudaryti komunis 
tines vyriausybes, kurios pas 
kui įsijuniga į „Broliškųjų tau 
tų šeimą“. Geriausias pavyz 
dys tai esam mes patys.

c. Griovimu nepriklausomų 
kraštų ūkio bei ekonominių pa 
rgindų, užpilant tų kraštų rin

ką dumpingo prekėmis.
d. Pati stengiasi pakelti sa 

vo pragyvenimo standartą ir 
mokslinį lygį ir pralenkti Ame 
riką. Šiems tikslams atsiekti 
Sovietų Sąjunga naudoja viso 
kiausias priemones. Jos etika 
visos priemonės geros, kurios 
padeda atsiekti tikslą. Nacio 
nalizmo idėjos propagavimui 
ir sukilimų bei perversmų vyk 
dymui Maskva turi labai gerai 
paruoštus kadrus, kurie yra la 
bai gerai paruošti demagogiš 
kiems ginčams ir kartu žino to 
krašto kalbą, istoriją ir papro 
čius. Šie agitatoriai atliko la 
bai didelį darbą. Jie ne tik kad 
pripūtė Azijos ir Afrikos gy 
ventojams visokiausių nebūtų 
dalykų apie komunizmą, bet 
kartu padėjo pademonstruoti 
nacionalinius jausmus ir organi 
zuoti partizanines kovas bei su 
kilimus prieš kolonistus. Tos 
kovos prieš komunistus tai reiš 
kia silpninimą Vakarų bloko. 
Labai aiškus pavyzdys tai Pran 
cūzijos valdoma Alžerija ir Su 
eso kanalo nacionalizavimas.

BERLYNO KRIZĖ.
Labai aiški i? charakteringa 

komunistino bloko taktikai yra 
Berlyno krizė. Ji labai charak 
teringa Rusijai todėl, kad ji 
yra pačios Rusijos sukurta at 
siekti tikslui. Esmėje tai nėra 
jokia problema, bet tai yra sa 
vo nusikaltimo primetimas ki 
tam ir iš jo dar reikalaujant už 
tai satisfakcijos. Tikroji pade 
tis yra tokia, kad 1945. VIII. 
2 Sovietų Sąjunga pati pasi 
rašė Potsdamo susitarimą su 
tikdama padalinti iki taikos su 
tarties Vokietiją į keturias oku 
pacines zonas ir Berlyną pa 
skirstyti į 4 dalis, įsteigiant jo 
ms iš visų keturių karą laimė 
jusiųjų šalių bendrą Berlyno 
Administraciją. Visos kitos sig 
natarinės valstybės ir šiandien 
laikosi šio susitarimo, bet Rusi 
ja susitarimo nesilaiko jau se 
niai. Vokietijos zoną, kuri jai 
buvo pavesta, ji jau seniai su 
virškino ir ji jau egzistuoja 
kaip Vokietijos ,,,Dernokrati 
nė Liaudies respublika“ ant Ru 
sijos pavadžio ir dėl jos de ju 
re pripažinimo vos neiširo Ber 
lyno problemos sprendimui su 
šauktoji Genevos konferencija. 
Žinoma, Vakarai nusileido be 
ndram labui. O kai dėl pačio 
Berlyno tai ji to negali padary 
ti, nes Berlyne yra nemažai 
okupantų kariuomenės, todėl 
ji, ignoruodama savo pasirašy 
tą sutartį, įžūliai rekialauja 
Alijantus iš ten pasitraukti ir 
po to visą Berlyną inkorporuo 
ti į Rytų bloką. Vakariečiai 
tuojau neužprotestavo dėl Ry 
tų zonos inkorporavimo, tai da 
bar jie jau nori smurto keliu 
juos išmesti ir iš Berlyno, pa 
tiekdami jiems reikalavimą ui

timatyvinėj formoj — per 18 
mėn. išsinešdinti iš Berlyno. 
Apie teisinę padėtį Rusija ne 
nori nei girdėti. Į jokias dery 
bas Rusija irgi neįsileidžia. Va 
kariečiai jau pakankamai daug 
pasiūlė Rusijai, tačiau tas visai 
nedomina Maskvos ir ji nori 
tik vieno. . . išeikite iš Berly 
no.

Šitoks spaudimas jau yra bu 
aęls 1948 metais, vadinamas 
Berlyno blokada, bet tada 
Amerika aiškiai davė Įsakymą 
Berlyno aprūpinimą vykdyti 
oru — jei Rusija trukdys pra 
siskinti kelią ginklu. Tada ne 
buvo kviestas Stalinas į Ameri 
ką „Geresniam tarpusavio su 
sipratimui”. Vėliau buvo kvie 
čiama 1955 m. Genevos konfe 
rencija geresniam tarpusavio 
pažinimui, bet tada Eisenho 
weris pareikalavo iš Rusijos 
geros valios įrodymo ir Mask 
va tą padarė — pasirašė taikos 
sutartį su Austrija ir jai grąži 
no nepriklausomybę, šiandien, 
po 4 metų, Berlyno scena vėl 
iškilo, bet jau ultimatyvinėj 
formoj ir amerikiečių reakcija 
visai kitokia. Dabar vakarie 
čiai, tiksliau pasakius Anglai 
ir Amerikiečiai jau bijo tokios 
griežtos akcijos, kaip Berlyno 
blokados metu, nes jau bijo ka 
ro, o gal jaučia, kad persvaros 
neturi, ir įieško kelių kaip ko 
mpensuoti už Berlyną kuo no 
rs kitu, kad galima būtų išlai 
kyti Berlyną savo rankose ne 
nustojant jau ir taip smukusio 
prestižo pasaulio akyse. Vienu 
iš tokių kompensavimo būdų ir 
skaitomas Chruščiovo nepapras 
tab noras atvykti į Ameriką. 
Eisenhoweris, ir mano, kad 
gal pakvietus Chruščiovą į šią 
šalį bus galima jį kaip nors su 
minkštinti. Šituo pagrindiniu 
motyvu ir Įvyks šis Chruščiovo 
ir Eisenhowerio vizitų pasikei 
timas. Tai toks yra oficialusis 
Rytų ir Vakarų blokų vadovų 
vizitų motyvas. Šalę oficialio 
sios vizitų priežastis, dar yra 
ir kita, neoficialioji priežastis, 
kuri mums yra daug reikšmin 
gesnė ir verta dėmesio.

KODĖL SOVIETŲ SAJUN 
GOS PREMJERAS CHRUŠ 
ČIOVAS TAIP DESPERA 

TIŠKAI VERŽĖSI Į 
AMERIKĄ?

Politiniai motyvai
1. Chruščiovui yra labai ge 

rai žinoma, kad Vakarų blokas 
yra sulipdytas iš valstybių, ku 
rios turi skirtingų tikslų ir tar 
pusavy nesutaria. Svarbiausi 
ir vieningiausi Maskvos prieši 
ninkai tai yra Adenaueris ir 
De Gaulle. Jis vis stabdo ang 
lų ir amerikiečių nuolaidžiąją 
politiką. Todėl Chruščiovas ir 
nutarė sueiti į tiesioginį kon 
taktą su Eisenhoweriu, kuris 
Amerikoje nebus veikiamas

Pasakoja ypatingas
NKVD valdininkas

DALYVAVĘS LIETUVOS IR LENKIJOS OKUPACIJO 
JE IR SOVIETINĖS VALDŽIOS ĮVEDIME

8.
NAUJI UŽDAVINIAI

Mums atvykus į Vileiką,, išbudinti. Aš jį paklausiau: 
per kelias valandas iš kapitono 
Sokolovo gavau naują pasky 
rimą. Reikėjo, paėmus kelis as 
menis iš mano būrio, apvažiuo 
ti kelis miestus:

ŠVENČIONIS, VIDŽIUS IR 
BRĖSLAUJĄ.

Uždavinys:
a) Patikrinti darbininkų 

gvardijos organizacijis eigą ir 
darbą.

b) Pavesti būrių vadams 
įvykdyti surašymą:

1) visų narių visų politinių 
partijų, veikusių Lenkijos vai 
džios laikais;

2) visų asmenų, kurie netu 
ri Lenkijos pilietybės ir, žino 
ma, ir Rusijos pilietybes.

c) Drauge su laikinosiomis 
miestų Valdybomis pasiruošti 
spalio revoliucijos šventei švęs 
ti;

d) Patikrinti pildymą Įsaky 
mo apie suvaržymą judėjimo 
nakties metu. Miestuose buvo 
leista vaikščioti tiktai ligi 21 
valandos (9 v. v.). Šio įsaky 
mo pildymo priežiūra buvo pa 
vesta darbininkų gvardijai.

Tam laikui — spalio pabai 
gai — visose

RYTINĖS LIETUVOS GY 
VENVIETĖSE JAU BUVO
SUORGANIZUOTI DARBI 

NINKU GVARDIJOS
BŪRIAI,

vadovaujami NKVD bendra 
darbių, rečiau — Raudonosios 
armijos karininkų.

Miestuose, kur mano požiū 
riu, darbas ėjo gerai, aš nepasi 
likdavau ilgaiu, bet kaikunose 
vietose teko užtrukti po kelias 
dienas. Aš turėjau teisę šalin 
ti iš darbo būrių vadus, jeigu 
jie negerai dirbo.

Viažių mieste aš radau bū 
rio vadą — seržantą Veličko, 
kuris — gvardiečių teigimu — 
girtuokliauja „dieną ir naktį“. 
Ištikrųjų, man vos pasisekė jį

“71” APATINIAI
Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilu
mai štai ilgam nešioji

mui ir lengvai skalbiami 
žieminiai baltiniai, paga
minti iš natūralaus me
rino. Būsite pilnai pa
tenkinti sumokėję ma

žą kainą už vertingą 
prekę.

Yra baltinių, kelnaičių 
ir unijos kostiumų 

vyrams ir berniukams.

GARSŪS

Nuo 1868 metų.

71-FO-6

—Ką jūs padarėte miesto ap 
saugos reikalui? Ar jūs parin 
kote milicijon žmones? Ar jūs 
pradėjote žmonių yegistraci, 
ją?

— Taip, jau pradedame dar 
bo vystymą... — atsakė jis vos 
vartaliodamas liežuvį.

Nieko nelaukiant, aš įsa 
kįau Veličko tuojau atiduoti 
ginklus ir turtą ir jį patĮ pa 
siunčiau į Vileiką, o jo vieton 
paskyriau seržantą Voitich.

Reikia pastebėti, kad tuome 
tinio vidaus rekalų komisaro S 
SSR L. Berijos, Bielorusijos

NKVD Į UŽIMTAS RYTI 
NĖS LIETUVOS VIETAS 

SKYRĖ PAČIUS PRASČIAU 
SIUS ŽMONES.

Brėjslaujos mieste aš radau, 
kad didesnė dalis darbninkų 
gvardijos buvo paimta iš Len 
kijos pasienio apsaugos dali 
nių. Šių tarpe buvo kapralai, 
seržantai ir net poručnikai. 
Kai kurie jų dėvėjo ir savo 
uniformą. Žinoma, visus juos • 
teko atleisti iš darbo. Kai lap 
kričio 4 d. apie tai pranešiau 
kapitonui Sokolovui, jis įsakė 
man pasilikti Breslaujos mies 
te ir padėti organizuoti spalio 
revoliucijos minėjimą.

Šventės išvakarėse buvo su 
šauktas valdžios ir komparti 
jos pasitarimas suorganizuoti 
šventę. Vadų portretai jau bu 
vo gauti. Jie buvo išskirstyti 
rajonais. Šventės dieną įvyko 
paradas, kurį priėmė rajono va 
dovybė. Demonstracijos daly 
viai nešė portretus ir šaukė va 
lio. Kadangi portretų buvo ne 
daug, tai teko padaryti konve 
jeris: praėjusieji pro tribūną, 
portretus atidavė eisenos lau 
kiantiems, ir tie portretai pro ; 
tribūną ėjo apsisukdami po ke a 
lis kartus... Viskas buvo taip, 
kaip mums buvo įsakyta pada įj 
ryti. D. b.

Prancūzų ir Vokiečių tautų Palikite viltis visi, kurie esate | 
vadų įtakos, tuo pačiu padidin už geležnės uždangos, nes jūs f 
ti prarają tarp Vakarų sąjun patys matote, kad parduoti r 
gininkų. esat.

2. Užvesdamas tiesiogines 4. Chruščiovas paskutiniu 1
derybas su Eisenhoweriu ir pa metu patyrė didelių politinių įi 
sikeisdamas valstybiniais vizi nesėkmių komunistinei doktri | 
tais, Chruščiovas degraduoja naj Azijoje su Tibeto sukilimu h 
visus kitus mažiausia į antrą jr Dalai Lamos pabėgimu į In 1 
vietą ir tuo pačiu įgauna iš diją, į kraštą, kuris visada bu J 
Amerikos pripažinimą kaipo Vo labai šiltas komunizmui ir 
pačio svarbiausio partnerio pa tik todėl nesideda į artimesnę J 
saulinėj politikoje. Chruščio sąjungą su Maskva, kadangi ir f 
vui nuolatos lipant ant kulnų jiems malonu yra gauti iš Ma į 
Raudonoji Kinija ir nuolatos skvos ir iš Amerikos paramą, ? 
besiveržianti būti Maskvos ly o be to Indija svajoja sudary 
gia partnere arba nors mažų ti Azijos neutralųjį bloką, kuT 
mažiausia - konsultante politi riam ji pati vadovautų. Ameri 
niuose ėjimuose, šituo mostu ka neturi nieko prieš. Šis Tibe 
butų nors laikinai apraminta ir to sukilimas pagelbėjo Indijai . 
jai pirštu parodyta, kad tu dar praregėti, koks gerutis yra jos i 
negali to, ką Chruščiovas gali kaimynas —- komunistinė Ki Į 
ir dar lik Rytų bloko antraeile nija. Panaši nuotaika vyrauja j 
valstybe. Burmoje ir visose neutraliosio I

3. Šiuo savo vizitu Maskvos se Azijos valstybėse. Tibeto su į 
ireprezentantas sutvirtina vi kilimas atliko tokį patj patai* j 
siems savo užgrobtiesiems kraš navimą komunizmui Azijoj I 
tams pirštą mintį, kad jūs liau kaip kad Vengrų sukilimas Eu j 
kitės svajoję apie Amerikos ropoję. Šitą Chruščiovas turi, f 
paramą ir draugystę. Amerika užtušuoti. Tam reikia jam lais ’ 
jumis visai nesidomi, Amerika vų rankų, kurios reikia atpa 
bejėgė ir ji tik rūpinasi kaip laidot nuo Amerikos.
galima ilgiau savo supuvusį ka Ekonominiai motyvai 
pitalizmą išsaugoti. Amerika 1. Chruščiovo apsiskaičiavi 
paliko jus mano dispozicijai mas vertinant Amerikos kari 
jau Teherane, Jaltos ir Potsda nį pajėgumą. Kai Rusijai pavy 
mo konferencijų susitarimais, ko paleisti žemės satelitų ir pa, 
tą patvirtino savo nesidomėji siekti kitų laimėjimų moksle, j 
mu jumis Vengrų revoliucijos tai Chruščiovas apsvaigo nuo r 
metu, Poznanės neramumų me to laimėjimo, ir jis paleido sa 
tu ir Rytų Vokietijos sukilimo vo garsųjį posakį: „mes jus už 
metu. Jie kursto jus per Voice kasime...”, kitaip sakant, mes 
of Amerika radio ir kitais pro jus pralenksime ginklavimesi 
pagandiniais pranešimais ne to ir visose kitose srityse. Nežila 
dėl, kad jūs jiems rūpėtumėt, rint to, kad Rusija pati pirmoj 
bet kad jie nori užkurti sukili ji paleido satelitą į erdves, tąsi 
mus mūsų satelituose ii tuo nu dar nereiškė, kad Sovietų Są\ 
silpninti mūsų vienybę. Ameri junga jau turi tiek jėgos, kad ji g 
ka yra galima padaryti mūsų gali jau Ameriką nugalėti ka I 
draugu tada, kada tik mes pa ro lauke. Tenka pripažinti, I 
norėsim. Jeigu būtų kitaip, ar kad Amerika tikrai buvo labaiį^ 
gi ji mane kviestųsi šiam isto išgązdinta tos Rusijos pažanfc 
riniam vizitui, kurio dar nėra gos jr ji desperatiškai pradėjo I 
buvę kaip pasaulis egzistuoja. _ Nukelta j £-tą psl, J
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KAS JIE BUVO IR

ką iš jų padarė 
totalistinis okupantas?

ADOMAS LASTAS
Pasipasakoja atvirai ir nuo 

Širdžiai. Jis gimęs 1887 metais 
Suvalkų krašto dzūkiškoje da 
lyje. Mokėsi Suvalkų gimnazi 
joje, studijavo Maskvos uni 
versitete ir' Kaune baigė Tei 
šių fakultetą, po ko buvo advo 
katas. Greta to — rašė.

Rašė eilėraščius, kurių išlei 
do bene šešetą knygų. Sovie 
tams okupavus Lietuvą, beiš 
leista tiktai poezijos rinktinė. 
Tai ir visa.

Lastas - Lastauskas, arba 
slapyvarde — Adomas Juoda 
sis, jau senas žmogus. Iš jo so 
vietinis okupantas, žinoma, 
nieko nepadarė ir nepadarys, 
nes jis turi savo pažiūrą į gy 
venimą.

Įdomu, kad A. Lastas nieku 
nesigiria, niekam reveransų ne 
daro, o jis visada juk buvo pa 
žangus asmuo, demokratas. 
Tiesa, sovietuose demokratija 
ne košer...

JUOZAS MACEVIČIUS
„Tarybų Lietuvos rašyto 

jai” knygoje pasakyta, kad Juo 
zae Macevičius gimė 1928 m. 
Joniškio mieste, kur baigė ir 
gimnaziją. Žinių, kad jis ban 
dytų įsigyti daugiau mokslo, 
nėra. Tat J. Macevičius, nežiū 
rint garbinimo tarybinės vai 
džios, kuri juk „duoda galimy 
bes įsigyti mokslą nemoka 
Inai”, — ar nemoka, ar negali, 
ar iš viso tokių galimybių nė 
ra, bet daugiau nesilavina — 
nelanko augštosios mokyklos, 
o iš bemokslio juk negali būti 
nei gero poeto, nei gero rašy 
tojo.

Jeigu spręsti pagal J. Mace 
vičiaus atvaizdą, tai jis yra per 
daug įsivaizduojantis, o per 
didelis įsivaizdavimas nėra gi 
lesnio proto ir sielos jautrumo 
pažymys. Ir jo pasisakymų to 
nas rodo, kad jam reiktų gero 
kai save paanalizuoti ir tiks 

liau įvertinti. Ir jo artima 
draugystė su Antanu Jonynu 
nekalba jo naudai, nes Jony 
nas, atrodo, yra aklas fanati 
kas.

Patartina būtų J. Macevi 
čiui Įsigyti daugiau mokslo ži 
nių, atvira širdim prieiti prie di 
dėsnių autorių kūrybos ir... ne 
spjaudyti į praeitį. Tiesa, kad 
joje buvo nelengvų dienų ir va 
landų, bet juk tai buvo dėl tų 
pačių priežasčių, dėl kurių ir 
dabar yra tokių pat ir dienų ir 
valandų, ir kažin, ar ne sunkės 
nių. Tiktai, gal, J. Macevičius 
jų nemato, o gal jam ir už 
drausta jas matyti, ar gal įsaky 
ta matyti kitokiomis akimis, 
negu jis jas turi.

J. Macevičiaus parašyta la 
bai nedaug. Gal ir gerai. Gal 
jis įgaus daugiau proto, pasta 
bumo, patirties, ir tada jo ir 
darbai bus brandesni. Tegul 
jie bus ir komunistiški, bet tik 
tai ne okupantikši...

Be ko kita, J. Macevičius sa 
vo autobiografijoje sumini Ma 
jakovskį ir Pasternaką. Bet... 
šie abu poetai ir rašytojai yra 
sovietinio režimo — diktatu 
ros aukos. Ar gi Macevičius 
nežino, kad Majakovskis dėl 
savo kūrybos turėjo nusižudy 
ti, o Pasternakas — ujamas? 
Jų pavyzdys neblogas, bet pa 
vojingas. Tiktai didelės dva 
sios poetai gali ryžtis į tokius 
žygius.

BRONIUS MACKEVIČIUS
„Jaučiu, kad man dar reikia 

labai labai daug mokytis...” — 
rašo B. Mockevičius „Tarybų 
Lietuvos Rašytojų“ knygoje. 
Tai jau geras galvojimas. Bet 
nuostabu tiesiog, kad daugu 
mas jaunųjų dabartinių Lietu 
vos rayštojų yra mažo mokslo. 
Štai, šį kartą minimieji — ir J. 
Macevičius ir B. Mackevičius 

neturi augštojo mokslo ir jo ne 
siekia. Kodėl taip yra? Juk B. 
Mackevičius komjaunuolis, tat 
turi visas privilegijas mokytis, 
ir vis dėlto nesimoko?

B. Mackevičius gimęs 1929 
metais; šiemet jam tiktai 30 
metu; pats metas mokytis augš 
tojoje mokykloje. Bet jis nesi 
moko ir tenkinasi komjaunuo 
lio „mokslu“... Nors ir sako, 
kad jam reikia mokytis. Atro 
do, kad ir dabar dar tebevei 
kia tos mokslo sąlygos, kokios 
jam teko turėti vokiečių oku 
pacijos metais, gyvenant bend 
rabutyje Užupio gat. Nr. 5.

Tiesa, kad nelengvos tada bu 
vo sąlygos, nors galėjo būti 
daug geresnės, jeigu lietuviai 
būtų turėję daugiau susiprati 
mo ir daugiau pasiaukojimo sa 
vo jaunimui.

Eg iš bando ir nuo šalčio Už 
upio bendrabutyje niekas ne 
mirė, ir kas norėjo, vis dėlto tu 
rėjo galimybę gyventi ten ir 
mokytis. Tačiau neabejotina, 
kad galėjo būti daug geriau.

B. Mackevičius dar labai ma 
žai yra parašęs, ir tikrai sun 
ku dar kalbėti apie jo kūrybą.

MIRĖ LIETUVOS DRAU 
GAS E. E. SOEDERMAN,

76 m. amžiaus, Helsinkyje. U 
gus metus buvo Suomijos gele 
žinkelių vyr. valdybos mašinų 
skyriaus direktorius. Ne kartą 
yra lankęsis nepriklausomoje 
Lietuvoje. Kurį laiką inž. Soe 
derman buvo Suomių - Lietu 
vių draugijos pirmininkas — 
iki 1944 metų, kai toji draugi 
ja karinės kontrolės komisijos 
sprendimu buvo uždaryta. 
Draugija savo laiku buvo įs 
teigta žinomo prof. Niemi. Inž. 
Soederman iki savo amžiaus ga 
lo reiškė simpatijų lietuvių tau 
tai. Lietuviai savo šiaurės drau 
go niekad neužmirš. E.

• Almanacho „Sovremennaja 
dramaturgiją“ šiemet išėjusio 
je devintoje knygoje isspaus 
dinta Justino Marcinkevičiaus 
poema - drama „Dvidešimtas 
pavasaris“, į rusų kalbą išvers 
ta G. Kanovičiaus.

KULT ŪRIVEfOOjVIKA
KONKURSAS KANTATAI PARAŠYTI

Pirmosios Dainų Šventės ko ma II Dainų Šventės metu.
mitetas (ir Lietuvių Muzikos 
Komisija yra paskelbę konkur 
są kantatai arba kitokiam to 
kios pat apimties kūriniui pa 
rašyti šiomis sąlygomis:

1. Muzikos kūrinys rašomas 
paties kompozitoriaus pasirink 
tu tekstu (pageidaujama patrio 
tinio turinio) mišriam chorui 
su solistais ir akompaniamen 
tu, išpildant trunkąs 10 — 15 
minučių.

2. Konkurse dalyvauti kvie 
čiami lietuviai kompozitoriai, 
bet kiekvieno kompozitoriaus 
prašoma konkurse dalyvauti 
tik su vienu kūriniu.

3. Ne kompozitoriaus ranka 
perrašytas rankraštis — kla 
vyras, pasirašytas slapyvar 
džiu„ pristatomas ligi 1959. 
XII. 31, šiuo adresu: Mrs. Ali 
ce Stephens, 64 East Van Bu 
ren St., Room 514, Chicago 4, 
Ill. Atskiram užklijuotam vo 
ke pridedamas kompozitoiraus 
adresas ir slapyvardžio paaiški 
nimas pavarde.

4. Gautus rankraščius ap 
svarstys jury komisija, kuri 
pirmoj eilėj įvertins kūrinių me 
ninį lygį, antroj eilėj — tinka 
mumą mūsų sąlygoms, ir išrin 
ks kūrinį, kuris galės būti išpil 
domas 1961 m. II Dainų Šven 
tėj Chicagoje.

5. Atsižvelgiant į tai, kad at 
rinktas kūrinys galės būti iš 
pildomas Dainų Šventės prog 
’ramoje, pageidaujama akom 
paniamento, kuris, reikalui esą 
nt, galėtų būti atliktas vargo 
nų ir fortepijono arba ir orkest 
ro; vokalinės dalies pageidau 
jama tokios, kad būtų pajėgia 
ma paruošti vidutinio pajėgu 
mo chorams.

6. Jury komisija gali nutarti, 
kad iš atsiųstųjų neatsiranda 
atrinktino kūrinio.

7. Atrinktojo kūrinio kempo 
zitoriui įteikiama 1,000 dol. pre 
mija. Premiją skyrė I Dainų 
Šventės Komitetas ir ji įteikia

8. Lietuvių muzikos komisi 
jos tesės premijuoto kūrinio 
atžvilgiu:

a. leidžia premijuoto kuri 
nio pirmąją laidą;

b. spausdina ar kitaip multi 
pilkuoja premijuoto kūrinio 
balsus, tą kūrinį rengiant II 
Dainų Šventei;

c. premijuotas kūrinys nie 
kur negali būti pildomas vie 
šai pirm, negu jis bus išpildy 
tas II Dainų Šventės progra 
moję.

9. Su nepremijuotų kūrinių 
autoriais tų kūrinių išleidimo 
ar panaudojimo reikalu galės 
būti tariamasi atskirai.

1.0. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

RASTI SVARBŪS ISTORI 
NIAI DOKUMENTAI

Į Vilnių iš kelionės po Už 
karpatę ir Lvovo sritį sugrįžo 
Vilniaus universiteto, Mokslų 
akademijos ir Knygų rūmų bib 
liotekų darbuotojai. Lvovo uni 
versiteto bibliotekoje jie rado 
kunigaikščio Žygimanto Augus 
to bilbiotekos knygas, Trakų 
vienuolyno archyvą ir kt. Tos 
kolekcijos bus perduotos Vii 
niaus universiteto mokslinei 
bibliotekai.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Dr. D. Krivickas. SOVIET- 

-GERMAN PACT of 1939 and 
Lithuania. Hamilton, 1959. Pu 
blished by Federation of Lit 
huanian Canadian Hamilton 
Branch in connection with Six 
th Lithuanian Day in Canada 
Hamilton Ont., September 5 
—6, 1959.

Tai labai svarbus dokumen 
tinis leidinys, kuris nušviečia 
dviejų didžiausių pasaulyje im 
perialistų ir kolonialistų, Rusi 
jos ir Vokietijos, susitarimus, 
kurių pasekmėje kilo Antrasis 
Pasaulinis karas. Leidinys pa 
iliustruotas susitarimu fotoko

pijomig ir fotoatvaizdais, ku 
rie rodo, kaip Vokietijos ir Ru 
sijos kriminalistai — Stalinas
su Ribbentropu, pasirašo sutar 
tis, kaip pasirašę vienas kitam 
spaudžia rankas.

Leidinėlis nedidelis, bet ne 
paprastai svarbus ir todėl jį rei 
ketų kuo daugiausiai išplatin 
ti. Jeigu Hamiltono Bendruo 
menė jo turi daugiau, tepaskel 
bia, kur jo galima gauti.

Šeštosios Kanados Lietuvių 
Dienos Hamiltone METRAS 
TIS. Hamilton, 1959. IX. 5— 
6. Redagavo Stasys J. Dalius, 
viršelis dail. V. Bričkaus. 164 
puslapiai. Gausiai iliustruotas 
leidinys.

Metraščio turinyje: Garbės 
ir Organizacinio komiteto na 
riai; Org. k-to žodis; sveikini 
mai; V. Čižiūno — Bendruo 
menės apylinkė ir jos veikla; 
J. Kardelio — Kanados lietu 
vių mokyklos sukaktuves; Dr. 
A. Šapoka — Kanados lietu 
vių periodine spauda; B. Ketu 
rakio — Mūsų vieta tarptauti 
nėję sporto plotmėje; ir kiti 
straipsniai bei Bendruomenės 
apylinkių veiklos aprašymai. 
Daug skelbimų.

Hamiltonas įvedė naują sky 
rių — mirusiųjų. Informacijai 
tai yra svarbu Ypač tai turėtų 
būti svarbu toms lietuvių ko 
lonijoms, kurios neturi lietu 
viškų parapijų. Tos vietovės 
pačios turėtų surinkti žinias 
ape mirusus ir jas patiekti met 
raščiui. Tikrai, metraštyje ga 
lėtų būti skyrius, kuris sužy 
mėtų visus periodo mirusius. 
Bet tokiu atveju reiktų sužy 
mėti ir visus gimusius lietuvius. 
Metraščiui tai būtų svarbu, nes 
jis ateičiai bus dokumentas.

• Michkelis Lodusas išvertė į 
estų kalbą V. Baumilo operos 
„Paskenduolė“ libretą. Operą, 
pavadintą „Veronika“, statys 
Estijos Vanemuinės teatras.

• Valstybinė Pedagoginės 11 
teratūros leidykla išleido V. 
Krasauskaitės paruoštą forte 
pijono pradžiamokslį „Jauna 
sis pianistas".

BORIS PASTERNAK

Daktaras Zivago
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

KETURIOLIKTOJI DALIS — VĖL VARYKINE
31. J

11
Sniege priešais daržinę buvo vėžių ir užsukimu žymės 

pirmesnių Jurijaus Andrejevičiaus atvažiavimų. Sniegas 
prie daržinės slenksčio buvo sumintas ir pajuodęs nuo nėšio 
jimo užvakar malkų.

Debesys, iš ryto dengę dangų, išsisklaidė. Dangus iš 
siblaivė. Pašalo. Varykino parkas, supęs šias vietas, visai 
prisiartino prie daržinės, lyg tyčia, kad pažiūrėtų daktarui 
tiesiai į veidą, ir kažką jam primintų. Šią žiemą sniegas iš 
kilo augštai, augščiau daržinės slenksčio. Jo durys tartum 
nusileido, daržinė tartum susikūprino. Ant jos dangčio be 
veik visai daktarui ant galvos milžiniško grybo kepuie nu 
sikorė sluogsnis sniego. Tiesiai virš daržinės dangčio briau 
nos, tartum smaigaliu įbestas į sniegą, stovėjo >r plika lepsna 
degė pjautuvo iškarpoje jaunas, tik ką užgimęs mėnulis.

Nors dar buvo diena ir visai šviesu, tačiau daktaras jau 
tė, tartum vėlyvą vakarą jis būtų tamsiame savo gyvenimo 
miške. Sunki tamsa buvo jo sieloje, taip jam buvo liūdna. 
Ir jaunas mėnulis išsiskyrimo ir vienatvės pranašu švietė jam 
į veidą.

Nuovargis pakirto Jurijui Andrejevičiui kojas. Mėtyda 
mas iš daržinės i roges malkų pagalius, jis negalėjo jų paim 
ti, kaip kitą kartą, daugau. Imti apledėjusius ir aplipusius 
sniegu pagalius jam ir per pirštines buvo skaudu. Padidin 
tas judrumas neįstengė jo sušildyti. Kažkas viduje s 
ir nutrūko. Jis keikė nelaimingą savo likimą ir prašė Dievą 
išsaugoti ir apsaugoti gyvenimą didelio grožio, liūdno, nuo 
lankaus ir paprasto. O mėnulis vis stovėjo virš daržinės ir de 
gė ir nesudegė, švietė ir neapšvietė.

Staiga arklys, pasisukęs į tą pusę, iš kurios buvo atves 
tas, pakėlė galvą ir sužvingo, pirma tyliai ir nedrąsiai, o po 
to garsiai ir tvirtai.

„Ko čia jis dabar?“ — pagalvojo daktaras. „Koks čia 
jam džiaugsmas? Negali būti, kad iš baimės. Iš baimės ark 
lys nežvengia. Negi kvailas būtų arklys žvengimu vilkams 
duoti apie save žinią, jeigu jis juos pajuto. Ir dar taip links 
mai. Matyt, jis žvengia pasiilgęs savo namų, nori namo. Fa 
lauk, tuojau vyksime“.

Susikrovęs vežimą malkų, Jurij Andrejevič daržinėje 
prisirinko dar skiedrų ir prakuroms stambių, kaip batų aulai 
išriestų tošių, atkritusių nuo pagalių, perrišo juos virvagaliu 
ir padėjo ant malkų, ir visa tai nusivežė į Mikulicynų dar 
žinę.

Arklys vėl sužvengė, atsakydamas į aiškiai išgirstą kaž 
kur toliau kito arklio žvengimą. „Kur tai būtų? — susitūpi 
nęs pagalvojo daktaras. — Mes galvojome, kad Varykine tuš 
čia. Tai reiškia — mes kldyome“. Jis ir pagalvoti negalėjo, 
kad pas juos svečiai, ir kad arklio žvengimas sklinda nuo Mi 
kulicynų gonkų, iš sodo. Jis vairavo Savraską pašaliais ir 

iš už kalvų nematė priešakinės Mikulicynų namų pusės.
Neskubėdamas (ir koks reikalas jam buvo skubėti r) jis 

išmetė malkas į daržinę, atkinkė arklį, roges paliko daržinėje, 
o arklį nuvedė į arklidę. Čia jis arklį pastatė į dešinį gardą, 
kur mažiau pūtė vėjas, į ėdžias prikrovė šieno ir ramia sąžine 
ėjo į namus.

Prie gonkų jis rado, gerai nupenėtą, pakinkytą 1 kaimiš 
ką važį juodą eržilą. Aplink arklį vaikščiojo, paglostydamas 
arkliui šonus ir apžiūrinėdamas jo kojas, taip pat geiai iš 
maitintas ir sotus, kaip arklys, gerai apsirengęs nepažįstama 
sis.

Namuose buvo girdėt triukšmas. Nenorėdamas kiaušy 
tis ir negalėdamas ką nors išgirsti, Jurij Andrejevič staiga 
sustojo. Neišgirdamas žodžių, jis pažino Komarovskio, La 
ros ir Katenkos balsus. Greičiausia, visi jie buvo pirmame 
kambaryje, prie išėjimo. Komarovskis su Lara ginčijosi, ir, 
sprendžiant iš jo atsakymų garso, ji jaudinosi, verkė ir arba 
giežtai priešinosi, arba sutikdavo. Kažkaip Jurij Andrejevič 
pajuto, kad šiuo momentu Komarovskis pradėjo kalbą apie 
jį, spėjamai tokioje dvasioje, kad jis yra netvirtas žmogus 
(„dviejų ponų tarnas“, — pasigirdo jam), kad nežinia, kas 
jam brangesnis, šeima ar Lara, ir kad Lara dėl to negali pa 
sitikėti, nes pasitikėjusi daktaru, ji vysis du zuikius ir pasi 
liks tarp dviejų kėdžių.

Jurij Andrejevič įėjo į kambarį. Pirmame kambaryje iš 
tikrųjų stovėjo Komarovskis apsirengęs paltu ligi žemės. La 
ra laikė Katenką už palto apikaklės, bandydama užsegti ją, 
bet nepataikė kabliu į kilpą. Ji pyko ant Katenkos, kad ji ne 
silaikė ramiai, o mergaitė skundėsi: „Motinėle, atsargiau, tu 
mane pasmaugsi“. Visi stovėjo apsirengę ir pasu engę iš 
vykti. Kai Jurij Andrejevič įėjo, Lara ir Komarovskis abu 
drauge metėsi prie jo.

— Kur tu buvai užkliuvęs? Tu mums taip reikalingas!
— Sveikas, Jurij Andrejevič! Nežiūrint to, kad pasku 

tinį kartą mes vienas kitam prikalbėjom visokių šiuikštumų, 
aš vėl, kaip matote, pas jus be pakvietimo.

— Sveiki, Viktor Ippolitovič.
— Kur tu taip ilgai užtrukai? Iškalusyk, ką jis paša 

kys ir greičiau spręsk už save ir už mane. Nėra laiko. Rei 
kia skubėti.

— Ko gi mes stovime? Sėskite, Viktor Ippolitovič. 
Kaip kur aš prapuoliau, Laročka? Tu juk žinai, aš gi malkų 
važinėjau, o paskiau arklį iškinkiau ir sutvarkiau. Viktor Ip 
politovič, prašau, sėskite.

— Tu nenustebintas? Kodėl tu nesistebi? Mes apgai 
lestavome, kad šis žmogus išvyko ir mes nepasinaudojome 
jo pasiūlymais, o jis čia pat prieš tave ir nesistebi? Bet dar 
nuostabesnės paskutinės jo naujienos. Papasakokite jam, 
Viktor Ippolitovič.

— Aš nežinau, kaip supranta Larisa Fiodorovna, bet pa 
sakysiu štai ką. Aš tyčia išplatinau gandą, kad išvykau, o 
pats pasilikau dar kelioms dienoms, kad jums ir Larisai Fio 
dorovnai būtų laiko naujai pergalvoti mano pasiūlymus, ir 
brandžiai apsvarsčius prieiti, galimas dalykas, prie rimtės 
nio sprendimo.

— Bet toliau atidėlioti negalima. Išvykti dabar pats ge 
riausis laikas. Ryt rytą. Bet geriau papasakos pats Viktor 
Ippolitovič.

— Minutėlę, Laročka. Atleiskite, Viktor Ippolitivič. 
Kodėl apsirengęs! Nusirenkime ir atsisėskime. Pasikalbėji 
mas juk rimtas. Negalima paskubom. Atleiskite, Viktor Ip 
politovič. Mūsų susidūrimai paliečia kaikuriuos dvasinius 
subtilumus. Svarstyti šiuos dalykus nepatogu ir juokinga. 
Aš niekuomet negalvojau apie išvažiavimą su jumis. Kitas 
klausimas — Larisa Fiodorovna. Tais retais atsitikimais, 
kai mūsų nerimas išsiskirdavo, ir mes prisimindavome, kad 
mes ne viena esybė, o dvi, kiekviena su savo likimu, aš lai 
kiau, kad Larai reikia, ypač dėl Katios, rimtai pagalvoti apie 
jūsų planus. Ji neperstodama apie tai ir galvoja, ir vis prie 
to sugrįžta.

— Bet tiktai su sąlyga, jeigu ir tu važiuotum. n
— Mums vienaip sunku įsivaizduoti išsiskyrimą, bet ga ™ 

Ii būti, reikia perskelti ir save paaukoti. Nes apie mano iš 
vykimą nėra ir kalbos.

— Bet gi tu dar nieko nežinai. Pirma išklausyk. Ryt 
rytą... Viktor Ippolitovič!

— Matyt, Larisa Fiodorovna turi galvoje mano atvež 
tas žinias ir jai jau pasakytas. Juriatino geležinkelių bėgiuo 
se jau stovi paruoštas išvažiuoti Tolimųjų Rytų vyriausybės 
traukinys. Vakar jis atėjo iš Maskvos ir ryt išvyksta to 
liau. Tai mūsų susisiekimo ministerijos traukinys. Aš turiu 
šiuo traukiniu vfkyti. Aš turiu paskirtas vietas asmenims, 
pakviestiems į darbo kolegiją. Mes važiuotume su visais pa 
togumais. Kito tokio atsitikimo nepasitaikys. Aš žinau, jūs 
žodžių veltui nemėtote ir atsisakymo važiuoti su mumis nepa 
keisite. Jūs tvirtų sprendimų žmogus, aš žinau. Bet vis dėl 
to. Perlaužkite save dėl Larisos Fiodorovnos. Jūs girdėjote, 
be jūsų ji nevažiuos. Važiuokite su mumis jiegu jau ne į 
Vladivostoką, tai bent j Juriatiną. O ten pamatysite. Bet 
tokiu atveju reikia paskubėti. Negalima praleisti nė minu W 
tės. Su manim žmogus. Aš blogai variuoju. Penkiems asme 
nims sunku bus į mūsų važį sutilpti. Jeigu ne klystu, Samdė 
viatovo arklys pas jus. Jūs kalbėjote, kad juo važiuojate mai 
kų. Jis dar nenukinkytas?

— Ne, aš jį jau iškinkiau.
— Tai greičiau pakinkykite. Mano vežėjas jums padės. 

Pagaliau, žinote. Po velniais antras roges. Kaip nors dava 
žinosime manomis. Tiktai vardan Dievo greičiau. Kelionei 
su savim paimkite kuo mažiausia, kas pasitaiko. Namai tegul 
lieka, kaip stovi, neuždaryti. Reikia gelbėti, vaiko gyvybė, o 
ne spynoms rinkti raktus.

— Aš jūsų nesuprantu, Viktor Ippolitovič. Jūs taip kai 
bate, tartum aš būčiau sutikęs važiuoti. Važiuokite su Die 
vu, jeigu Lara važiuoja. O dėl namų nesirūpinkite. Aš pasi 
liksiu ir, jums išvykus, aš juos sutvarkysu ir uždarysiu.

— Ką tu, Jura, kalbi? Kam reikalinga ši nesąmonė, ku 
ria tu pats netiki „Jeigu Larisa Fiodorovna sutiko“. Ir pats 
puikiai žino, kad be jo nevažiuos ir jokių nutarimų nepada 
rys. Tai kam šios frazės: „O namus aš sutvarkysiu ir viskuo 
pasirūpinsiu”?

— Reiškia, jūs neįprašomas. Tada kitas prašymas. La 
risai Fiodorovnai leidus, aš jus prašau keliems žodžiams ir, 
jeigu galima, akis į akį.

— Gerai. Jeigu taip jau bus, jei reikia, prašau į virtuvę. 
Tu nesipriešini, Laruša? D. b.
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

WINNIPEG, Man.
PUIKIAI PASISEKUSI GEGUŽINĖ.

trumpos programos vėl seka 
muzika, šokiai, žaidimai ir 
skamba lietuviškos dainos.

Gegužinėje buvo matyti sve 
čių iš Toronto, kaip lai Vyt. 
Neimantas ir kiti. Šioje gegu

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

Rugpjūčio 23 d. Winnipeg© 
Apyl. lietuvių B-nės valdyba 
surengė gegužinę pas Povilą 
ir Juliją Liaukevičius. Nors iš 
vakaro lietus lijo kaip iš kibi 
ro, tačiau ant rytojaus išaušo 
gražus sekmadienio rytas. Žm žinėje B-nė padarė pelno 58, 
onės būriais traukė į bažnyčią, 
o po pamaldų vien tik girdėjo 
si kalbant: į gegužinę, į gegu 
žįnę.. .
■ iš tiesų jau apie 4 vai. pil 
m»s pp. Liaukevičių ūkis maši 
nų. Į gegužinę sudardėjo apy 
linkės lietuviai - ūkininkai ir 
winnipegieciai.

V-bos vicepirmininke M. Ja 
nuškienė vėl pasirodo su savo 
gausingais valgiais — gražiai 
ir skaniai paruoštu bufetu. Jai 
talkininkauja Tautos Fondo 
atstovas Mečys Šarauskas. J. 
Demereckas paleidžia iš varžy 
tynių keletą dalykėlių, iš ku 
rių padaro nemažai pelno.

Aldona Bačilūnienė ir Teklė 
Timmermanienė pardavinėja 
tautinius ženkliukus už ku 
riuos surenka 28.84 dolerius. 
(Muzika groja įvairius šo

s. Jaunimas sukasi — links 
minasi ir dainuoja. P. Liauke 
vičių ūkis nukeliamas lyg į Lie 
tuvą ir taip visi lietuviai jau 
čiasi lyg ant Nemuno kranto, 
kiekvieno lietuvio numylėtose 
pašlaitėse.

Tik staiga B-nės p-kas M. 
Januška prabilsta į susirinku 
sius. Jis padėkoja už gausų at 
silankymą ir kartu jautriais žo 
džiais pasveikina Povilą Liau 
kevičių, kuriam suėjo 60 metu 
amžiaus. Po jo, taria žodi Kraš 
to Tarybos narys Pr. Matulio 
nis. Kun. kleb. J. Bertašius pa 
sidžiaugia tokia gražia b-nės 
veikla bei susiklausymu. To 
liau taria žodį dr. Jauniškis. Jis 
primena, kad jis gimęs čia, Ka 
nadoje, bet mokslus baigęs An 
glijoje. Jam yra brangus kiek 
vienas lietuvis ir džiaugiasi, 
kad gali eiti su visais drauge ir 
bendroje lietuviškoje šeimoje.

Jis pasakė: „Nepamiršiu nė 
vieno lietuvio ir nelaimėje vi 
suomet padėsiu, kaipo gydyto 
jas“. Publika jam gausiai plo 
ja. Po to, taria žodį Mykolas 
Bukauskas ir Juozas Demerec 
kas. Povilas Liaukevičius vi 
(m s nuoširdžiai padėkoja ir 

.mena tą žiaurųjį komuniz 
mą, dėl ko šiandien, tiek daug 
lietuvių yra išblaškytų po sve 
timus kraštus.

B-nės vardu padėkojama vi 
siems kalbėtojams už gražias 
mintis ir visiems dalyviams už 
tokį gausų atsilankymą. Po

pas Montreal!© atstovą 
Mr. M a n f r e e d Kory 

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

78 dol. grynais pinigais. KSt.
IŠKILMINGAI ATŠVENTĖ 

GIMTADIENĮ.
Šiais metais iš Lenkijos yra 

atvykusi p-lė Apolionija Šida 
gyte. Ji .čia neturi nei tėvų, 
nei giminių. A. Šidagytė čia 
yra apsistojusi pas Mykolą Bu 
kauską, kuris, sulig jos pačios 
žodžiais, ja rūpinasi kaip tė 
vas.

Rugsėjo 1 d. ji atšventė sa 
vo gimtadienį. M. Bukauskas 
ir jos draugės Aldona Balčiu 
naitė su Teklute Timmermanie 
ne suruošė jai balių. Žinoma, 
Apolionija to visai nežinojo, 
tik staiga vakare apie aštuntą 
■yalapdįf pradėjo rjnktjs pve 
čiai. Vardinių minėjimą atida 
rė šeimininkas M. Bukauskas, 
kuris pakvietė kalbėti parapi 
jos kleb. kun. J. Bertašių. Jis 
pasakė gražią kalbą ir ąpibūdi 
no jos sunkų gyvenimo kelią. 
Lietuvą okupavus Rusijai, ji 
pasitraukė į Lenkiją. Po sun 
kaus išvargto tremties gyveni 
mo kelio jai sudaromi doku 
mentai ir atkviečiama į Wmni 
pegą.

Čia ji įsijungia į bendrą 
venimo darbą. Kunigas jai 
linki laimingo gyvenimo 
kviečia sudainuoti ilgaiusių me 
tų.

Po to, jai įteikiama bendra 
dovana — siuvimo mašina, o 
toliau perduodamos ir kitos as 
meninės dovanos. Mergaitė gi 
liai susijaudinusi dėkoja 
gražią dovaną, o drauge už as 
meniškas dovanas. Po to sekė 
vakarienė, dainos ir pasilinks 
minimas.

Vakarienės metu šemininka 
vo A. Balčiūnienė ir T. Timer 
rranienė, o vakaro šemininku 
buvo pats M. Bukauskas. Ten 
pa pažymėti, kad jis giliai at 
jaučia kiekvieną tremtyje atsi 
dūrusį lietuvj ir kiek galėda 
mas padeda. Vaišėse matėsi: 
Mikalauskai, V. J. Januškai, 
Steponavičiai, Alf. ir Aid. Bal 
čiūnai, M. Šarauskas, J. Deme 
rėčkas, Timmermanai, J. Vai 
tekūnas, A. J. Koncaičiai, Ži 
minskai, iš miškų atvykę Anų 
šauskai ir kiti. Vardines praėjo 
puikioje lietuviškoje nuotaiko 
je. KSt.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI 
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE

1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 
Montreal 2, P. Q., Canada.

Mosklo - Technikos naujienos
KADA ŽMOGUS SKRIS RAKETA? 

A. JUŠKA
3.
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KĄ PARODĖ GYVULIŲ SKRIDIMAI RAKETA
Sudaryti laboratorijoje, sten 

de tokias sąlygas, kurios būtų 
panašios į kosminį skridimą, 
neįmanoma. Todėl per pastarą 
jį deišmtmetį padaryta daug 
bandymų paleidžiant raketas 
su gyvuliais: pelėmis, triu 
šiais, šunimis, beždžionėmis. 
Mūsų šalyje bandymams dau 
giausia naudojami šunys. Jie 
greičiau negu kiti kurie gyvu 
liai įgyja sąlyginius fefleksus, 
paklusta žmogaus valiai ir vi 
sai nebijo nepaprastų kelionės 
sąlygų.

Tyrimai su šunimis daromi 
daugiausia panaudojant augš 
tumines raketas, skirtas meteo 
rologiniams ir kitokiems atmos 
feros tyrimams.

Vienoje tyrimų serijoje šu 
nys įsodinami į atitinkamai pa 
ruoštas kabinas raketos viršū 
nėję. Norint gauti kuo daugiau 
šia duomenų apie tai, kaip vei 
kia šunų ir kitų gyvulių orga 
nizmą skridimas raketa, jų 
sveikata ir fiziologinės funkci 
jos tikrinamos ne tik skridimo 
metu, bet ir ilgą laiką prieš 
skridimą ir po jo. Skridimo me 
tu visos eilės daviklių (prietai 
su, kurie betarpiškai matuoja, 
pvz., pulsą, kvėpavmą ir kt.) 
parodymai transformuojami į 
radio signalus ir radio siųstuvu 
perduodami Žemėn. Be to, no 
rint betarpiškai pamatyti, kaip 
gyvulys jaučiasi ir elgiasi sk 
ridimo metu, kabinoje įrengia

x OAKVILLE, Ont.
SUSIRŪPINKIME LIETUVIŠKA MOKYKLA

Šiame mažame miestely yra 
apsigyvenę apie 17 lietuvių šei 
mų. 1957-58 mokslo metais čia 
buvo suorganizuota ir veikė 
lietuvių šeštadieninė mokykla. 
(lankė 17 vaikų. Aplinkybė 

„s pasikeitus, ji nebebuvo su 
organizuota 1958-59 metams. 
Dabar artinantis vėl mokslo me 
tų pradžiai ir negirdint pastan

gų ją vėl atnaujinti, apyl. revi 
zijos komisija, siūlydama savo 
galimą pagelbą, priminė ir pa 
prašė KLB apylinkės valdybą 
dėti visas pastangas ją atnau 
jinti. Tai ypač todėl, kad bend 
ruomenei esamomis sąlygomis, 
lietuvybės išlaikymas reiškia ir 
savo pačios, tolimesnes egzis 
tencijos išlaikymą. Atrodo, vi

sai suprantama,' kad neįciiegus 
savo kalbos meilės jaunajai 
kartai, mes greit išnyksime. 
Tam pavojui išvengti laikas rū 
pintis dabar. Mes juk alsakin 
gi už nepakankamą pasirūpini 
mą nepalankiai besiklostan 
čias sąlygas pašalinti. Deja,, 
kolkas negirdėti jokio atgal 
šio dėl padaryto paskatinimo. 
O vis dėlto lauksime, tikėsi 
mės, kad šis reikalas pajudėtų 
iš mirties taško. M. R.

ma automatinė kino nuotrau 
kos aparatūra.

Pasiekus raketai augščiausią 
trajektorijos tašką, raketos vir 
šūnė su kabina atsiskiria nuo 
raketos korpuso ir laisvai krin 
ta. Tam tikrame augštyje išsi 
skleidžia parašiutas, ir kabina 
sklandžiai nusileidžia į Žemę, 
pristatydamas tyrinėtojams ne 
tik gyvus šunis, bet ir sveiką 
aparatūrą su vertinga automa 
tinės registracijos medžiaga ir 
ir kino nuostraukos juostomis.

Labai įdomi kita bandymų 
serija, kai šunys aprengiami 
skafandru, kuriame sudaromas 
organizmui reikalingas mikro 
klimatas. Šuo skafandre ir re 
gistravimo aparatūra sumontuo 
jami ant specialaus vežimėlio, 
kurį automatas augščiausiame 
trajektorijos taške išmeta (ka 
tapultuoja) į lauką. Vežimėlis 
laisvai krinta, ligi išsiskleidžia 
parašiutas, kurio dėka visas 
brangus krovinys nusileidžia 
bandymų lauke, 
lūnsparnis greit 
leidimo vietą.

Raketos buvo 
pradžių ligi 100 
paskiau augštis kaskart būda 
vo didinamas. Daug tyrimo re 
zultatų gauta iš augščio ligi 
212 km. Paskiau pastaruoju 
laiku pavyko bandymai ir ligi 
450 km augščio.

Šie tyrimai parodė, kad šu 
nys aplamai gerai pakelia skri 
dimą raketa. Jų fiziologinės fu 
nkcijos nesutrinka. Nusileidi! 
siu po vienos ir po kelių kelio 
nių šunų sveikata pasilikdavo 
normali: jie godžiai ėsdavo, 
sveikindavosi su pažįstamais,

klusniai eidavo į kabiną ar ska 
fandrą pakartotinei kelionei.

Be abejo, stambiausias ban 
dymas su šunimi buvo Laikos 
paleidimas antrajame tarybinia 
me palydove. Laika gerai pake 
lė sunkiausią skridimo etapą 
— raketos išėjimą į orbitą. Po 
to ji ilgą laiką, ištisas dienas, 
buvo besvorėje padėtyje. Tele 
metriniai matavimai parodė, 
kad jos širdies ir kvėpavimo 
veikimas gana greitai tapo nor 
malus. Laika apskrido aplink 
Žemę apie šimtą kartų ir savo 
gyvybės kaina pateikė labai 
svarbių duomenų, reikalingų 
besiruošiant žmogui į kelionę 
raketomis — palydovais.

ŽMOGAUS SKRIDIMO 
LAIKAS ARTĖJA

Tarpplanetinė erdvė štur 
muojama iš visų pusių. Valsty 
bės ir visuomenės mokslo orga 
nizacijos atsidėjusios dirba, 
kad paruoštų kosminius skridi 
mus ne tik su automatiškai vei 
kiančia aparatūra, bet ir su la 
kūnais raketos kabinoje.

Kosmonautams teks skristi 
ne tik hermetrinėje raketos ka 
binoje, bet ir apsirengti specia 
liu drabužiu — skafandru. Jau 
ne vien medžiaga, išbandyta 
skafandrams barokameroje (ka 
binoje, iš kurios specialiai iš 
siurbiamas oiasj, įrodė savo 
tinkamumą. Skafandro viduje 
sudaromas tinkamo slėgimo ir 
drėgnumo oras, normaliai pa 
duodamas deguonis kvėpavi 
mui. Skafandre žmogus galėtų 
išbūti tam tikrą laiką ir beorė 
je erdvėje, jei su kabina atsi 
tiktų kokia avarija.

DAINININKAMS — 
MUZIKAMS

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO — kurkite jį patys.

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

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

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

Montreal — LA 6-7521.

Kada gi žmogus pakils rakė 
ta ir kokie bus žmogaus skri 
dimo etapai? Be abejo tiksliai 
atsaky dar negalima. Žinoma, 
pirmieji skridimai bus atlikti 
augštuminėmis raketomis, šie 
kiant, kad žmogus ilgesnį lai 
ką išbūtų raketos skridimo są 
lygose. Tai įvyks greitu laiku, 
artimiausiais metais. Tolimes 
ni skridimai bus susiję su ga 
linčios sugrįžti Žemėn raketos 
sukūrimu. Tokia raketa bus iš 
pradžių, tikriausiai, tarpžemy 
ninė balistinė raketa, kuri dar 
neišvystys kosminio greičio. 
Bet šuolis po šuolio žmogus 
jausis vis tikresnis naujose sk 
ridimo sąlygose ir įveiks vis di 
dėsnius augščius ir nuotolius.

Sukūrus kosmodramą, įren 
gus jame laboratorijas bei ob 
servatorijas, „aikštelę" tarp 
planetinėms raketoms startu© 
ti, kelionės į visatą taps žy 
miai saugesnės. (MG).

POSVeTISDU

SSro-cum’

Veda sktn. inž. J. Bulota.

TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA
ir šiais metais įvyko gražiame 
pušynėlyje, p. p. Augustinavi 
čių ūkyje, netoli Delhi. Sto 
vyklavo Hamiltono, Delhi, Lo 
ndono ir Niagaros pusiasalio 
skautai. Vieta puiki stovyklavi 
mui, o ypač miškas, kuriame 
galime daryti puikius žaidi 
mus. Suvažiavo skautai-tes, ku 
rie norėjo pabuvoti gamtoje, 
įgauti skautiško patyrimo. Pir 
mą sekmadienį buvo stovyklos 
atidarymas. Diena puiki, todėl 
ir skaitai-tės su šypsena prade 
jo stovyklauti. Pamaldos 11 va 
landą. Jas laikė kun. Kulbis iš 
Montrealio. Per pamaldas bu 
vo šventinama skaučių „Šatri 
jos” tunto vėliava. Vėliava bu 
vo joms reikalinga, ir nenuils 
tamos skautės Danutės Keršie 
nės, dabartinės tuntininkės, 
iniciatyva buvo paruošta ir pa 
šventinta. Kūmais buvo ilgame 
tis skaučių-tų rėmėjas Stasys 
Dabkus, iš Toronto, kūma Ele 
na Augustinavičienė iš Delhi.
Pas ją ir buvo stovyklauta. Po bar griauti. Sunku. Aš linkiu 

$ televizijos ir radio aparatus. $ pamaldų įvyko paradas—skau ir kitais metais taip puikiai įsi 
® Darbas garantuotas. ® tėsn nešė naująją vėliavą. Po to 
S m vyko stovyklos atidarymas. Iš
V Albinas Pranevičius. » kilmingoje dalyje kūmas per 
® DOminic 6-6637 W davė vėliavą tuntininkei, kuri 

priimdama tarė žodį ir paskuti 
__  niai jos buvo: „Džiaugiuosi su 

savo skautėms šią iškilmingą 
dieną. Mano skautavime ji yra 
brangiausia, nes perimdama ją 
ir toliau pasižadu eiti tuo skau 
tišku keliu pagal žodžius, ku 
rie yra įrašyti vėliavon: tar bio istoriją.

Budintis ma 
suranda nusi

leidžiamos iš 
km augščio,

nauti Dievui, tėvynei ir arti 
mui, ir kartu su tuntu parsivež 
ti j laisvą Lietuvą“.

Po savo žodžio ji perdavė 
vėliavą tunto skautėms. Jos 
perėmė su džiaugsmu, nes tu 
rėsiančios vėliavą, kuri buvo 
labai reikalinga.

Svečių matėsi iš Toronto, 
Niagaros, o daugiausiai iš Ha 
miltono ir Delhi. Toronto se 
sės pavaišino svečius pietumis. 
Kūmas St. Dabkus padėkojo 
atsilankiusiems, taip pat ir se 
sems torontiškėms už priėmi 
mą. Vakare įvyko laužas.

Diena po dienos atėjo kitas 
sekmadienis — stovyklos uždą 
rymas. Žmonių daug. Vėl iš 
kilmės ir paradas. Oras pui 
kup. Kvėpuoji pušų kvapą ir 
nesinori nei grįžti į namus, bet 
reikia. Rytojaus dieną vyresnie 
ji kibo į darbą prie palapinių 
nugriovimo. Kiek dirbta, o da

kurti kaip ir šiais metais.
Jūsų stovyklos dalyvis.

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artmaisiais!

: Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus, I 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias 

jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo.
Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti:

Kalbėkite jiems, įrašant savo balsą -į nedūžtamą; 
plokštelę; kalbėkite jiems visa šeima, 

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

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

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service) 

4044 Ontario St. East,
Montreal, P. Q.

S. UMBRASAS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

Jūsų senus kailinius paltus nudažome ir perdirbame į 
kailinius pamušalus.

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

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

<1

LA 6-7521.

D. E. BELANGER & SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259—3 Ave., Ville Lasalle. DO G-9343

• Joniškio rajono Sereikėlių 
kaimo teritorijoje kolūkiečiai 
rado lobį. Šiaulių istorinio - et 
nogafiino muzėjaus darbuoto 
jai nustatė, kad rastos apyran 
kės ir antkakliai — tipiški X— 
XI amžių papuošalai. Muzė 
jaus darbuotojai toliau tiria 1©

M. MACIUKAS
VYRUKŲ IR 

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS 
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E., 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.
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Lietuviai gero oro mieste 
prie sidabro upės

RAŠO L. KANČAUSKAS.
Tęsinys.

DAUGELIS GRĮŽUSIŲJŲ 
KEIKIA SAVO LIKIMĄ.
Iš Argentinos grįžusiųjų yra 

Ukrainos anglių kasyklose 
Don Base. Tik keletas, propa 
gandai, turi geresnius darbus. 
Kiti, Argentinoje palikę nema

Laiškai Redakcijai

ITALĖ VANOJA 
ARGENTINOS ITALUS
Argentinos italė Gianna Co 

lantoni, kuri turėjo progos ge 
rai susipažinti su lietuvių kolo 
nijos kultūrine, menine, politi 
ne ir visuomenine veikla, strai 
psnyje iškelia Argentinos lie žas pensijas, turi dirbti pusdy 
tuvių negausios, palyginus su 
italais, kolonijos nuveiktus dar 
buM ir sušunka: „Nuo mano ne 
apykantos italams išgelbsti mū 
sų San Justo ligoninė ir mūsų 
mokyklos. Visų kitų draugijų, 
o ypač neišpasakojamos Savi 
šalpos ir Švietimo vadus norė 
čiau sučiupti ir parodyti, kas 
yra, tenai, lietuvių bendruome 
nėję...” Toliau, pabrėžia, kad 
lietuvių kolonijos yra išsiplė 
tusios visur, kur tik yra didės 
nis lietuvių skaičius, o tenai 
jau yra veikiama. Nei kiek ne 
perdėdama straipsnio autorė 
nurodo, kad vien Buenos Aires 
ribose lietuviai turi 7 draugi 
jas, savas būstines, sporto khi 
bus, mėgėjų teatrus, bibliote 
kap, sales ir t. t. Pagrindine 
įstaiga yra Avellanedoje, kur je iš vyro gaunamos pensijos, 
turi prasmingą vardą —. Lietu 2000 pezų, sunkiai galėjome 
vių Bendruomenė. Viską išdės pragyventi, tai dabar tinime ge 
čiusi, sako: „Nėra tarp mūs rai pragyventi iš vyro uždar 
daugiau savišalpos, nėra švie 
timo, itališkumas yra nužudy 
tas. Ateikite pažiūrėti, kokių 
dalykų jus moko mažoji lietu 
vių bendruomenė, kuri perka, 
stato, gyvena, kai tuo tarpu 
jūs parduodate, griaunate, lai 
kotės kaip pelėsiai ant supuvu dalykus nėra ko kalbėti. Vyras 
šio kamieno...”

Tikrai, žvilgterėjus blaivio 
mis akimis, jieškant lietuvių 
kolonijos veiklos vidurkio įver 
tinimo ir matant kitų tautybių 
turtingų kolonijų veklią, lietu 
viai gal bus veikliausi ir turi 
nuveiktų darbų. Jei skaldymo 
si ir tarpusavio nesantaikos kir 
minas išnyktų, tai lietuviai ga 
lėtų antra tiek daugiau nuveik 
ti. Yautingai didelę žalą pada 
rė antrasis pasaulinis karas, 
kada po jo Lietuva tapo okų 
puota rusiško komunizmo. Bet si geriausi 
Lietuvos okupantui leidus pa 
vergtiems mūsų broliams susi 
lašinėti su užsieniu, pasipylė 
tūkstančiai laiškų iš tėvų, bro 
lių ir artimųjų, kurie nušvietė 
tikrąjį komunizmo veidą ir... 
daugiau komunizman palinki! 
šių lietuvių grįžo į tų lietuvių 
tarpą, kurie siekia Lietuvos iš 
laisvinimo. To pasėkoje smuko 
visos prokomunistinės draugi 
jos ir vos vos beišsilaiko.

Didesnis grįžimas buvo 1956 
metais, bet tie grįžusieji ne vi 
si rado išreklamuotą rojų.

kiai fabrikuose ir, žinoma, ko 
respondentams pasakoti apie 
atrastą laimę tėvynėje. Trečia 
rūšis reemigiantų pateko į ko 
lūkius, kurie daugiausiai nu 
skriausti. Šimtai laiškų ateinan 
čių Argentinoje likusiems drau 
gams ar giminėms, atviriau ar 
paslėptai pąsako, kad geriau 
būtų pasikorę, negu grįžę į rau 
donąjį rojų. Štai prieš trejetą 
mėnesių šeima, pilna entuziaz 
mo, išvyko į Lietuvą ir... pa 
teko į kolūkį, Argentinoje pa 
liko pensiją, nes galvojo, kad 
tenai jam duos didesnę. Tikru 
moję turi dirbti kolūkyje, už 
rublį-kitą ir už saują grūdų. 
Štai atpasakosiu dalį laiško, 
kurį rašo žmona savo draugei 
į Argentiną: „...jei Argentine

bio, kuris kolūkyje uždirba 2 
rublius ir 2 kg grūdų, o už mė 
sos kg reikia mokėti 30 rublių. 
Vargšė mūsų dukrelė kas rytą 
prašo tokių sausainių, kaip Ar 
g(dntinojq valdydavome. Ver 
kiu aš ir ji, nes čia apie tokius

už tai ją muša, o aš būčiau la 
bai patenkinta, kad Dievas ją 
pasiimtų, nes ji mums didina 
taip sunku mūsų gyvenimą. Gy 
vename pas brolį mažoje lūšne 
Įėję. Neturėdami kur lovų pa 
sistatyti, prie jų lūšnelės pri 
statėme kitą lųšnelę ir ten pa 
statėme sau tris lovas, j kurias 
tik per galus tegalime sutilpti.

Valgyti verdame ant brolio 
krosnies. Kada gražus oras vai 
gome kieme, o kada lyja, neša 
mės valgyti į savo pašiūrę. Vi 

mano daiktai, ku 
riuos vežiausi iš Argentinos, 
pakelyje į Lietuvą žuvo. Liko 
me tik sų tuo, ką apsivilkę ir 
kas visiškai nevertinga...”

Nors atskirai nesisknudžia 
savo klaida, bet duoda supras 
ti, kad likimą, ir tous, kurie į 
jį įtraukė, keikia ir prakeiks pa 
tys save.

Iš tremtinių nė vienas iš Ar 
gentinos negrįžo į dabartinę 
Lietuvą, bet visi keliauja į Š. 
Ameriką. Deja, ten nukeiavę, 
nors rado daug geresnį ekono 
minį darbininko gyvenimą, sku

Gerb. p. Redaktorau!
N. L. Nr. 49 buvo Jūsų strai 

psnis „Žodis letuviškosios 
spaudos draugams“, rašote: N. 
L leidžia laikraštyje pasisa 
kyti tokias nuomones, kurios 
nevisai gali sutapti su leidėjų 
linijos griežtumu. Bet tuo pa 
čiu parodoma, kad laikraštis 
laikosi kultūriškumo rėmuose 
ir skaitytojų nuomonės pareiš 
kimo teisės. Kultūringu būdu 
pareikšti savo nuomonę yra 
kiekvieno skaitytojo teisė. Ly 
giai yra teisė kito skaitytojo 
Su jam nepatinkama nuomone 
nesutikti. Juk kiekvienas as 
muo už save atsako.

Aš, remdamasis tuo jūsų pa 
reiškimu, tikiu, kad mano strai 
psnis „Apie Sicilijos seimo rin 
kimus“ bus patalpintas N. L., 
už ką širdingai dėkoju. Už fak 
tus atsakau. Jeigut savo duoto 
pąręjškirnp nešilaikytųmet ir 
mano straipsnio nepatalpintu 
mėt, prašau grąžinti.

Su pagarba K. Lukoševičius.
Liasvoji tribūna.

APIE SICILIJOS SEIMO 
RINKIMUS!

Neseniai Italijoje įvyko Sici 
lijos seimo rinkimai. Matyti, 
kad tie rinkimai buvo taip svar 
būs, kad net ir Popiežius daly 
vavo rinkiminėje kampanijoje, 
grasindamas ekskomuniką už 
komunistų temimą. Bet ir tas 
nieko nepadėjo, ką rodo tų rin 
kimų rezultatai. Valdančioji 
Italijos krikščionių demokratų 
partija prarado 3 vietas srities 
keime, išrinkdama 34 atstovus 
(vietoje buv. 37) — komunis 
tai išrinko 21 (vietoje 20), kai 
rieji socialistai 11 (vietoj 10).

Kubos revoliucinės vyriausy 
bės galva Fidel Castro, būda 
mas Amerikoje, į klausimą, ar 
bus Kuba komunistinė, korės 
pondentams atsakė; kol kųbie 
čiai bus pavalgę ir apsirengę, 
tai Kuboje komunistų nebus. 
' Labai teisingai F. Castro 
pasakė, nes kur vargas ir skur 
das, ten komunizmui gerą dir

va. Kaip tik šiandieną Sicili 
joje vargas ir skurdas: darbi 
ninkai alkani ir neapsirengę. 
Milžiniškus žemės plotus Sici 
lijoje valdo turtingi „augštos 
kilmės” ponai, ir tie ponai iš 
naudoja darbo žmogų, o patys 
linksmai leidžia laiką brangio 
se pajūrių vasarvietėse.

Buvo spaudoje (Naujieno 
se) smulkiai aprašyta, kad Va 
tikanas keliuose tarptautiniuo 
se bankuose įvairiais vardais 
laiko bilionus dolerių ir tas ka 
pitalas vis auga. Vietoje grasi 
nimų, Popiežius iš tų Vatikano 
kapitalų galėjo prieš rinkimus 
materialiai paremti skurde gy 
venančius Siciliečius, tai Kr. 
demokratų partijos seimo rinki 
muose laimėjimas būtų užtik 
rintas. Valdaničoji Italijos Kr. 
dem. partja iki šiolei nesugebe 
jo (bet greičiausia nenorėjo), 
pravesti žemės reformą, kuri 
būtų pagerinusi Sicilijos valst- 
čių būklę. Matyti dėl tos prie 
žasties ir įvyko tarpe Kr. dem. 
skilimas, ir grupė žmonių, pry 
šakyje su turtingu žemės savi 
ninku Silvio Milazzo pernai su 
organizavo atskirą partiją, pa 
sivadinusią Krikščioniškai So 
cialine S-ga, kuri per šiuos rin 
kimus jau pravedė į seimą 9 ats 
tovus. Labai įdomu kokią ūki 
nę santvarką ta nauja paitija 
nori įgyvendinti. Reikia lmkė 
ti tai partijai, kad ji pasirnktų 
tokią ūkinę santvarką, kurioje 
žmogus žmogaus neišnaudotų, 
kaip, pavyzd. Skandinavijos 
kraštuose, kur klėsti socialinė 
santvarka; ten darbo žmogaus 
gyvenimo lygis taip augštai sto 
vi, kad komunizmui plėstis tuo 
se kraštuose yra sunkios saly 
gos, per tai jų ten maža yra. 
Šiandieną gi Kr. dem. valdan 
čioj katalikiškoj Italijoj, kurio 
je yrą katalikybės centras — 
Vatikano, mieste priskaitoma 
apie 2 mil. komunistų.

Tai kuom tą viską reikia pa 
teisinti!? K. Lukoševičius.

DLK VYTAUTO KLUBO REIKALAI
Klubo valdyba ir direktoriai 

randa reikalinga informuoti 
Montrealio ir apylinkės lietu 
viuš sekančiais klausimais:

Klubo Pašalpinės Draugijos 
reikalai:

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

Valdyba ir direktoriai su 
pranta, kad vasaros laiku žmo 
nės savaitgaliais iš miesto išva

žiuoja. Pašalpinės draugijos su 
sirinkimus, kad nesutrukdytų 
išvykas, daro kiekvieno mene 
šio pirmojo ketvirtadienio va 
karais.

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

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

Visai neseniai valdyba ir di 
rektoriai, nors labai apgailės 
taudami, turėjo atsisakyti tri 
jų, gerų, teisingų ir nuoširdžių 
lietuvių, vien dėl tų, kad am 
žiaus riba, stojant, buvo per 

Nukelta į 7-tą psl.
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BELLAZZI - LA M Y, INC
DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale.

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

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

[ Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 
' medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
i akordeonus, dviračius, maistą ir tt.

Užsakymai iš kitur primami paštu.
' 1 Siuntiniai pilnai apdrausti.
; Į Kreiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent,
< ; Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940.

ndžiasi neradę lietuvišKo nuo 
širdumo, draugystės, o vien 
tik begalinį amerikonizmo gar 
binimą, dolerio vaikymąsi ir po 
višką išdidumą. Argentinos lie 
tuviai nieko nematuoja pagal 
turimą turtą, bet pagal turimą 
išsiauklėjimą, kultūringumą ir 
patriotiškumą. Čia niekas nei 
na į lenktynes turtų susikrovi 
me, bet daugelis lenktyniauja 
išlaikant draugiškumą ir lietu 
višką nuoširdumą.

L. Kančauskas.
Buenos Aires, 17. 8. 59.

ŠALTASIS KARAS IR...
Atkelta iš 3-čio psl. 

lenktyniauti arba tiksliau paša 
kius — vytis Rusiją. Šiandieną 
yra labai sunku pasakyti, ar da 
bar dar Rusija yra pralenkusi 
Ameriką atominių ginklų ga 
myboje, bet galima pasakyti, 
kad Ameriką tikrai nėra daug 
atsilikusi nuo Rusijos. Rusijos 
apskaičiavimu, pats tiksliausias 
ir pats pigiausias, pralenkti 
Amerikai kelias, tai sustabdy 
ti pačios Amerikos ginklavimą 
si, o patiems giniauotis kaip ga 
Įima greičiau. Amerikos su

eko 
Sta 
jam 
nes

m.
# P43% iš visų 209 mil. gyvento 

jų. Amerikoje: 8.1 mil. ŪKinin 
kų maitina 175 mil. gyvento 
ju.
Kukurūzų produkcija 1958 m.: 
Amerikoj 3.8 bilionai M elių 
Rusijoj — 525 milionai^, 

Svarbiausio produkto — mė 
sos sunaudojimas vienam žmo 
gui:

Amerikoj — 150 svarų,
Rusijoj — 85 svarai.
Toliau, 56% visų Rusijos 

karvių priklauso privačiai kol 
chozininkams ir tai sudaro 
daugiau kaip pusę Rusijos pie 
no produkcijos.

Štai dėl ko kiekvienas Lietu į$£ 
voje laiko po karvytę.

Skirtumas tarp kvalifikuoto 
ir nekvalifikuoto žemės ūkio 
darbininko yra pasibaisėti 
nas: 
paprastas ūkininkas už javų 
valymą nuo laukų gauna — 1 
darbadienį į jo kreditą.
Karvių melžėja už milžimą perg 
visą dieną — 1.5 drb. 
traktoristas už traktoriaus va® 
žinėjimą — 6 darbd.

Štai kodėl jūsų giminės lai*; 
kuose kalba apie gerai gyvew 
nančius specialistus.

Pajamos vieno ūkininko į mefc 
tus yra $250.00. Iš šitų pajamų® 
ūkininkas turi išgyventi ir apy

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

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D. 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS.

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

12 metų patyrimas.

stabdymais ginklavimesi yra 
būtinybė ją įtikinti, kad jai ne 
gresia pavojus, kitaip sakant, 
padaryti save Amerikai drau 
ginga valstybe. Su šia misija 
Chruščiovas ir atvyksta.

2. Ekonominis nedavertini 
mas Amerikos pajėgumo. Kai 
šaltojo karo pasekmėje Ameri 
ka pradėjo pilti milionus nuo 
karo nukentėjusiems ir ekono 
miškai atsilikusioms tautoms, 
kad sumažintų ten skurdą, ku 
ris labai lengvai pereina į ko 
munizmo kolaborantus, tai Sta 
linas tuojau paskelbė, kad 
Amerika neištvers ir tuojau su 
byrės jos finansai ir krašto 
ūkis. Tiesa. Amerika turėjo ke 
lėtą menkų periodinių ekono 
mnių atodrėkių, bet tokio 
nominio sugriuvimo, kaip 
linas buvo pranašavęs, 
taip ir neteko susilaukti,
jis ar sava ar nesava mirtimi 
pirmiau mirė. Jo uolus moki 
nys Chruščiovas buvo jau gud 
resnis, jis nepranašavo Ameri 
kos sugriuvimo, bet pats pasi 
skelbė pasauliui sudaręs tokį 
7-tynmečio planą, kad jis 1963 
metais jau bus pavijęs ir pra 
lenkęs Ameriką. Teisybė, jam 
pavyko truputį pakelti produk 
ciją, bet toli gražu ne tiek, kiek 
tikėtasi. Ir jau dabar galima 
aiškiai pasakyti, kad 1965 me sirengti per vienus metus. Ta 
tais planas nebus išpildytas. 
Tas jau žinoma ir pačiam 
Chruščiovui, kuris šį pavasarį 
Charkove pareiškė viename 
kolchoze: „Raketa tai nėra 
agurkas1*. Tuo jis norėjo paša 
kyti, kad raketų gamybai už 
teko keleto šimtų kvalifikuotų 
vokifečiui specialistų pasigau 
tų Angermuendėje ir raketa 
jau pagaminta, tačiau žemės

DE LUXE DRY CLEANERS!
117—6th AVENUE, LACHINE f

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
ūkio* gamybai pakelti reikia 
y.ung*' Y*Są _ kas prie 

Įsius Rusijos ūkines sistemos vi 
sai nėra įmanoma. Kaip visie 
ms lietuviams žemės ūkio kraš 
to vaikams manau, kau bus įdo 
mūs palyginti kaikurie skai 
čiai:

Rusijai išmaitinti dirba 45 
milionai žemės darbininkų —

Y
STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON

Medžiagos, rūbai, avalynę, vaistai, maistas, siuvamos 
mašinos, laikrodžiai ir kt.

per
Lithuanian Trading Co. London, England.

Montrealyje Atstovas
Aug. MYLĖ

991 St. Elizabeth Str. Montreal 18. P. Q.
Tel. UN 1-1176.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.
Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

gi panašioje padėtyje yra ii | 
pramonės gaminiai. '■ \ pk 
no išpildymas yra britiškai 
dalykas, bet Chruščiovas nėge i 
Ii jo atsisakyti, kadangi pii i 
iriausia jis apsijuokintų prieš į 
Ameriką po tokių užsimojimų į 
o antra ir pačioje Rusijoje dai L, 
yra nemaža grupelė Stahmstų 
kurie siekia ir laukia jo kiel gč 
vieno pralaimėjimo. Kad šit< | 
išvengti Chruščiovas siekia p. 
čia Ameriką įjungti į pagalb 
jo planams išpildyti. Jis šiuo x k 
zitu tikisi už savo gražias aki r 
ir pasiūlymą nejudinti aštrių j į 
problemų kurį laiką iš AmeilĮ 
kos gauti skolon Įrankiams į 
minti mašinų ir kitų precizini 
instrumentų. &

Bus daugiai“.

1
©

LIODESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE

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

į Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
M

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BAI T/C
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 

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

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

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

•w
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VI LD HAMILTONE PRAĖJUS.

m
RUDENS PASILINKSMINIMŲ SEZONAS

yra atidaromas šį šeštadienį, 
rugsėjo 19 d., dideliu šokių va 
karu, kurį rengia vietos Spor 
to Klubo „Kovas“ valdyba. Ne 
galima jo apleisti, nes mūsų 
sportininkai, jau daugeli kartu 
įrodė, kad jų pasilinksminimai 
yra gerai paruošti, visuomet 
rengiami reprezentacinėse vie 
tose ir tuo pačiu garsina lietu 
vio vardų. Ir šį kartą, pirmas 
sportininkų subuvimas su mū 
sų ir artimųjų kolonijų lietu 
viais įvyksta Royal Connaught 
viešbutyje, o šokiams groja V. 
Babecko orkestras. Po gražiai 
pavykusios Lietuvių Dienos, 
atrodo, kad mūsų visuomenė 
r’-v gyvena tomis gražiomis ir 
\ .fcsmomis (nuotaikomis, ku 
rios turės visus lydėti ir šio 
šeštadieino sportininkų pasili 
nksminime. Taigi, neapleiskim 
šeštadienio vakaro namuose, o 
visi dalyvaukime pirmame ru 
dens pasilinksminime. K. B.

HAMILTONO LIET. NAMŲ 
NARIŲ SĄRAŠAS, NR. 23.

Skelbdami šiuos naujus na 
rius, mes džiaugiamės, kad tik 
40 tautiečių tereikia, kad pa 
siektumėm su jų įsijungimu ap 
valų ir imponuojantį 500 skai 
,čių.

Po 500 dal. įnešė: Blanku 
vienė Rozalija; po 100 dol.: Le 

n-Lisauskas Jonas, Rama 
mauskas Romas, Ramanauskas 
Syk., Ramanauskienė Marytė

■— visi trys iš Oakville, Ont.; 
Giedraitis Romas, Rudaitis 
Juozas, Steigvila Jonas, Dums 
Viktoras ir Angela, harnilto 
nietis X, Šetkus Steponas, St. 
Catharines, Ont., Budrevičius 
Juozas, Toronto, Kažemėkie 
nė Janina, Ryckis Juozas, Vin 
daŠiūtė Eleonora, Krygeris Ri 
čardas, Irena ir Hilda — trys 
Krygerių šeimos nariai iš Oak 
ville, kiekvienas po 100 dol.; 
Sadauskas Juozas, už kurį, 
kaip už savo neseniai gimusį 
anūką, šimtą dolerių pati pa 
siūlė K. Mankauskienė iš Bra 
ntford, Ont., Vaitkus Vacys 
iš Woodstock, Ont.

Papildomai antrą šimtinę 
įnešė Vyšniauskas Simas.

Paskolos šėrų pirko: Tolys 
Jonas ir Liotė už 1000 dol., 
Steigienė Marytė ir gi už 1000 
dol., už 200 dol. Shilinsky-Ši 
liųskis Pov. Viso pagal šį sąra 
šą LN gavo 4700 dol.

Visiems, prisidėjusiems prie 
didžiojo lietuviško centro Ha 
miltone kūrimo, nuoširdžiau 
šiai dėkojame!
• Vietos dienraštis „The Ha 
milton Spectator“ atspausdino 
platų Lietuvų Dienos aprašy 
mą ir įsidėjo ir vieną nuotrau 
ką. LN Valdyba.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

Mums labai džiugus tauti 
nis reiškinys, kad Kanados di 
dieji lietuvių susibūrimai ne 
slūgsta žemyn po eilės metų, 
bet dar turi tendencijos kilti. 
Praėjusioje LD Hamiltone šo

gesniame straipsnyje „Vl-ji L 
D Hamiltone“ pažymi: „Susto 
damas kiek ties šiuo klausimu 
(salės koncertui S. B.), noriu 
atkreipti LD rengėjų dėmesį 
nedaryti iš anksto didelės klai

\VI-sios Lietuvių Dienos 
rezoliucijos

ANALOGIŠKOS TELEGRA MOS JAV PREZIDENTUI 
IR KANADOS MIN. PIRMININKUI

| TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A". | 

|j Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš L 
7% iki 50% turto vertės. ?'

'į; Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta. j; 
T Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais 6 — 8 vai. » 
3 vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus g 
i įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai sl2—2 | 
| vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N. » 
■Į usirašin^^^^ 15 Homewood Ave. |

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ,

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

Dėmesio!
VAISTAI IŠ EUROPOS VALSTYBĖS 

ATPIGINTI NUO 10% IKI 4 0%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdintą 
vaistų katalogą Nr. 2.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS ir kitką.

Iš Kanados:
Siunčiame h Jūsų sudarytus ir apdrau
paprastu ir vlv štus įvairius siuntinius.

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

kitų prekių.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai 

būsite patenkinti.

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

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

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

94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-531S 
ponia M. Venskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

D Ė M E S I O! Ši įstaiga šių metų vasaros atostogoms bus 
uždaryta nuo liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio m. 3 d. imtinai.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

kių vakare buvo parduoti 1554 
įėjimo biletai arba 534 daugiau 
negu į tuos pačius šokius I-je 
L. Dienoje, įvykusioje 1953 m. 
irgi Hamiltone. Tuo tarpu kon 
certo dalyvių skaičius rodo dia 
metraliai priešingus rezulta 
tus: I-je L. Dienoje į jį buvo 
parduota 1023 programos, gi 
VI-sios LD koncerte, įskaitant 
ir moksleiviams parduotus lei 
dinius, bendras koncerto daly 
vių skaičius tesiekė 880 arba 
143 mažiau negu pirmoje L. 
Dienoje, kuri įvyko, kaip žino 
me, irgi tame pačiame, turin 
čiame' centrinę lokaciją, -Ha 
miltone.

Daugeliui lietuvių nepaslap 
tis, kad VI LD vyko, nors ir 
kultūringos, bet,, pasakyčiau, 
aršios kovos fone. Du didžiuo 
sius frontus sudarė LD rengi 
mo komitetas iš vienos pusės 
ir Hamiltono Lietuvių Namai 
iš antrosios. Pirmieji žūt būt 
nusistatė sekmadienio koncer 
tui nesinaudoti L. Namų sale, 
talpinančia iki 1200 dalyvių, o 
LN vadovybė ir nariai labai no 
rėjo, kad šis tautinis sąskrydis 
rastų vietos L. Namuose. Kaip 
matome, oficialiai šią tylią ko 
vą laimėjo VI LD Rengti K- 
tas, išėjęs iš bet kokios tauti 
nės logikos ribų ir paėmęs ne 
žymiai didesnę už LN Wcstda 
le salę, palikdamas L. Namus 
tuščius ir /tyliai besįsielojan 
čius šimtmečiais besikartojan 
čia lietuvį žudančia jo paties 
yda —- vienybės stoka! Žiū 
rint iŠ dvasinės ir moralinės 
pusės — LN nariai laimėjo, 
nes praktiškas gyvenimas paro 
dė, jog koncerto dalyviai leng 
vai būtų tilpę savuose namuo 
se.

Nebūtų šis reikalas su sale 
taip įsirėžęs į tautiečių atmin 
tį, jeigu jis nebūtų buvęs taip 
argumentuotai ir išsamiai dar 
prieš 3 mėnesius išdiskituotas 
mūsų spaudoje. Jau š. m. kovo 
26 d. „T. Žib.“ Ck. St. savo ii

f A. LIŪDŽIU S, B. L., | 

a Viešasis Notaras ®
B (Notary Public) $

g Advokatas iš Lietuvos, a 
v Namų, žemės ar bet kurio $ 

biznio pirkimo-pardavimo X 
a dokumentų sudarymas ir X 
x visi kiti notariniai reikalai. g 
| Teisiniai patarnavimai, a

Morgičiai. X
{Įstaiga: JA 7-5575; X 

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

Hamilton. £

mmmnammamtmantBmmmm 
Lietuviai advokatai 

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN 

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge)

dos, LN salė pakankamai dide 
lė ir visus svečius sutalpins. Sa 
vo šį teigimą grindžiu buvusių 
LD statistika, kurios daviniai 
yra realiausias pagrindas spėji 
mui, kiek svečiu susirinks į VI 
-sios LD koncertą” („TŽ” Nr. 
13 š. m.).

Toliau Sk. St., pasirėmęs bu 
vusių 5-kių LD apyskaitomis, 
duoda kiekvienos koncerto da 
lyvių skaičių. Šiandien mes jau 
visi įsitikinome, kad Sk. St. sa 
mprotavimai visiškai buvo pa 
grįsti; VI-sios LD koncertas 
dalyvių skaičiumi iš visų buvu 
siu stovi penktoje vietoje: tik 
V-ji LD Niagara Falls, Ont. 
turėjo koncerte tuputį mažiau 
žmonių — visos kitos žymiai 
daugiau už šiemetinę.

Kita svari ir rimta nuomonė 
Motiejaus iš St. Catharines, til 
pusi ,,NL“ š. m. birželio 17 d. 
laidoje, antrašte „Opiausis šių 
dienų klausimas“ visu svoriu 
pasisako, kad VI-sios LD kon 
certas būtų Liet. Namuose: 
„Kas yra matęs ir buvęs LN 
Salėje, kad ir be didelio enlu 
ziazmo, palaikys visados namų 
tvarkytojų nuomonę. Nėra abe 
Jonės, kad LN VI-jai L. Die 
nai nesunkiai gali būti panau 
dojami. Ir turėtų būti panau 
dojami, kitaip paradoksui ne 
bus galo“ („NL” Nr. 25, š. 
m.).

VI-sios LD Rengimo K-to 
argumentai praktikoje atra 
mos neturi (žiūr. „TŽ" Nr. 13 
„Delta ar Palace kinas“, „NL” 
Nr. 24 „LD sąjės klausimu. At 
sakymas St. Bakšiui“), nes ne 
pagrįsti nei gyvenimiška prak 
tika, nei dokumentiškai nepa 
remti. Kad ir paskutinis VI- 
sios LD aprašymas praėjusia 
me „TŽ“ Nr. 37, kur vėl duoti 
p. Gr. skaičiai yra išpūsti: „... 
iškilmingo akto-koncerto metu 
parduota 1987 Metraščio eg 
zemplioriai“. Ištiktųjų gi jų 
parduota net 207 mažiau, tai 
yra 880. Taip ir jaučiasi noras, 
kad trūko-lūžo reikia įrodyti, 
jog L. Namai buvo permaži. 
Gaila, kad rengėjams neatėjo 
mintis, kuriam nors asmenis 
kai nupirkti 3 ar 4 šimtus met 
raščių, bet, žinoma, tas atseitų 
6—8 šimtus dol., kas jau suda 
rytų per dideles mums kiekvie 
nam asmeniškas išlaidas.

Užbaigus Vl'ją LD Hamil 
tone, kuri bendrai paėmus pra 
ėjo gražiausiai ir turėjo šešta 
dieni sporto rungtynėse, šokių 
vakare ir sekmadienio pamal 
dose rekordinį pasisekimą, aš 
siūlyčiau iŠ jos gražiųjų atoš 
vaisčių pasiimti tautinės stip 
rybės, o jos tamsesnius taške
lius laikyti, kaip pamoką atei 
Čiai.

Šios LD rengėjai pajuto, 
kiek daug savęs atsižadėjimo 
reikia įdėti, kad ir į tokį mažos, 
apimties tautinį darbą, kaip 
praėjusi šventė, į kurią tautie 
čiai suvažiavo patys, o rengė 
jams tik techniškai tereikėjo 
suorganizuoti, tad ką jau kai 
bėti apie L. Namų darbą, kuri 
rašantysis visu sunkumu veža

Mes, 2000 Kanados lietuvių, 
atvykę iš įvairių Kanados vie 
tų dalyvauti lietuvių Dienos 
šventėje 1959 m. rugsėjo m. 
5—6 d. d. Hamiltone, siunčia 
me Jums širdingiausius sveiki 
nimus, linikme Jums sėkmes ir 
ištvermės valstybės vadovavi 
me.

Prisimindami prieš 20 metų 
Sovietų S-gos ir nacių Vokieti 
jos pasirašytas 1959 m. rug 
pjūčio mėn. 23 d. ir rugsėjo 28 
d. klastingas sutartis, pagal ku 
rias Lietuva neteko nepriklau 
somybės ir Jūsų pastangas pa 
dėti pavergtoms tautoms, šiuo 
reiškiame:

1. Širdnigą padėką už pro 
klamavimą š. m. liepos mėn. 
17 d. Pavergtų Tautų Savai 
tės.

2. Širidngą padėką už nepri 
pažinimą S. S-gos okupacijos 
mūsų tėvų krašto — Lietuvos.

3. Širdingą padėką už remi 
mą pavergtų tautų pastangų at 
statyti savo valstybių neprik 
lausomybę ir nepripažinimą 
dabartinio status quo Rytų Eu 
ropoję.

Ryšium su numatomais Jūsų 
pasitarimais su S. S-gos prem 
jeru Chruščiovu, mes drįstame 
pastebėti:

1. S. S-gos vadai siekia vie 
nintelio tikslo - pavergti lais 
vąji pasaulį.

2. Sunaikinti mažąsias tau 
tas, pirmoje eilėje Lietuvą, 
Latviją, Estiją, kurios ir šian 
dien savo dvasiniu pranašumu 
vadovauja kovai prieš komuniz 
mą S- S-gos viduje.

3. Chruščiovas pasitarimuo 
se su Jumis siekia pagrindinio 
tikslo — įtikinti paveragtas 
tautas, kad JAV nesidomi jo 
mis ir pripažįsta pavergimą.

Tad mes prašome minėtuo 
se pasitarimuose:

L Reikalauti laisvų rinkimų 
Baltų kraštuose (Lietuvoje,/ 
Latvijoje ir Estijoje) ir ati} 
traukti iš šių kraštų sovietų ka 
riuomenę.

2. Reikalauti paleisti lietu 
vius, latvius ir e>stus iš vergų 
darbo stovyklų ir kalėjimu.

3. Viešai deklaruoti po Chr 
uščiovo vizito, kad JAV vy 
riausybės politika Baltijos vals 
tybių atžvilgiu nėra pasikeitu 
si ir nepripažįsta minėtų kraš 
tų okupacijos.

Šeštosios Kanados Lietuvių 
Dienos dalyvių vardu

J. Varanavičius
KLB Hamiltono V-bos pirmin.

V. Kazlauskai
VI-sios L. Dienos K-to pirmin.

ŠEŠTOSIOS KANADOS LIE 
TUVIŲ DIENOS ORGANI 
ZACINIO KOMITETO ŽO 

DIS Į LIETUVĄ
Brangūs Broliai ir Sesės pa 

vegtoje Tėvynėje.
Mes, Kanados lietuviai, susi 

rinkę švęsti Vl-tąją Kanados 
Lietuvių Dieną 1959 m. rugsė 
jo 5—6 d. d. Hamiltone, siun 
čiame širdingiausius sveikini 
mus Jums Broliai ir Sesės pa 
vergtoje Tėvynėje, linkėdami

mūsų Tėvynėje.
Todėl mes, VI-sios Kanados 

Lietuvių Dienos 2000 dalyvių, 
25 tūkstančių Kanados lietu 
vių vardu, pasižadame visokia 
riopai remti mūs ųTautos ve 
damą kovą prieš Kremliau tiro 
nūs, ir esame tikri, kad vėl kel 
sis Lietuva Laisva ir Neprik 
lausoma.

Susirinkusiųjų vardu
J, Varanavičius

Kanados IJetuvių B-nės Ha 
miltono ap. valdybos pirm.

V. Kazlauskas
VI-sios Kanados Lietuvių Die 
nos O-nio K-to pirmininkas.

KLUBO REIKALAI...
Atkelta iš 6 psl. 

žengta, nors ir tik keliais mė 
nesiais.

c) Nariai-šėrininkai, kaip įs 
tatai reikalauja, privalo prikia’ 
syti ir pašalpinei draugijai. Dėl 
kurių nors priežasčių, dažnai 
ne dėl savo kaltės, pašalpinei 
draugijai nepriklausą, turės mo 
keti po 25 centus mėnesinio mo 
kesčio nuo kiekvieno turimo šė 
ro. Toks konstitucijos reikalą 
vimas. Valdyba jį privalės pil 
dyti.

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

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

Taip pat svarbu
Klubas, labai geromis sąly 

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

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

Kadangi šis restoranas vei 
kia tik savaitgaliais (penktadie 
nį, šeštadienį ir sekmadienį), 
tai ir dirbantieji kitur gali im 
tis šio biznio, bandyti savo lai 
mę. Tik reikia turėti kantry 
bės, kol vėl bus išdirbtas biznis 
kaip ir pirmiau, o, iŠ patirties 
žinome, kad pajamos bus su 
kaupu atpildomos už įdėtą dar 
bą.

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

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501

Res. BE 3-0978 
inttxtntxxuxtttttttxttuttxttttxxtttxttxtnti

I
A.E. McKAGIJEj

Barrister and Solicitor x 
Advokatas ir Notaras w 

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 

1008 North Ontario Bldg. r
330 Bay Street, j'

TORONTO 1, Ontario. L

K, -js 'xx=XLJ=>ac:-----
Lietuvio Advokato įstaiga

Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585

K ' XIG-------

ketvirtus metus, plakamas čai 
žiu užkulisinių ir oficialių bei 
viešų stabdančių šį darbą rykš 
čių. Kviečiu visus praėjusias 
mūsų klaidas užmiršti, ir visi 
vieningai baikime didelį tauti 
nį darbą — pastatykime mūsų 
tautinį centrą Hamiltone!

St. Bakšys.
Hamiltono LN V-bos p-kas.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

DRAUDIMAI

Automobilių, namų, 
gyvybės ir kt.

RO 6-0811 arba RO 6-0832

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMO 
AGENTŪRA 
49 Cameo Cres., 

į: Toronto 9, Ont.

ištvermės bei ryžto nepaliauja 
moję kovoje prieš rusišką ko 
munizmą ir amžiną mūsų kraš 
to priešą — tautų pavergėją— 
Sovietų Rusiją.

Laukinio lusiško barbaro iš 
niekinti mūsų tautos didvyiių- 
partizaių kūnai Tėvynėje ir 
tremtinių tūkstantiniai kapai 
Sibiro taigose, kiekvieną lietu 
vi įpareigoja tęsti besąlyginį 
pasipriešinimą prieš mūsų kr 
ašto okupantą, iki galutinės 
pergalės — laisvės atstatymo tų kiekybe ir kokybe.

I
 Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve

„P A R A M A”
Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta.
Darbo valandos:

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

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

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

Narius kviečame ir prašome 
atsivesti ir svečius, kuriuos įra 
šykite į klubą nariais. Rūpinki 
mės visi, kad mūsų Šeima aug
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MOKSLO METŲ PRADŽIA ŠEŠTADIENINĖSE 
j MOKYKLOSE IR AUGŠTESNIUOSIUOSE

KURSUOSE
Skelbiama Montrealio lietu 

vių šeštadieninių mokyklų 
kslo metų pradžia.

Sekmadienį, rugsėjo 20 
ną, 11 vai. Aušros Vartų 
'nyčioje bus mokslo metų
džios pamaldos, kuriose daly 
vau ja visi esamieji ir busimieji 
mokiniai. Vaikai renkas 10.30 
bažnyčios salėje, iš kur orga 
nizuotai visi eina į bažnyčią pa 
maldų.

Po pamaldų bažnyčios salė 
je mokslo metų atidarymas ir 
naujų mokinių registracija. Nu 
matoma parodyti filmas iš pa 
vasarinės sporto šventės, 
mokų pradžia rugsėjo 19 
ną.

Tuo pat metu mokslas 
dedamas ir Augštesniuose Li 
tuanistikos kursuose. Visi esą 
mi ir nauji kursų lankytojai 
kviečiami dalyvauti pamaldo 
se.

Į kursus primami, į parengi 
mo klasę, ir nelankę šeštadie 
ainių pradžios mokyklų.

Yra kai kurių permainų 
mokytojų tarpe. Vieton pasi 
traukusios iš Aušros Vartų mo 
kyklos vedėjos pareigų seselės 
Felicijos mokyklos vedėju su 
tiko būti tos mokyklos moky 
tojas A. Blauzdžiūnas; vieton 
pasitraukusios Rosemounto mo 
kyklos mokytojos J. Adamonie 
nės sutiko dirbti p. Gečienė, 
buv. Raseinių gimnazijos ir 
Kauno miesto mokyklų moky 
toja. Naujai mokytojai ir nau 
jam mokyklos vedėjui linki 
me gero pasisekimo.

L. K. Fondo Įgal.
MOKSLO METUS 

PRADEDANT, 
sekmadienį įvyko bendras 
Montrealio lietuvių šeštadieni 
nių mokyklų mokytojų ir Tė 
vų Komiteto su L,. Kult. Fon 
do Įgaliotine susirinkimas, ku 
ris aptarė mokslo metų pra 
džios ir pirmojo parengimo 
klausimus. Po to skyrium dar 
tarėsi mokytojai su LKF Įga 
Uiotine, o Tėvų Komitetas apie 
pirmąjį mokyklų naudai balių. 
' PADĖKA

Dėl šeimyninių aplinkybių 
|š Rosemounto šeštadieninės 
imokyklos laikinai pasitrauku 
šiai mokytojai J. Adamonienei

Pa 
die

pra

ir iš Aušros Vartų mokyklos 
vedėjos pareigų pasitraukusiai 
seselei Felicijai, nuoširdžiai dė 
kojame už gražų darbą ir iau 
kiame sugrįžtant į mokyklų 
darbą.

LKF Įgal. ir Mok. Tėvų 
Komitetas.

BUS DIDELIS MOKYKLŲ 
BALIUS

Šeštadieninių mokyklų Tė 
vų Komitetas prašo visų tau 
tiečių neatsisakyti paaukoti 
nors po mąžą dovanėlę mokyk 
lų baliaus loterijai. Metinis mo 
kykloms parengti balius įvyks 
spalio 3 d. Aušros Vartų salė 
je. Loterijai fantus priima šie 
asmenys: Verdune ponia Žu 
kienė, Rosemounte p. Kudž 
mienė (tel. CL 5-5579), Lon 
gueuil p. Kazlauskienė (tel. 
OR 7-5931) ir Duvernay p. 
Dalmantienė (tel. MO9-4815) 
ir visi kiti asmenys, kurie turi 
komiteto patvirtintus rinkimo 
lapus. Rėmėjai bus skelbiami 
ir užskaityti į lietuviškų mo 
kyklų rėmėjų eiles.

Šešt. mok. Tėvų k-to pirm.
G. Alinauskas.

ORGANIZACIJŲ 
DĖMESIUI

Baigiasi Montrealio lietuvių 
Seimelio kadencija ir turės 
įvykti naujo Seimelio rinkimai, 
— todėl organizacijos kviečia 
mos pasiruošti rinkimams, pa 
ruošti kandidatus, kad paskel 
bus rinkmus, nereiktų laukti, 
kol jie bus surasti.

Seimelio Prezidiumas.
BAZARAS MONTREALY 

įvyks lapkričio 15 d. Nekalto 
Prasidėjimo seselių patalpose. 
Visi prašomi tą dieną rezervuo 
ti seselių vienų metų sukakčiai 
paminėti naujam pastate. Pla 
čiau kitose šio laikraščio nume 
riuose.
• Dr. H. Nagys savaitgalį pra 
leido Čikagoje, kur Tabor far 
moję Santara turėjo metinį sa 
vo suvažiavmą.

Sklypų išpardavimas Dainavoje 
eina prie galo.

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

žymiaisumažintos. ■
Nepraleiskite auksinės progos 

įsigyti sklypų 
Jau 37 lietuviai sklypus nusipirko.

Įmokėti 20%, 
likusius per 4 metus.

Tuojau skambinkite RA 9-7091.

Smagiai pradėkime šokių sezoną!
Š. m. rugsėjo mėn. 26 d., šeštadienį 

UNF salėje (297 College St.) 
įvyks didžiulis

ŠOKIŲ SEZONO ATIDARYMAS.
Gros aštuonių asmenų Benny Ferry orkestras, bus 

bufetas, loterija ir kitų įvairumų. 
Pradžia 7.30 vai. vak.

Visus maloniai kviečia S. K. „Vytis".

D R. J. ŠEMOGAS 
Office 5441 Bannantyne 

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

Priėmimo valandom: 
pirmadienį ir ketvirtadienį 

7 — 9 p. m. 
antradienį ir penktadienį 

2 —4 p. m. 
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 

šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą. 
Namų tel. PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALIŠKA 
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m. 

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

(kampas Woodland) 
Tel.: PO 8-4547 

Namų: PO 8-0496

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

I Ir.E.Andrukaitis
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I augštas, 11 kamb. 
Tel. WE 2-6662

Priėmimo valandos pagal 
susitarimą 

nuo 8 iki 10 vai.
Namų tel. PO 8-8096

ADVOKATAS 
^STASYS DAUKŠA, LL. D.| 
$ Suite 25—26 $
f 152 Notre Dame St. E. 1 
I UN 1-8933 f

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

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

7 augštas.
AV 8-3115.

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

Tel.:

ŠIOS SAVAITĖS ŠV. KAZIMIERO
LITURGIJA PARAPIJOJE

Pirmadienį Šv. Kryžiaus Iš tęsiami 40 valandų atlaidai— 
augštinimo šventė. Kaikuiiose adoracija. Sekmadienį šių pa 
bažnyčiose šios šventės proga maldų metu pamokslą sakė Tė 
išstatomos šv. Kryžiaus relik vas J. Aranauskas, SJ. Atlai 
vijos pagerbimui. dai baigiami antradienio vaka

Antradienį Dievo Motinos re.
Septynių skausmų švente. Sk Ateinantį sekmadienį, rugsė 
ausmingos Dievo Motinos ture jo 20 d., 3 vai. po pietų, pa 
tume paprašyti gailestingumo, 
pasitikėjimo ir ištvermes skau 
džiuose bandymuose.

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį Metų Ketvirčio die 
nos. Trečiadienį ir Šeštadienį 
vieną kartą su mėsa.

Ketvirtadienį šv. Pranciš 
kaus šventės proga gen. abso 
liucija tretininkėms. (AV).

IŠSIKĖLĖ Į BOSTONĄ 
T. STANKŪNAITĖ

Praėjusį savaitgalj pas po 
nūs Adomaičius viešėjo iš Bos 
tono inžinieriai broliai Krikš 
čiukaičiai, kurie buvo atvykę 
į Montrealį išsivežti p. Teresę 
Stankūnaitę, kuri persikėle gy 
venti į Bostoną. Apgailestauja 
me T. Stankūnaitės, mūsų dar 
bščios ir labai visuomemskos 
Montrealio lietuvių kolonijos 
narės išvykimą, bet naujoje vie 
toje linkime jai sėkmės ir lai 
mės.

PRANCŪZŲ KALBOS 
KURSAI 

naujakanadiečiams šiemet pra 
dedami rugsėjo 22 dieną šiose 
mokyklose: Bourget, 1220, rue 
de la Montagne; Olier, 310 
rue Roy; St-Bartholemy, 7081 
rue des Erables; St. Brendan, 
5937, 9 Ave, Rosemount; St- guldytas į ligoninę ir opeiuo 
Pascal, 6316, Cote-de-Neiges; 
St. Philippe, 6839, rue Drolet; 
St-Raymond, 5538, Upper La 
chine; St-Roch‘s, 7700, Ave. 
Outremount; N. D. - du Bon 
Concil, 4281, Ave Western. Vi 
si šie kursai nemokami, pamo 
kos duodamos dovanai. Užsi 
rašyti į kursus rugsėjo 22 d., 8 
vai. vakaro suminėtose mokyk 
lose. Dėstys geri mokytojai ir 
kursams pasibaigus išduos pa 
žymėjimus.

Anglų ir prancūzų kalbų 
kursai, kuriuos duoda provin 
cijos sekretoriatas, prasidės to 
se pačiose mokyklose spalio 5 
d., 8 vai. vakaro.

Daugiau •žinių, kas norėtų 
gauti, tesikreipia į Neokana 
diečių tarnybą, 3737 Ėst., rue 
Sherbrooke, telef.: LA 5-6311, 
1 oc. 325-327.
• Romuvos vasarvieteje vyks 
ta intensyvi statyba. Jau ligi 
stogo išvarė vasarnamį P. Juod 
kojis. Jau pradėjo statytis va 
sarnamį ir p. Čepulis. Kiti įsi 
gijusieji sklypus arba pradėjo 
statybas, arba tęsia — baigia, 
tvarko ir t. t. O kas jau buvo 
pasistatę, ir šiemet turėjo pui 
kią vasarą.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. Kavaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus: medžiagas, odą. 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
ir kita. Siuntiniai garantuotai 

apdrausti. Teirautis
A. Kavaliūnas, WE 2-3709 

arba HU 6-1479

rapija eina j kapus lankyti mi 
rusiųjų kapų.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA 
opores solistei Poniai E. Kar 
delienei, už taip gražias gies 
mes, pagiedotas A. Vartų par. 
bažnyčioje, Šv. Mišių metu, 
rugsėjo 12 d., atnašautų už a. 
a. Juozo Navikėno sielą.

K. L. K. Moterų Draugijos 
Montrealio Skyriaus Valdyba.

GRAŽIOS VESTUVĖS
šeštadienj, rugsėjo 12 d., Šv. 

Kazimiero bažnyčioje klebonas 
kun. J. Bobinas sutuokė Alber 
tą Gurklį su Elena Sabatavičiū 
te. Povestuvinės vaišės, kurio 
se dalyvavo labai daug žmo 
nių, įvyko lenkų salėje Ville 
Emarde. Jaunųjų pora gavo 
daug brangių dovanų ir daug 
sveikinimų. Vaišės buvo turtin 
gos ir gražiai praėjo.
• A. V. Klebonas Tėvas J. Bo 
revičius SJ, sekmadienio vaka 
re sugrįžo iš atostogų ir jau 
eina savo pareigas.
• M. ir J. Leknickai, praleidę 
vasarą savo vasarvietėje prie 
Golden Lake, jau sugrįžo į La 
Salle.
• J. Malaiška, Seimelio Prezi 
diumo pirmininkas, susirgo, pa

ir jų

jau 
lietu 
iš ei 
lietu

tas Dr. J. Šemogo.
• W. Kiškis pasveiko ir ligo 
ninę jau apleido. Baigia sveikti 
namie.
• Pranevičius Antanas Romu 
vos vasarvietėje nusipirko la 
bai gražų sklypą žemės.
• Pakrikštytas praeitą sekma 
dienį Leono ir Danos Baraus 
kų sūnus Viktoro ir Stasio var 
dais.
• Rugsėjo 17 d., 8 vai. vakaro 
šaukiamas A. V. Parapijos Ko 
miteto susirinkimas, kuriame 
dalyvauja visi Komiteto nariai 
(pilname sąstate).
• S. Senkus, iš Hamiltono, vie 
šėjo Montrealyje ir ta proga 
lankėsi NL redakcijoje, lydi 
mas p. Dikaičio. Apsilankymo 
proga pratęsė NL prenumera 
tą.
• Mirė Vincas Alianskas, vy 
resnės kartos ateivis. Laidotu 
vės iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
trečiadienį, rugsėjo 16 d., 9 v. 
ryto.
•Pakulienė Aldona susirgo ir 
operuota St. Mary ligoninėje.
• Pas pp. D. Norkeliūnus lan 
kėši iš Rochesterio sesuo su 
vaikais.
• A. Stankevičiaus šeima susi 
laukė dukros.

ROMUVOJE
’dar galima pasirintki yasar 
namiui sklypą su gražiomis pu 
šimis, todėl kviečiame visus, 
prie pirmos progos aplankyti 
Romuvą ir pasinaudoti palygin 
ti žemomis šių metų kainomis. 
Skambinkit šiandien DO 6-00 
31.

LIETUVAITĖ — KANADOS
Praėjusią savaitę Toronte 

vykusiose Kanados stalo teni 
so pirmenybėse Sofija Kaspera 
vičiūtė iškovojo pirmą vėtą ir 
tapo Kanados stalo teniso meis 
tere. Dakopusi iki pusfinalių, 
ji čia lengvai įveikė buvusią 
Kanados meisterę Jean Marin 
ko 21:15, 21:12 ir 21:8 ir fi 
naluose montrealietę Susan 
Schmidtek 21:18, 23:25, 21:7, 
13:21 ir 21:7. Kova buvo kie 
ta ir permaininga, bet paskut 
niame sete Sofijai pavyko pa 
laužti prancūzės gynybą 
nugalėti.

Sofija Kasperavičiūtė 
nuo 1954 m yra Kanados 
vių meisterė ir du metus 
lės yra Šiaurės Amerikos
vių čempionė. Be stalo teniso 
ji dar žaidžia krepšinį ir yra 
aktyvi sporto klubo „Vytis" 
narė.

Kitiems lietuviams šiose žai 
dynėse sekėsi prasčiau. Buv. 
Kanados meisteris inž. Pranas 
Gvildys pralaimėjo ketvirta 
me rate, o Elena Sabaliauskai 
tė mergaičių klasėje neištesėjo 
prieš tos grupės nugalėtoją.

MENO GALERIJOS PAREN 
GIMAS VAIKAMS

Toronto Meno Galerija, 
kaip kasmet, šį sekmadienj, 
rugsėjo 20 dieną ruošia specia 
lų parengmą visiems Toronto 
vaikams ir jų tėvams, Grange 
Parke. Bus muzika ir įvairus 
pasilnksminimas. Vaišės bus 
paruoštos seniausioje Meno Ga 
lerijos dalyje, pastatytoje prieš 
1823 metus. Laikas nuo 2 vai. 
iki 5-tos. Ta pačia proga bus 
ir paroda, kurioje bus išstaty 
ti senųjų meistrų, o taip gi 
prancūzų impresionistų 
niai. Vaikam vašėis bus 
nai.

kuri 
dova

TORONTIŠKIŲ 
VASARVIETĖ

Artimiausia ir konfortiskiau 
šia torontiškių vasarvietė prie 
Lake Simcoe šiemet ypatingai 
turėjo didelį pasisekimą. Kas 
met vis daugiau atslianko tiek

STALO TENISO MEISTERĖ
iš visos Kanados, tiek ir iš US 
A lietuvių ir kitų svečių. Ypač 
amerikiečiai, patenkintai už 
baigia savo atostogas prie La 
ke Smicoe. Čia, ypač prie Kęr° 
wicko, yra žymiausios lodA 
lietuvių rankose. Taip pat lie 
tuvių rankose yra ir kitokie biz 
niai: maisto krautuvės, gazoli 
no stotis, laivelių nuomavimo 
bizniai, motelis, didžiulės salės, 
kabinų biznis ir t. p. Daug 
ypač senųjų lietuvių turi čia 
savo vilas. Ypač puikios yra 
dr. Valatkos, dr. Yčo, p. Mor 
kių, p. Statulevičiaus ir kt. Prie 
šios vasarvietės augimo ypač 
prisidės dabar dr. Kaškelio su 
p. Preikšaičiu galutinai pareng 
tah vienintelės Ontarijoj lietu 
vių subdivizijos (virš 100 skly 
pų). J. A. Į

PERPLAUKĖ SIMiCOE/ 
EŽERĄ. Į,

Šią vasarą pirmą kartą lietu 
viai perplaukė Simcoe ežerą. 
Nuo p. Kaškelio nuosavybės į 
kitą pusę perplaukė p. Nauje 
lis per 3 vai., o nuo pp. Kri 
lavičių (Merkuri lodge) p. Dra 
gašius ir jo du draugai perplau 
kė per 2 vai. ’

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
VALGYKLA

Iš buvusių vienu laiku devy 
nių Toronte lietuvių valgyklų, 
dabar venoms užsidarius, kito 
ms perėjus į svetimtaučių ran 
kas, pasiliko tik „Europa" res 
toranas, 756 Queen Str. W. 
Šios jaukiai ir konfortiskai 
įresgtojs valgyklos savininkas 
yra p. Feliksas Jonynas. Tame 
restorane ypatingai yra dide 
lis pasirinkimas įvairiausių ska 
nių lietuvišku - europietiškų 
valgių. P. Jonyno septynerių 
metų restorano bizny praktika 
ir jo žmonos sugebėjimas paga 
minti skanius valgius sudaro 
didelį pasisekimą šiai valgyk 
lai. Linkėtina ir toliau taip lai 
kytis ir pasidaryti netik šioj 
apylinkėj bet ir visam Toron 
te kaip vienai iš geriausių ( 
gyklų. J.V.

• T. Tautvihenė lankėsi Mont • Kviečių elevatorius Montre 
realyje iš Floridos, pas motiną.
• Pas pp. Zienius lankėsi iš 
Ročesterio V. Gečienė.
• F. Aleksandravičius operuo 
tas Viktorijos ligoninėje.
• F. Bandžiūnas susirgo para 
lyžaus priepuoliu ir gydosi.
• Mirė P. Masandukas, 57 me 
tų, Kanadon atvykęs po Pirmo 
jo Pasaulinio karo. Liko našlė 
žmona, duktė, brolis Montrea 
lyje, brolis Detroite it brolis 
Lietuvoje. Velionis buvo kilęs 
iš Vantainelio kaimo, Radviliš 
kio vai., Šiaulių ap.
• Vaupšas Antanas, mokyklos 
vedėjas Rosemounte, važinėjo 
po Europą, iš kur sugrįžo su 
daug įspūdžių.
• J. Argataite - Franc buvo iš 
vykusi į Vokietiją, kur pasima 
tė su tėvu ir giminaičiais.

NOTARAS
MILTON W. WINSTON,

TAUPYK, SKOLINKIS kredito kooperatyve

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

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

į Ved. D.Jurkus, PO 7-4280. Pirm. A.Norkeliūnas. RA 7-3120
;|tVeikia sekmadien, 11-1 vai. A.V. par. salėje, Banko kambary.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

177 Sherbrooke St. W.
VI 2-8501

D. N. Baltrukonis CR 6-5075
F. Jasutis...............LA 2-7879
A. Markevičius .... CR 9-9793 
A. Budriūnas .... RA 2-8035 
P. Adamonis ........ RA 2-2472
P. Baltuonis...........LA 6-2084
Pr. Rudinskas . .. HU 1-2957 

Sekite mūsų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. Ž., 

Star, La Press.

alyje, talpinąs apie 17 milionų 
bušelių, perpildytas ir keli kvie 
čių pilni laivai laukia uoste.
• Kun. Bunga, kurį daugis pa 
žino Vokietijoje, susirgo. Jei 
kas norėtų jam pagebėti, p. 
Staškevičienė mielai tarpinin 
kauja aukų persiuntime. Jos 
adr.: 658—2th Ave., Verdun. 
Tel. PO 9-1557. (AV).
• Kava pabrangs, nes firmos 
prideda 2 centus „priedo" už 
svarą.
• Montrealis turi 170 tūkstp*> 
čių medžių, kurie vertinami! 
mil. dol. Ateinantį pavasari 
bus pasodinta 13,000 naujų me 
džių. Dėl žalymynų gausumo • 
Montrealis laikomas žaliausių 
Šiaur. Amerikos miestu.
• Kas girtas vairuos mašiną, 
tas mokės 500 dol. pabaudos 
arba sės trims mėnesiams į ka 
Įėjimą.
• P. Sauka susituokė su tikrai 
niete ir vestuvės buvo ukrai 
niečių bažnyčioje, o pokylis 
Bucharest svetainėje.

S. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GUĘČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515
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