
1IETUVA
INDEPENDENT LITHUANIA

Nr. 36(702) KAINA 15 et. t MONTREAL, I960 m. RUGSĖJO-SEPTEMBER 7 d. PRICE 1.5 et XX METAI

Politinių įvykių savaitė 
TARPTAUTINIAI ĮVYKIAI RIEDA 

GREITĖJANČIU ĮSIBĖGĖJIMU
Ar greit jie, jei nebus rasta taikaus prasiveržimo, 

ar raketiniu karu?
ta. Maskvos diktatūrai 
blausia, mat, propaganda. Ir 
taip tarptautiniai įvjykiai vis 
labjau įsitempia, vis daugiau 
komplikuojasi. Kol kas dar ne 
matyti jokių žymių, kad jie ga 
lėtų eiti į taiką, į susitarimą. 
Todėl einama į kąrą.

OPUS ALŽYRO 
KLAUSIMAS.

De Gaulle duos paaiškinimų. 
Vyriausybės sluogsniuose sako 
ma, kad de Gaule turįs kažką 
„labai svarbaus ir, gal būt, vis 

ką nulemiančio" šiuo klausimu 
pasakyti.

KITOS NAUJIENOS.
— Chruščiovas pasiūlė Japo 

nijai Kurilų salas, jeigu ji nu 
trauks bendradarbiavimą su J 
AV.

— JAV kandidatas prezi 
dentus Nixon susižeidė ir ture 
jo atsigulti į ligonine.

— Ilgojo savaitgalio dieno 
mis JAV susisiekimo nelaimėse 
užmušta apie 550 asmenų, Ka 
nadoje apie 20.

— Vakarų Vokietijos vyriau 
sybė rugpjūčio 26 d. pranešė, 
kad ji sutinka su generolų pasi 
. akymu, kuriame buvo reko 
menduojama, kad V. Vokieti 
ios kariuomenei būtų duoti 
branduoliniai ginklai.

— Jordanijos min. pirminiu 
kas Majali rugp. 29 d. žuvo 
atentato melu. New Yorko „He 
raid Tribūne“ nuomone, jieš 
kant šio atentato kaltininko, sa 
vaime iškyla klausimas: Kam 
šis atentatas galėjo atnešti nau 
dos? Laikraščio manymu, Ma 
jali pašalinimas galėjęs būti 
naudingas tik Nasseriui.

— Nehru stipriai kritikavo 
Indijos komunistus, kurie ardo 
tvarką.

— Kubos diktatorius Kastro, 
jo delegacijai pasitraukus iš 
Amerikos valstybių konferenci 
jos, pareiškė, kad San Jose kon 
ferencija buvusi sušaukta JAV 
agresijai prieš Kubą palaikyti.

— JAV užs. reik. sekr. Her 
teris pareiškė, kad Rusija ban 
do sunaikinti JTO autoritetą 
Konge ir sudaryti sąlygas pa 
čiai ten įsigalėti.

— Kongo Kassay srity įvy 
ko susidūrimų.

— Sovietų Sąjunga bijo stip 
riai apginkluotos Vakarų 
kietijos, kuri yra vienas 
riaušių stabdžių sovietinei 
paisijai į Vakarus.

KANADOJE
DIDELIS STREIKAS 

VISĄ KANADĄ
Dominion Bridge bendrovė, 

Kanadoje turinti 13 skyrių di 
džuosiuose Kanados miestuose, 
nesušitarė su darbininkais dėl 
atlyginimo ir larbininkai išėjo 
į streiką. Pirmiausia išėjo į 

streiką Toronto skyrius, nors 
jis yra nedidelis. Montrealyje 
šios kompanijos yra centras, o 
jos įmonėse čia dirba keliolika 
tūkstančių darbininkų. Per vi 
są Kanadą ši bendrovė turi ke 
liolika dešimčių tūkstančių dar 
bininkų. Kai nesusitariama, 
streikas žada dar išsiplėsti ir į 
gretimas šakas, kaip inžinerijos 
ir kt.

užsibaigs atominiu
Kol kas nieko tikra niekas pa 

sakyti negali, kaip bus išrištas 
tarptautinių painaivų nepapras 
vai susipainioję ir dar labjau 
besipainiojantis mazgas. Kai 
kas tvirtai spėlioja, kad

NAUJAS PASAULINIS 
KARAS PRASIDĖS
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bet tai yra tiktai spėliojimas. 
Kol kas niekas nieko tikra pa 
sakyti negali. Tačiau viena yra 
aišku, kad tarptautiniai šauly 
kiai dabar vystosi greitėjančiu 
tempu ir vis daugiau painioja 
si.

ĮVYKIAI AFRIKOJE 
KOMPLIKUOJASI.

Naujai besikuriančios valsty 
bės yra t^bai žemo kultūrinio ly 
gio ir nesiorientuoja painioje 
tarptautinėje padėtyje, o tokius 
lengva klaidinti visokiais pažu 
dais, kurie be atsakomybės gali 
būti netesimi.
SUNKIAUSIOJE BŪSENOJE 
YRA KONGO RESPUBLIKA

Tai didžiulė valstybė su dau 
geliu tautų ir daugeliu kalbų. 
Maskvos diktatūra kursto ir 
drumsčia šios valstybės tvarky 
mąsi. Linkęs į diktatoriaus už 
simojimus Lumumba, nenori 
skaitytis su Kongo žmonių va 
lia sudaryti Kongo valstybę fe 
deraliniais pagrindais, kas būtų 

■ ir protinga ir praktiška. Dėl to 
yra kilę didelių nesutarimų. 
Azijos valstybių konferencijos 
metu, kurią sušaukė Lumumba, 
Kongo žmenės reikalavo jį pa 
sišalinti iš pareigų. Dabar
PREZIDENTAS KASAVU 

BU JI ATLEIDO IŠ 
PAREIGŲ, 

bet Lumumba priešinasi, 
šaukiasi kariuomenės pagalbos, 
Kasavubu pareiškė, kad jis yra 
ginkluotųjų jėgų viršininkas, 
bet Lumumba tą ginčija. Kuo 
tas pasibaigs, rašant šią apžvai 
gą, dar nebuvo aišku.

Tuo tarpu Maskvos totalis 
tai ir Konge kursto totalizmą. 
kas patinka Lurnumbai. Dėl to 
einama prie savitarpio vidaus 
karo.
JUNGTINĖS TAUTOS NE 

PAJĖGIA TVARKYTI 
' PAINIŲ KLAUSIMŲ, 
nes sovietinis blokas viską dir 
ba atvirkščiai. Maskva, vieto 
je dirbti Jungtinių Tautų civa 
šioje, viską daro prieš ją. Todėl 
JT organizacija yra neefekty 
vi, negali parodyti tvarkančios 
ir pozityviai kūrybingos savo 
galios, kuriai jos deda pastan 
gt.i-

Tokios būsenos akivaizdoje,
SOVIETAI NAUDOJA 
VISAS JĖGAS PRIEŠ 

VAKARŲ TAIKOS 
PASTANGAS

Sovietijos diktatūrai nėra aki 
plėšiškumo ribų. Chruščiovas, 
atsisakęs priimti Rusijoje Eisen 
howerj, pats veržiasi vėl į Ame 
riką. Kitaip negalėdamas tikslo 
siekti, veržiasi į Ameriką po JT 
priedanga ir, dengdamas savo 
kėslus,

CHRUŠČIOVAS SIŪLO 
NAUJA VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJĄ, 

nors Vakarų valstybės ją atme.

svar

LABAI GRAŽIAI PASISEKĖ IR ANTROJI JAV IR KANA 
DOS LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Septintoji Kanados Lietuvių 
diena, įvykusi Toronte rugsėjo 
3—4 dienomis, praėjo nepapras 
tai sėkmingai. Per abi dienas į 
Torontą buvo suvažiavę keli 
tūkstančiai lietuvių, iš Kana 
dos ir Jungtinių Valstybių. Iš 
Kanados buvo iš tolimų vietų, 
kaip Windsoras, Winnipegas, 
Fort William. Vien iš Montrea 
lio dalyvavo daugelis lietuvių, 
suvažiavusių keliasdešimčia ma 
šinų, su KLB Krašto v-bos 
pirmininku St. Kęsgailą priešą 
kyje. Iš JAV buvo iš Čikago, 
Clevelando, Ročesterio, Detroi 
to, Worcesterio, Waterburio, 
Bostono, New Yorko ir kitų 
vietų. Vien šokėjų iš Čikagos 
buvo atvykusios 5 grupes. Bu 
vo net iš Austialijos (p. Bražė

Jis

stip

PER

A. ALLIS - ALIŠAUSKIENEI IR P. POLGRIMIENEI,

daktare iš New Yorko). Ats» 
lankė ir neseniai iš Lietuvos ai 
vykusiųjų.

ŠEŠTADIENIO BALIUS 
SCARBORO ARENOJE 

buvo impozantiškas. Susirinko 
per du tūkstančius tautiečių. Di 
džiulė Arenos salė buvo perpil 
dyta. Balius peržengė 12 vai. 
ribą. Jame grojo geras orkest 
ras ir veikė didelis bufetas, ku 
riuo kaikas gal jau ir perdaug 
pasinaudojo, bet tvarka buvo 
gerai išlaikyta, už ką tautiečius 
reikia pagirti.

Sekmadienį iš ryto naujose 
Lietuvių kapinėse vyko Dienai 
pritaikytos pamaldos. Nepa 
prastai graži, vaisių sodu ir di 
deliais medžiais aprėminta kapi 
nių vieta, buvo kupina žmonių. 
Pamaldas laikė svečias, o labai 
rimtą ir literatūriškai puikiai 
įpavidalintą pamokslą pasakė 
kun. dr. P. Gaida, iškėlęs būti 
na reikalą lietuviams
RASTI NAUJŲ VEIKIMO 

GAIRIŲ IR TIKSLŲ.
Gerai, kad prisimename, kas 
buvo gera ir gražu, bet to dar 
neužtenka, — sakė pamokslinin 
kas. — Gyvenimas stato nau 
jus reikalavimus ir skatina nau 
ją veiksmingumą.

Po pietų Scarboro arenoje 
vyko

IŠKILMINGASIS AKTAS, 
kurin prisirinko keli tūkstan 
čiai tautiečių. Aktą vedė To 
ronto apylinkės pirmininkas J. 
R. Simanavičius. Invokaciją pa 
skaitė Šv. Jono klebonas kun. 
P. Ažubalis.

Po to labai gražiai 7 L. D. 
rengėjus ir dalyvius pasveikino 
KLB Krašto valdybos pirmi 
įlinkas Steponas Kęsgailą. Bu 
vo ir kitų sveikinimų. Čikagos 
Jaunimo Namų, kurie atsiuntė 
net dvi šokėjų grupes ir jų ve 
dėjo kun. dr. J. Kubiliaus var 
du pasveikino studentė.

Labai rimtai paruoštą kalbą 
pasakė Lietuvos atstovybės 
Washingtone patarėjas dr. St. 
Bačkis (jo kalba bus sekančia 
me NL nr.).

Labai įdomiai lietuvius
PASVEIKINO 

TORONTO BURMISTRAS, 
pasisakęs, kad jis yra kilęs iš 
Lietuvos, Kalvarijos, ii jis tuo 
didžiuojąsis, kaip vienintelis vi 
same pasaulyje burmistras yr<< 
kilęs iš Lietuvos, ir patenkintas, 
kad jo vadovaujamas miestas 
yra pasaulio lietuvių centras. L. 
D-nos dalyviai Toronto bur 
mistrui p. Philips, kuris į aktą

buvo atvykęs su Ponia, sukėlė 
ovacijas.

Taipgi buvo malonu matyti 
akte parlamento narį advokatą 
p. Maloney, kuris
LIETUVIUS PASVEIKINO 
KANADOS VYRIAUSYBĖS

VARDU,
kaip ir jos pirmininko J. Diefen 
bakerio bei savo vardu. Sveikin 
tojui buvo sukeltos ovacijos, 
nes jis apgynė p. Janušonį, pro 
testo ženklan metusį kiaušini į 
Maskvos burmistrą. Ta proga 
ir p. Janušoniui buvo sukeltos 
ovacijos.
7-JE LIETUVIŲ DIENOJE 

PRIIMTOS REZOLIUCIJOS
Ilgoka rezoliucija priimta 

Kanados ministerių pirminin 
kui p. Diefenbakeriui. Joje dė 
kojama Kanados vyriausybei, 
kad ji nepripažįsta LieFuvos pa 
verginio ir rimtai vertina 
vius ateivius.

Bendrais gi lietuviškais 
lais priimta rezoliucija, 
skelbiama ištisai:

Kanados lietuviai, susirinkę į 
savo didžiąją metinę šventę — 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės kasmet rengiamą Kanados 
Lietuvių Dieną, Toronte, 1960 
m. rugsėjo 3—4 dd., minėdami 
garbingas 700 metų Durbės ir 
vpač reikšmingasžalgirio mūšio 
550 melų pergalės sukaktuves, 
išklausę visų kalbų ir paskaitų, 
turėdami galvoje Lietuvių Tau 
tos sunkią būklę, kurios Lietu 
vos okupantas ir nemano keisti 
bei lengvinti, kaitų turėdami 
galvoje, kad pavergta Lietuvių 
Tauta pati savo nei norų, nei 
tikslų išreikšti negali, ir kad tą 
turime daryti mes, laisvėje gyve 
ną lietuviai, — tai mes ir paieiš 
kiame:

1. Visus laisvus lietuvius kvie 
čiame stiprinti gretas ir neatlai 
džiai kovoti, siekiant Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės, ne 
tektos prieš 20 metų;

2. Lietuvos vadavimo veiks 
nius, politinius sambūrius ir vi 
sas politines grupes kvečiame 
paklusti Lietuvos vienybės idė 
jai ir rasti bendrą kalbą visuose 
lietuviškuose reikaluose;

3. Mes, Kanados lietuviai, la 
bai aktyviai rėmėme ir remia 
me laisvinimo darbus, bet kar 
tu ir pareiškiame, kad mes smar 
kiai apgailestaujame, susiskal 
dymo faktą, o juo labjau susi 
skaldymo pasekmes, ir ragina 
me mūsų lietuviško politinio ju 
dėjimo vadovus dar kartą per 
galvoti šios situacijos žalą ir 
dar kartą imtis priemonių jai 
išlyginti.
4. It tavo pušės Įmes prašome ir 
įpareigojame savo — Lietuvių 
Bendruomenės, visus organus 
budėti visų lietuviškų reikalų 
sargyboje, siekti įgyvendinti lie 
tuvišką vienybę tremtyje ir irn 
tis visų priemonių negerovėms 
pašalinti.

5. Savos Lietuvių Bendruo 
menės organizacijos srity raj: 
name visus lietuvius aktyviai ap 
sijungti B-nės organizacijoj, šie 
kiant, kad — nė vieno lietuvio 
už Bendruomenės ribų neliktų.

ANTROJI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

pavyko visiškai gerai, nes 
JAV ir Kanados suvažiavo 
šokėjų grupės, per 200 šokėjų.

lietu

kuri

iš
8

jų motinai mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškia

Navasaičiu šeima.
New York.

Milžiniška propaganda
Rytų komunistinis blokas apm oka pusę miiiono agentų, 

hau : netiesioginės propagandos 
aparatas kaštuoja 110 mil. do 
lerių; komunistų kontroliuoja 
mos taip vadinamosios tarptau 
tinės organizacijos, kaip Pasai, 
ho taikos taryba, Moterų drau 
gija, Studentų draugija ir pan., 
kaštuoja 50 mil. dol.; kontrolia 
vimas kryp'tokiomuniūtinių <>r 
ganizacijų bei organizavimas 
įvairių kongresų—20 mil. dol. , 
radio programos viso pasaulio 
tautoms — 300 mil. dol. ir fii 
mų propaganda—200 mil. dol. 
metuose. Dvidešimties agentų 
mokyklų išlaikymu (šios ino 
kyklos randasi Rusijoje ir sale 
litiniuose kraštuose) kas metai 
skiriama 125 mil. dol. Prie šių 
išlaidų paplidomtB prisideda 20 
mil. dol. mokinių studijų ir pro 
pagandos kelionių išlaidoms ap 
mokėti.

IŠ šiapus geležinės uždan 
gos organizuojamos kolektyvi 
nės kelionės į Sovietų Sąjungą, 
jos satelitinius kraštus arba į 
Raudonąją Kiniją kas metai at 
neša naujų išlaidų Maskvai ir 
jos satelitiniams kraštams pa 
pildomai už 50 mil. dol.

Viso pasaulio kom. partijoms 
kas metai išmokama 200 mil. 
dol., kurie priklauso taip vadi 
namajam korupcijos (papirkiiic 
jimų) fondui. Šie pinigai išlei 
džiami Vakarų agentams, politi 
kams, mokslininkams, intelek 
tams, menininkams ir laikraš 
čiams papiikti. Viską susiima 
vus, gaunas apie du miliardai 
dol., kuriuos Rytų komunisli 
nis blokas išleidžia „šaltojo ka 
ro“ vedimo bei pusės miiiono 
agentų visame pasaulyje išlai 
kymui. E.

Vokietijos vyriausybės lei 
džiamas „Bulletin“ praneša, 
kad rylų komunistinio bloko 
kraštai kas metai išleidžia apie 
du miliardus dolerių „šaltajam 
Karui“ vesti.

Komunizmui platinti, neskai 
tant agentų, kurie dirba pačia 
me Rytų bloke, apie pusę mi 
liono apmokamų komunistinių 
agentų dirba Vakaruose, šia 
pus geležinės uždangos. Eks 
pertų apskaičiavimu, jų išlaiky 
mas kaštuoja iki 4 miliardų do 
lerių.

„Bulletin" pateiktais duome 
nimis komunistinių agentų skai 
čius, dirbančių šiapus geleži 
nės uždangos, yra sekantis:

Prancūzijoje — 12.000 agen 
tų, Italijoje, Indonezijoje ir In 
dijoje — po 20.000, Suomijoje 
ir Irake — tarp 2.000 ir 10.000 
ir kituose 20 kraštuose — po 
200 agentų.

Prancūzijos 
jos agentams 
karna 20 mil.
30 mil. dol., Indijos ir Indone 
zijos — po 10 mil. dol., Suomi 
jos ir Irako — po 5 mil. dol. 
Be to, panašiam šnipų tinklui, 

kurį įeina antroji valstybių 
grupė su 20 kraštų, ir trečioji 
valstybių grupė su maždaug 30 
kraštų, kas metai išmokama 220 
mil. dol.

Seniesiems Bukarešto 800 
kominformo narių šiuo metu at 
lyginimas pakeltas iki 25.060 
dol.; jie visi gyvena Maskvoj ir 
įeina į generalinį komunistinių 
revoliucijų planavimo štabą. Šio 
aparato išlaikymas kas melai 
pareikalauja 200 mil. dol. To

komunistų parti 
kas metai išmo 
dol., Italij os —

MASINU FONDO VAJUS
J. Suslavičius,

Fort William, Ont. $ 20.00
Stiprus „Nepriklausomos 

Lietuvos’’ rėmėjas Jonas Susla 
vičius, jau turėdamas NL Šerų, 
bet atsiliepdamas į NL Mašinų 
fondo vajų, atsiuntė dar prašo 
mus 20 dolerių už du NL šė 
rus..
Jocas Povilas,

Montreal, P. Q...........$ 10.00
Flickson Grossery (kampas 

Wellington ir Hickson) ir res 
torano su p. Jankum savinin 
kas, gal vienas judriausių Mont 
realiu biznierių, užsukęs į NL 
redakciją, NL Mašinų fondui 
įdavė 10 dol., nors jis jau yra 
pirkęs N L šėrų.

Adomonis Henrikas,
Montreal. P. Q...........$ 10.00
Veiklus Montrealio visuome 

nininkas ir pastovus NL reikalų 
rūpintojas, Henrikas Adomo 
nis, dešimt dolerių įteikė pikni 
ko metu, pasakęs: Jeigu jau pik 
nikas 
tebus 
tas.

NL Mašinų fondui, tai 
dar vienas šėras nupirk

gegužinėje Dr. J. Mališ 
$ 5.00 
. .$2.00 

vajaus dalyviams

NL 
ka paaukojo 
P. Čelka .

Visiems
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

Pašatilio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AI T I S

S. SNARSKIENĖ Iš
Rugp. 24 d. iš okup. Lietu 

vos pas Čikagoje gyvenantį su 
nų Eugenijų atvyko Stefanija 
Snarskienė. Ji keliavo iš Biržų 
per Vilnių, Maskvą, Kopenha 
gą ir New Yorką. Maskvoje 
jai teko išbūti visą savaitę lai 
ko, nes reikėjo laukti dokumen 
tų sutvarkymo. Ten turėjusi 
daug sunkumų su nakvynės ga 
vimu. Jos sūnus Eugenijus bu

OKUP. LIETUVOS
vo i O-jų Š. Amerikos liet, spor
to žaidynių organizadinio komi 
teto sekretoriumi.

@ Leonas Kančauskas su šei 
ma atvykęs iš Argentinos apie 
savaitę laiko viešėjo Čikagoje. 
Čia buvo apsistojęs pas Zubrio 
kus Brighton parko kolonijoje. 
Po to išvažiavo i Los Angeles, 
kur galvoja pastoviai įsikurti.

Iš Čikagos dalyvavo Jaunimo 
centro 2 grupės, Ateities 1, stu 
dentų 2, Ročesterio 1, Hamil 
tono 1, Toronto 1. liktai ap 
gailėtina, kad nedalyvavo 
Montrealio šokėjai.

Šokių protarpiuose buvo ro 
domi gyvi paveikslai, vaizduc 
ją Lietuvą ir jos tragediją - pa 
vergintą.

Iškilmingas aktas užbaigia 
mas koncertu kuriame solo dai

choras, vedamas St. Gailevi 
čiaus, bet apie šokius ir koncer 
tą sekantį kartą.

Rimtu, jautriu ir gražiu žo 
džiu Lietuvių dieną įvertino ir

Matulionis.
J. R. Simanavičius, užbai 

giant visas iškilmes, visiems pa 
dėkojo.

Ryšium su Lietuvių diena.

TORONTE VYKSTA LIE 
TUVIŲ MENO PARODA, 

kurią L. D-nos apimtyje, suor 
ganizavo dailininkas Telesforas 
Valius. Paroda tęsis dvi savai 
tęs. Joje dalyvauja 18 dailinin 
kų, kurių kiekvienas atsiuntė po 
2—3 darbus. Paroda daro ge 
ra įspūdį (apie parodą bus sky 
riuu parašyta).

Užbaigiant visus 6-sios Lie 
tuvių dienos darbus, šv. Jono 
parapijos salėje šokių jaunimui 
buvo suruošti šokiai ir kuklios 
vaišės, o Klebonas kun. P. 
Ažubalis dienos vadovybei taip 
pat suruošė gražias vaišes.

Lietuvių diena pasisekė ge 
rai. Ta proga išleistas rimtas 
Metraštis, kurį galima dar 
gauti.

Pagarba rengėjams, dalyvia 
nis ir visiems gyviems lietu 
viams, kurie dalyvavo!
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Žalgiris - Durbė
IR

TAUTOS ŠVENTĖ
Šie metai ypatingi istorinių 

datų susibėgimu: 700 metų su 
ėjo nuo Durbės mūšio; 550 me 
tų suėjo nuo Žalgirio mūšio ir 
20 metų suėjo nuo naujausios 
Lietuvos okupacijos. Šitos da 
tos nepamirštamos, neištrina 
mos iš istorijos ir paskutinioji 
data — dar tebekraujuojanti.

Visi įvykiai, sudarą svarbias 
istorines datas, yra dideli ir 
reikšmingi, — todėl svarbu tai 
minėti, nes žmonija mokosi iš 
istorijos. Nenuostabu, kad dėl 
to yra sukurta ir patarlė: Komi 
nes historian, ig"“rl ^mp.r

• eoceit žmones, ku °!’*** atscii. »
ne ignoruoja istoriją visada lie 
ka vaikais. O vaikus vyresnieji 
tvarko... Tat iš istorijos reikia 
mokytis, kad visiems laikams 
neliktume vaikais.

Ir vienu, ir kitu, ir trečiu at 
vėjais mus istorija įtaigoja mo 
kytis.

Ypač mus įtaigoja mokytis 
paskutinioji sukaktis. 20-ties 
metų Lietuvos okupacijos su 
kaktis mums kruvinais pirštais 
rodo, kad rusai imperialistai 
yra amžinieji mūsų tautos ir 
Lietuvos valstybės priešai. Ru 
sai jau daug kartų buvo į Lae 
tuvą įsibrovė, — jie įsibrovė ir 
prieš 20 metų. Įsibrovė ir nai 
kiną Lietuvą, čiulpia paskuti 
nes jos jėgas. Tat lietuvio kova 
su rusu imperialistu, kolonialis 
tu yra neišvengiama.

Kitokią reikšmę turi Durbės 
pergalė, nes ji daugiau liečia 
pačią Lietuvą. Daug platesnės 
prasmė^ yra Žalgirio laimėji 
mas, nes šis laimėjimas yra 
svarbus jau ir tai pačiai Rusi 
jai, kuri dabar linkusi net šį lai 
mėjimą savintis. Taip bent ru 
sų okupuotuose kraštuose klati 
simas statomas.

Žalgirio laimėjimas yra dvie 
jų Lietuvos pusbrolių — Vy 
tauto ir Jogailos — sutartas ir 
atsiektas. Tai, galima sakyti 
„fifti-fifti** lietuvių ir lenkų lai 
mėjimas. Gaila, kaikieno šita 
norima nuginčyti ir tai parody 
ti sau naudingesnėje šviesoje. 
Lenkai, minėdami šią sukaktį, 
rusus net statė beveik į pirmau 
jančią vietą, kas yra tikriausia 
nesąmonė, kuri tačiau rodo, 
kad rusas ir lenkams tebėra 
okupantas prievartautojas.

Tenka konstatuoti, kad Lie 
tuva, palyginus su Lenkija, Žal 
girio negalėjo plačiau paminė 
ti. Matyt, okupantas bijo kiek 
vieno lietuvių laimėjimo, nes 
pavergtasis turi žinoti ir jausti, 
kad jis yra pavergtas. Paverg 
tam nevalia kelti galvos augs 
čiau.

Visoje šitoje istorijos faktų 
klastojimo maišatyje verta ko 
nstatuoti, kad istorijos mokslų 
kandidatas J. Jurginis „Tėvv 
nės balse“ gana objektyviai api 
budino Žalgirio mūšio laimėji 
mą. Pacituokime, kas turi ob 
jektyvumo prasmę:

„Kad ir kaip įvairiai mes be 
vertintume Lietuvos uniją su 
Lenkija, 1385 metų Krėvos su 
tartis ir Jogailos išrinkimas Len 
kijos karaliumi turėjo teigiamą 
reikšmę. Tuo pačiu buvo ap 
jungtos Lietuvos ir Lenkijos ka 
rinės pajėgos. Jeigu šitos abie

jų valstybių unijos nebūtų 
anais laikais buvę, jos vargiai 
ar būtų sugebėjusi susitarti ir 
bendrai veikti.

Karo istorijos specialistai pri 
pažįsta, kad abiejų valstybių ka 
riuomenių pasiruošimas ir jų žy 
giai į susitikimo vietą buvo ne 
paprastai planingi. Kryžiuočiai 
buvo užklupti beveik netikėtai. 
Visa tai buvo įmanoma tik to 
dėl, kad abiejų valstybių valdo 
vai glaudžiai bendradarbiavo.

Žalgirio mūšyje Lenkijos ir 
Lietuvos kariuomenė nugalėjo 
bendrą amžinąjį priešą. Tai ga 
Įima sakyti, bu/o tautų mūšis, 
turėjęs tarptautinę reikšmę. Juo 
buvo suduotas mirtinas smūgis 
grobikiškai kryžiuočių valsty 
bei“.

Taip rašo J. Jurginis, kai J. 
Žiugžda gieda okupanto gn 
mę. Tiesa, praeinomis ir J. Jur 
ginis primena, kad „užtvarą su 
darė be lietuvių, kai kurios ru 
sų, baltarusių ir ukrainiečių že
mės. Šitos tautos, būdamos vie 
noje valstybėje, bend tomis j ė 
gomis ir kovojo, gindamos jos 
sienas“. Bet tai yra teisybė, nes 
Lietuva tada, Vytauto laikais, 
apėmė žemes nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų.

Deja, Lietuvos žmonės ne 
buvo įtraukti j platų, visos tau 
tos mastu, minėjimą Žalgirio 
mūšio. Minėjimas buvo apeitas 
„centro“ minėjimu, be iškil 
mių, be pompos, kaip Lietuvos 
okupantas moka išpūsti, kai 
tiktai turi interesą. Žalgirio gi 
mūšis, kurio minėjimo metu bū 
tų būtina iškelti lietuvių tau 
tos reikšmę ir garbingus jos sū 
nų žygius, Lietuvos okupantui 
neprimtina. Pavergtasis turi ži 
noti ir jausti, kad jis pavergtas. 
Todėl juo stipriau, juo iškilmių 
giau mes, laisvėje esą, turime 
minėti Žalgirio mūšio laimėji 
mo sdkaktuves.

Kanados lietuviai šias sukak 
tuves nutarė minėti Tautos 
šventės minėjimo metu. Žaigi 
rio mūšio laimėjimas ii yra tau 
tos šventė. Visi ir vsose koloni 
jose ją minėkime. Minėkime 
juo iškilmingiau. Minėkime 
įtraukdami daugiausia jauni 
mo, kad jis plačiau sužinotų sa 
vo tautos praeitį ir garbingus 
žygius. Žalgirio mūšio minėji 
mą ypač pabrėžkime, nes tai 
drauge bus ir prieš bet kokią 
okupaciją ir prieš bet kokį ko 
lonializmą, — ir prieš rusų oku 
paciją ir prieš rusų kolonializ 
mą.

J. Kardelis,

POKARIO BRAZILKU 
STATYBA

Pokario metais tarnautojai 
ir darbininkai Lietuvos miestuo 
se ir miesteliuose su valstybės 
kredito pagalba pasistatė 10. 
425 namus (jų gyvenamasis plo 
tas siekia 609,5 tūkst. kv. m). 
Tokių individualių namų dau 
giausia pastatyta Kaune, Šiau 
liuose, Panevėžyje, Telšiuose, 
Kapsuke (Mariampolėje) ir 
kituose didesniuose miestuose. 
Daugumas šių miestų individu 
aliais namais užstatytu gatvių 
yra negrįstos, neturi vandentie 
kio ir kanalizacijos tinklo, ir vi 
si namai vienbučiai. („Tiesa“, 
š. m. rugp. 19).

Marcel Cadeux iš Montrealio 
ir Ottawos yra paskirtas Kana 
dos užsienio reikalų minister! 
jos pasekretoriaus pavaduoto 
ju. Mr. Cadieux pradėjo dirbti 
šioje ministerijoj 1941 m. ir 
nuo 1956 m. yra teisių patarė 
jas ir pasekretoriaus padėjėjas, 
[is yra National Flm Board na 
rys ir nuo 1956 m. Ottawos 
Universiteto viešosios tarptau 
tinės teisės profesorius. (CBC).

Dr. Margaret Bezak yra vieniu 
telė moteris Kanadoje, kuri va 
dovauja Ottawos universiteto 
psichologijos skyriui. Ji gimusi 
Budapešte, ir su savo vyru Dr. 
A. B. L. Bezak 1953 m. įsijun 
gė į universiteto etatus. Ligi vy 
ro mirties, pereitais metais, jie 
sudarė medikų komandą, kuri 
daug prisidėjo prie psichologi 
jos tyrimų. (CBC).

Dr. Claude Bissel, Toronto uni 
versiteto prezidentas, neseniai 
yra paskirtas Canada Council 
pirmininku. Organizacija vals 
lybės globojama, kuri rūpinasi 
Kanados menu. Dr. Bissel at 
eina vieton mirusio Brooke 
Claxtono, buvusio C. C. Pirmi 
ninko. (CBC).

Richard Bonnycastle yra išrink 
tas Manitobos Provincijos vy 
riausybės vadovaut naujai suda 
rytai Winnipego savivaldybės 
Metropolitan tarnybai (Coun 
cil). 56 metų amžiaus jis yra 
baigęs Oxfordo teisiu skyrių.

' (CBC).

KOMUNISTINĖ VALSTYBĖ

LONDON, Ont.
RIMTAS ŽODIS LONDONO LIETUVIAMS

Malonus Londono ir apylin 
kių tautiečiai!

Š. metų rugp. 24 d. Hamil 
tono Lietuvių Namų Valdyba 
po ketverių metų intensyvaus 
darbo nutarė pereiti prie pas 
kutinės Tautos Namų įsigijimo 
fazės — pirkti Hamiltono cent 
re esant) sklypą ir tuojau pra 
dėti statyti didele, modernišką 
salę su klubu ir kitomis reika 
lingomis patalpomis. Šį tikslą 
pasieksime, jei netik hamiltonie 
čiai, bet ir visi Pietiniame Onta 
rio gyveną lietuviai prie šio tau 
tinio darbo vieningai prisidės! 
me.

Tautos Namai Hamiltone yra 
pirmasis išeivijoje tokio /įdėlio 
tautinio masto bandymas.

Jie yra taipgi naujųjų ir se 
nųjų lietuvių ateivių vienybės 
simbolis, nes savo narių greto 
se tusi apjungę tikrai daug se 
niau atvykusių tautiečių. Paga 
liau jie — Lietuvių Namai — 
bus mūsų tautinis testamentas 
ir realus įpareigojimas jauną 
jai kartai! Todėl visi, kas dar 
jaučiamės Nemuno šalies vai 
kais ir ainiais, dėkime didžiau 
sias pastangas Tautos Narnų

įpusėtą darną vanikuoti laimė 
jimu!

Ateinantį šeštadienį ir sek 
niadienį, rugs. 10 ir 11 dieno 
mis keli HLN v-bos nariai ir 
aš pats būsime Londone ir lan 
kysimės pas Tamstas, prašyda 
mi stoti nariais į Hamiltono 
Lietuvių Namus. Labai nuo 
širdžiai prašau visų lietuvių pa 
remti Tautos Namų įsigijimą, 
įstojant nariais ar paaukojant 
mažesnėmis sumomis Lietuvių 
Namų Kultūros Fondui. Apsi 
stosiu pas p. Edv. Daniliūną, 15 
Elmwood Ave. ir būčiau labai, 
labai dėkingas tiems tautie 
čiams, kurie potys E. Daniliū 
no telefonu man paskambintų.

Prisidėdami prie LN, mes tau 
tini veikimą įvedame į naują 
efektyvią ir lengvausią kryptį: 
netik kad neprarandame įdėtų 
pinigų, bet dargi palūkanų for 
moję asmenišką naudą turime 
ir kartu didelį tautinį darbą at 
litkame!

Tikiu, kad Tamstos hamilto 
niečių prašymą priimsite ir iš 
anksto nuoširdžiausiai dėkoju!

St. Bakšys
Hamiltono LN V-bos p-kas.

JUOKDARIAI...
TAI BENT EKVILIBRISTIKA.

Tikri juokdariai tie Lietuvos 
okupacijos tarnai. Architektui 
A Varnui atsilankius Lietuve 
je, jie „Tiesoje“ jį išplūdo, pa 
lašę net „jo garbei“ neva fel 
jetoną. Šlykštus tas „feljeto 
nas“, kaip ir visi jų „feljeto 
nai“, nieko bendra su feljeto 
nais neturį.

Bet reikėjo A. Varnui sugrįž 
ti į New Yorką, kur jis rado tū 
lų pakeitimų ALT skyriaus va 
dovybėj, — jau A. Varnas... ge 
ras. S. Šarūnas jau rašo A. Var 
nui ditirambus...

Tikri ekvilibristai... Tiktai 
vis dėlto juokingi ir apgailėti 
ni.

A. GRICIUS IŠPILDĖ 
„SOCIALINĮ UŽSAKYMĄ”.

Augustiną Gricių mes pažįs 
tame neblogiau negu jį pažįsta 
okupantas. A. Giicius, kaip ir 
Antanas Miškinis, yra išėjęs 
„Sibiro universitetą“ ir perėjęs 
„smegenų plovimo institutą“. 
A. Gricius žino, kuo kvepia so 
cialinio užsakymo neišpildy 
mas. Tat jis. pildydamas oku 
panto „socialinį užsakymą“, 
okupacijos laikraštyje „Komu 
nistas“ liepos 7 dieną parašė ne 
va feljetoną „Balagano kra 
chas“. A. Gricius tame neva 
feljetone vaizduoja neva opere 
t ės aktoriais eilę asmenų, esan 
čių už Lietuvos ribų. A. Gri 
cinus feljetone rašoma: „pro 
gramose skaitome aktorių pa 
vardes: Lozoraitis, Sidzikaus 
kas, Kairys, Grigaitis, Simutis, 
Trimakas, Kardelis ir visa eilė 
kitų panašių...“

Ir A. Gricius, tarytum nesu 
prasdamas, kas yra feljetonas, 
paškviliškai peizioja suminėtus 
asmenis, visaip juos plūsdamas.

Gal kas nusistebės, paskaitęs 
šį „feljetoną“ — A. Gricius gi 
mokėjo rašyti feljetonus ir jie 
buvo juokingi. O čia... nei šis, 
nei tas. Lyg A. Gricius būtų 
jau tiek nusigyvenęs, kad neat 
skirtų, kas yra juokinga ir kas 
apgailėtinai negabu; lyg Gri 
eitis nemokėli, atskilti, kolioji 
mosi ir plūdimosi nuo sąmojin 
go humoristinio žodžio, gyvos 
minties...

Sunkus reikalas tas „sociali 
nis užsakymas“. Sovietijoje dėl 
jo daugelis rašytojų ir gyvybe 
prarado, jų priešakyje stovi pa 
sikoręs (ar pakartas) Majakovs 
kis. Kad tiktai Griciui ir Šarū 
nui taip neatsitiktų...

MIZARA KALBASI TIKTAI 
SU TVIRČIAUSIAIS
R. Mizara rašo:
„Katalikų religija Lietuvoje 

yra tvirtesnė už kitas religijas, 
tad ir mačiau reikalo su šitos le 
ligijos atstovais ar vadovais pa 
sikalbėti“.

Evangelikai Lietuvoje yra 
silpnesni, todėl Mizara ir nėjo 
pas evangelikus. Silpnesnis len 
gviau skriaudžiamas. Bet Miza 
rai objektyvumas nerūpi. Jis 
silpnesniuoju net nesidomi. Te 
gul jį skriaudžia. O jeigu Miza 
ra būtų nuėjęs ir pas evangeli 
kus, tai būtų sužinojęs, kad 
Vilniuje buvusi stilinga, graži, 
kaip ir Katedra, Šokos - Guče

vičiaus statyta evangelikų refor
matų bažnyčia, Pylimo gatvė 
je,’iš jų atimta ir iš jos padary 
tas kinas „Kronika“. Bet Miza 
rai silpnesnis nerūpi...

OKUPANTAS VIS DĖLTO 
TVIRTESNIO PRISIBIJO...

Rojus Mizara porina:
„Kai kurie laisvamaniai man 

net išmetinėjo dėl ėjimo pas 
Lietuvos vyskupus. Žinoma, re 
ligija, kokia ji bebūtų, yra di 
džiulis stabdis komunizmo sta 
tybai, progreso stabdys“.

Rašo Mizara. Pagal Mizara, 
kodėl nelikviduoti to stabdžio, 
bet, matyti, čia kelią pastoja 
žmonių valią, ir, nori nenori, 
vis dėlto su'ja reikia skaitytis. 
Mat, „tvirtesnis”...

NEPURKŠTAUKITE,
nes tai, kas NI- parašoma, pa 
rašoma ne be pagrindo. Šita 
yra sakoma „Tėvynės Balse“ 
rašantiems. Pakartojama: Gy 
dymas Lietuvoje tebėra dar la 
bai skurdžnoje būsenoje. Ypač 
trūksta vaistų. Dantis pataisy 
ti be užmokesčio gali ga) tiktai 
partijos žmonės. Taisymui trū 
ksta ir medžiagų, bet visa tai 
pareina nuo okupacijos. Oku 
pantas nei pats nepagamina rei 
kalingų ir pakankamai vaistų, 
nei duoda įsivežti iš užsienio. 
Nes ir Lietuvoje šeimininkas 
yra okupantas - rusas, nė Lietu 
vos žmonės. Tai yra tikra, kaip 
dukart du yra keturi.

Mandrapypkis.

Kenčianti tėvynė įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

AUSTRALIJOJE
Prieš 10 metų Vokietijoje 

buvo išleista kun. K. Mažučio 
knygelė „Didžiosios grumty 
nės”, kurioje tarp kitko yia ra 
soma ir apie komunistinės teo 
rijos pagrindais sukultą bend 
ruomenę Australijoje. Iš čia 
galima gerai pamatyti, kas at 
sitinka, vadovaujantis komunis 
tine ideologija, kuri, pagal so 
vietinių vadų teigimus, nugalė 
sianti kapitalistinę sistemą.

Tame leidinyje apie „rojų“ 
žemėje rašoma: „1892 m. spa 
lio 11 d. pagal australų sočia 
listo Lane's planą ir vadovybę, 
buvo įsteigta komunistinė vals 
tybė — Naujoji Australija... 
Valdžia davė tam tikslui 450 
tūkstančių margų dirbamos že 
mėsl -Tps valstybės bendruo 
mėnę sudarė vyrai, moterys ir 
vaikai, viso 241 žmogus. Buvo 
įvesta bendra nuosavybė. Vi 
siems toks pat butas, toks pat 
darbo laikas, toks pat atlygi 
nimas. Jau po metų britų parei 
gūnas pianeša savo valdžiai: 
„Kolonistus belankant, man 
tvirtino, kad Naujoji Australi 
ja yra pragaras ant žemės“. Po 
metų laiko 85 mažučio rojaus 
gyventojai apsisprendė sugrįž 
ti į auburžuazėjusios bendruo 
menės ir valstybinės santvar 
kos netobulumus, nes, kaip 
spaudoje paskelbtame praneši 
me pasakyta, jie negalėjo išlai 
kyti nepakeliamos socialistinės 
valstybės tironijos.

Po kiek laiko tie, kurie dar 
neišbėgiojo, gavę valdžios lei 
dirną, žemę pasidalijo ir sugrį 
žo prie privačios nuosavybės“.

— Kas atsitiko, — ten klau 
siama ir čia pat atsakoma:

Nukelta į 7-tą psl.

RBIKALAUKITB

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR
PIRŠTAIS

DA RBtfi/U ROJINIU
X

JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS
Jos tikrai laikys il
giau — labai patogios 

— labai vertingos
PENMANS 

DARBO KOJINĖS 
Yra jų įvairių rūšių 
ir svorių, tinkamų 
kiekvienam darbui — 
tai geriausias pirki
nys bet kokių kainų 

grupėje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS 9-4
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Lenkų karo atstovo atsi* 
minimai apie Lietuvą.

Pas Lietuvos užsienių reikalų 
minister!v

Lietuvos užsieniu reikalų mi 
nisteris

Lozoraitis suruošė pasveikini 
mo pietus Lenkijos pasiunti 

niui p. Charvatui, 
kviesdamas į juos visą pasiun 
tinybės personalą su poniomis. 
Pietūs įvyko p. p. Lozoraičių 
bute, dalyvaujant visam minis 
terių kabinetui su kun. Mironu, 
Lietuvos ministerių pirmininku, 
priekyje. Kariuomenę atstovu 
vo tik karo ministeris gen. Rėk 
laitis. Pietūs buvo labai vykę, 
nes juose buvo draugiška ir 
maloni nuotaika. Lietuviai iš 
moko — arba visuomet mokė 

o — kaip ir pav. lenkai, pri 
imti prašytus ar neprašytus sve 
čius. Vienu žodžiu, viskas ėjo 
labai sklandžiai. Mano vieta 
prie stalo buvo „pilkame” ga 
le. Sėdėjau tarp švietimo min. 
žmonos p. Matulionies ir p. 
Girdvainio. Mano žmona sėdė 
jo daug „augščiau“ — tarp 
dviejų Lietuvos ministerių. Tai 
gi, ekvivalentas buvo išlaiky 
tas! P. Girdvainis kalbėjo pu 
siau prancūziškai, pusiau len 
kiškai ir tai

švariausiu varšuvietišku 
akcentu.

Pasirodė labai „kandus”, leis 
damas „špilkas“ beveik visiems 
Lietuvos ministeriams. P. Gird 
vainis gerai pažįsta Vai šuva. 
Daug pasakojo apie lenkų teat 
rą prieš 1914 m. ir kitus Varšu 
vos prisinimus.

Pietūs buvo labai iškilmingi: 
gausus valgių pasrinkimas, ii 
gas prancūziškų vynų sąrašas, 
pabaigoje šampanas — svar 
biausia be jokių prakalbų. Po 
pietų įvyko ligesnis posėdis sa 
lione, kur po juodos kavos ir 
įvairių likerių, anglosaksišku 
pavyzdžiu buvo paduotas 
,,whisky and soda”. Iš buvusių 
ponių savo grožiu ir elgesiu iš 
siskyrė p. Lozoraitienė ir p. In 
drišiūnienė, finansų ministerio 
žmona. Pastaroji priminė man 
puseserę.

Po kelių dienų min. Char 
vat oficiliai mane pristatė Lie 
tuvos Užsienių reikalų ministe 
rijoje. Aplankėme min. Lozo 
raitį, viceministerį Urbšį ir len 
kų departamento direktorių Tu 
rauską. Min. Lozoraitis man ir
min. Charvatui pasakė ilgesnį tai 
expose, kurio pagrindiniai saki

MUSU Wp ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS 

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI ROMOJE
Rugpjūčio 25 d. Italijos pre 

zidentas G. Gronchi atidarė sep 
tynioliktus olimpinius žaidi 
mus. Stebint šias iškilmes te 
levizijoje, reiktų pažymėti, kad 
šios ceremonijos niekuo nesi 
skyrė nuo ankstyvesnių: buvo 
uždegta olimpinė ugnis, paleis 
ti karveliai, priimta bendra prie 
saika ir sportininkų paradas.

Be abejo, daugiausia katučių 
iŠ 100 tūkst. žiūrovų tarpo su 
silaukė šeimininkų — Italijos 
komanda, tačiau su nemažu en 
tuziazmu buvo priimti Kana 
dos, JAV ir bendrai, laisvųjų, 
vakarų pasaulio valstybių spot 
tininkai. Sov. S-gos komanda, 
nežiūrint didelio komunistų 
skaičiaus Italijoje, buvo priim 
ta gan šaltai. Kaip praneša U 
PI telegramų agentūra, SS- 
gos moterys žygiavo su išdažy 
tais kojų ir rankų pirštų nagais 
{netinka sportininkėms!) pa 

pūstom suknelėm ir dideliu iš 
kirpimu prie kaklo, ant augš 
tų kulnukų. O pats žygiavimas 
buvo kaip kokių baleto šokėjų, 
praleidusių 10 m. teatre (ste 
bint televizijoje paradą, nepa 
sakyčiau kad SS-gos koman 
•dos moterys žygiavo kaip bale 
to šokėjos — K. B.). Iš kur 
pas SS-gos moteris (nerašau 
?,rusaitės“, kadangi jos sąstate 
|yra lietuvaičių, Įatvaičių, es 

niai vertime (min. Lozoraitis 
prancūziškai kalba kaip pary 
žietis) skambėtų taip: „Lietu 
va nori taikos ir tik taikos. 
Mes, lietuviai, neturime jokių 
teritorinių aspiracijų(?) Mūsų 
noras yia plėstis ekonomiškai, 
keliant mūsų krašto ir pilie 
čių gerbūvį. Politinėje plotmė 
je siekiame būti nuošaliai (a 
l’ecart) nuo visų galimų ateity 
je konfliktų".

Ant didžiojo kelio. . .
Netaktiškai pasielgiau pasiun 

tinio Charvato atžvilgiu, tačiau 
kaip kariškis neišlaikiau, atsa 
kydamas min. Lozoraičiui; 
„Tai labai teisinga Lietuvos 
politinė programa. Kito ko ne 
pageidautų ir lenkas savo Len 
kijai. Tačiau, kaip kariškis, no 
rėčiau ponui ministeriui primin 
ti: Europos karų istorija sako 
(nurodo), kad Lietuvos ir Len 
kijos žemės guli ant kelio, per 
einamo agresorių. Vieni jų eina 

rytus, kiti iš jų grįžta. Kilus 
karui Europoje, nei Lietuva, 
nei Lenkija, negali išlikti a l’ec 
art (nuošalėje) nuo visų kari 
nių įvykių. Min. Lozoraitis nė 
venų žodžiu į tai man neatsake.

Min. Lozoraitis turi puikią ir 
natūralią diplomato povyzą. 
Apsirengęs be jokių užmetimų. 
Savo išviršine išvaizda daugiau 
panašus į prancūzą, kitu alve 
ju — į paryžietį. P. p. Urbšys 
ir Turauskas su manim ir min. 
Charvatu pasikeitė tik oficia 
liais mandagumo žodžiais, ne 
paliesdami jokių politinių te 
mų. Viceministeris Urbšys yra 
labai jaunas žmogus ir laiko 
mas čia p. Lozoraičio vietinin 
ku užsenių r. min. pareigoms. 
Kalbama, kad jis nelabai palan 
kiai nusistatęs Lenkijos atžvil 
giu. P. Turauskas amžium tru 
pūtį vyresnis, labai simpatiška 
išvaizda, jau ilgesnį laiką Lie 
tuvos užsienių reikalų tarnybo 
je. Prieš kelis metus jis buvo 
pasiuntiniu Pragoję.

Vizitas pas p. Lozoraitį ir jo 
prakalba, kuri tano garsi ii ži 
noma Lenkijos užsienių reika 
lų ministerijoje ir Varšuvos ge 
neraliniame štabe, pastatė die 
notvarkėn klausimą:

ką reikia imti dėmesin Lietuvoje 
— gen. Raštikį ir Lietuvos šia 
bą, ar min. Lozoraitį ir Lietu 
vos vyriausybę? Mūsų tikslams 

nelengva problema.
Daugiau bus.

čių, ukrainiečių ir t. t.) atsira 
do toks nukrypimas nuo bend 
ros linijos, nukrypimas į kapi 
talistinį pasaulį? Atrodo, kad 
tai pasekmės Chruščiovo plano 
— pralenkti JAV visose gyve 
nimo srityse ir prieš dvejus mc 
tus gauto laiško iš JAV mote 
rų lengvosios atletikos Irene 
rėš Fr. Kašubski. Amerikietė 
buvo užklausta SS-gos fizinio 
lavinimo direktorės Romano 
vos, kokias moteris ji norėtų 
Dėdės Šamo žemėje matyti 
(tuomet vyko lengvosios atleti 
kos rungtynės tarp SS ir JAV). 
Amerikietė juokų formoje ir 
atsakė: lėles! Tad ir papuošė S. 
S-ga savo atstoves tarptauti 
nėms rungtynėms, tačiau tas pa 
puošimas nebuvo vietoje. Spor 
tininkas savo apranga privalo 
visuomet būti kuklus.

Pirmi sportiniai susitikimai 
neatnešė daug staigmenų: dvi 
račių rungtynes laimėjo italai: 
plaukyme varžosi amerikiečiai, 
australai ir vokiečiai. Įdomiau 
šia žaidynių dalis yra lengvoji 
atletika, kuiios laukiama su di 
dėlių nekantrumu.

Tačiau pirmoji diena atnešė 
ir pirmą tragediją: po dviračių 
lenktynių, nuo saulės smūgio, 
mirė 23 metų Danijos dvirati 
ninkas K. Jensen. Šio įvykio pa 
veikti danų dviratininkai atsi

2000 Kalėdinių siuntinių 
be uždarbio

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntiniu medžiagos yra 
eksportinės angliškos medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntiniu medžiagos 
yra sužymėtos įrašais:

„MADE IN ENGLAND“

TURINT GALVOJE LABAI DIDELĮ PREKYBINĮ MŪSŲ 
Į PASISEKIMĄ 1959-60 METAIS, MES ESAME PAJĖGŪS 
' ŠIAIS METAIS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE UŽDAR

BIO SIUNTINAMS SPECIALIAI MUMS GAMINTAS 
NAUJAS MEDŽIAGAS. ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES IR 
ŽYMIAI PATRAUKLESNIO RAŠTO IR ŽEMESNĖMIS 

KAINOMIS NEGU PRAEITAIS METAIS.

Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus medžiagų pavyz 
džius į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškį KALĖDINĮ be uždarbio siuntinį gali užsisakyti kiek 
vienas lietuvis, vis tiek, ar jis yra mūsų klijentas, ar kitos firmos. 
BET KADANGI NORIME VISIEMS DUOTI PROGOS 
PASINAUDOTI TUO PASIŪLYMU. TAI NUSTATĖME, 
KAD IŠ KARTO BET KAS GALI UŽSISAKYTI NE DAU 
GIAU KAIP 2 SIUNTINIUS (PO VIENĄ KIEKVIENO). 
Priiminėsime taip pat po $ 1.00 užstato, kuris užtikrins, kad 
bet kuris kalėdinis siuntinys galės būti palaikytas 10 savaičių.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, Ladbroke Grove 

London, W. 10 
England.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybe naudoja 
si šia proga pareikšti visiems bet kur pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams padėkai už didžiulę paramą, kurią jie parodė per 

pastaruosius trejis metus.
Reikšdami nuoširdų ačiū, pagal įprastinę savo tradiciją ŠĮ 
KARTĄ VĖL jaučiame pareigą visiems LIETUVIAMS ati 
duoti kaip dovaną 2000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTI 

NIŲ uždarbį.
Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir atydžiai parinkę siūlome ypa
Čiai veringus 2 SKIRTINGUS KALĖDINIUS SIUNTINIUS 

BE UŽDARBIO.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kos

tiumui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios),

2. 3% jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kos
kostiumui (tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,

4. 1 sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,

5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių,

6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 44.00.
KALĖDINĖ šio siuntinio Nr. 1 kaina yra tiktai

$ 39.00
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1. 61 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems kostiumams (tam

šiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos),

2. 6% jardo vilnonės medžiagos 2 moteriškiems kostiumams
(tamsiai mėlynos ar pilkos),

3. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam pal
tui (tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos žalios ar kupranu 
gario spalvos),

4. 4 jardai sunkaus rajono medžiagos 1 moteriškai ar 2 vai
kiškoms suknelėms,

5. 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.
Normali šio siuntinio Nr. 2 kaina yra $ 85.00.

KALĖDINE šio siuntinio kaina yra tiktai

$ 75.00
įskaitant visus mokesčius.

sakė dalyvauti tolimesnėse var 
žybose.

Popiežius Jonas XXIII šv. 
Petro aikštėje priėmė apie 4 
tūkst. sportininkų, palinkėda 
mas gražios ir kilnios kovos, 
nepamirštant taip pat ir šūkio, 
kad sveikame kūne yra sveika 
siela. Kai kurios katalikiškos 
tautos, Jo Šventenybės audien 
cijoje, dalyvavo organizuotai. 
SS-ga savo nariams paliko lais 
vę, tačiau sakoma, kad vis tik 
keliasdešimt sportininkų joje 
taip pat dalyvavo. Gal tai bu 
vo Lietuvos sportininkai, ku 
rie savo apsirengimu, niekuo ne 
siskiria nuo rusų?...

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Kaune Lietuvos, Estijos 

ir Gruzijos lengvosios atletikos 
rungtynes tik penkiais taškais 
laimėjo estai prieš lietuvius 
Paskutinę vietą užėmė gruzi 
nai. Jeigu lietuviai dalyvautų 
pilname sąstate, mūsiškiai šias 
varžybas būtų ir laimėję. Di 
džiausią rungtynių staigmena 
buvo jieties metimas, nes šioje 
rungtyje buvo nugalėtas estas 
Valman (jo pasekmė 82 m). A. 
'žjabjlovskis, (Tėvynės Balsas 
rašė, kad ijs gimęs Tauragėje, 
tačiau jo tautybė man dar neaiš 
ki. — K. B.) numetė jietį 78 
m 90 cm. Tai naujas Lietuvos 
rekordas. Naują rekordą atsie 
kė ir moterų 4x100 m estafetė, 
įveikdama šį nuotolį per 48.1 
sek. Atskiros tautų pasekmės: 
Estija — Lietuva 174:169, Lie 
tuva — Gruzija 171 : 163.

Lietuvos rankininkės lankėsi 
Čekoslovakijoje.

Aprašydamas tos kelionės įspū 
džius A. Gasparka pažymi, kad 
Brne apylinkėse ir dabar dar gy 
vena lietuviai. Vertėjo parei 

gas čia ėjo Janušauskas, o senu 
kas Jonas Narbutas pareiškė, 
kad jis jau pusę savo amžiaus 
pragyveno Čekijoje, primiršo 
gimtąją kalbą, tačiau visuomet 
prisimena Lietuvą. Kiekviena 
žinutė iš gimtojo krašto jam 
yra brangi. Senukas negalėjo 
atsidžiaugti lietuvaitėm.

Lvove vyksta SS-gos 
rankinio pirmenybės.

Lietuvą atstovauja Vilniaus uni 
versiteto vyrų ir Kauno Žalgi 
rio moterų komandos. Lietu 
vaitos eina be pralaimėjimų ir 
greičiausia joms atiteks meiste 
rio vardas, nes rimčiausios jų 
varžovės Odesos Lokomoty 
vas vralaimėjo Karaliaučiui. 
Paskutnėse rungtynėse lietuvai 
tės nugalėjo Baku 12:3 pasek 
me.

Gerai sekasi ir Kauno Žai 
girio vyrų krepšinio komandai. 
Iš sužaistų šešių rungtynių, mii 
siškiai jau laimėjo penkias. Pas 
kičinėse rungtynėse lietuviai! 
nugalėjo Leningrado Burevest 
niką 70:60.

Vilniaus Spartako sportiniu 
kai netik sportuoja, bet taip 
pat privalo išpildyti ir septyn 
mečio planą. Štai futbolininkai 
išvyko į Eišiškių raponą, kur 
viename kolūkyje talkininkau 
ja derliaus nuėmimo darbuose.

Vilniškis „Sportas“ 
užsiima politika.

Svarbesnės žinios skelbiamos 
pirmame puslapyje. Štai kaip 
rašoma apie Fr. Powers bylą : 
„vakar Maskvoje pasibaigė ame 
rikiečio lakūno - šnipo Fransio 
H. Paverso procesas. Teismas 
pripažno Fransį H. Paversą 
kaltu pagal TSRS įstaitymu 
dėl baudžiamosios atsakomy 
bės už valstybinius nusikalti 

Nukelta į 7-tą psl.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją,
2. Jei siuntinys dingtų, grąžiname pinigus arba nemokamai pa 

siunčiame kitą siuntinį,
3. Apmokame visus mokesčius čia, dėl to siuntinio gavėjas, 

sulaukęs Lietuvoje siuntinį, nieko jau nebemoka.
4. Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pasirinktuosius pa 

vyzdžius.
5. Kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

Pareikalavus oro paštu nemokamai siunčiame savo bendrinį 
katalogą, kuriame sužymėtas didelis prekių pasirinkimas, ir 
savo standartinių siuntinių kainoraštį 31 skirtingus siuntinius, 

kurių kainos yra nuo $ 29.00 iki $ 125.00, Įskaitant visus 
mokesčius.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, kad iš 1 HUNT 
STREET esame persikėlę į žymiai erdvesnes modernias 

patalpas.

Gyvenimiški reikalai
RAŠO VACLOVAS H. ŽIŽYS

14.
Dažnas teraujasi, ar galima 

pasidaryti Vedybinę sutartį 
(Maarriage Contract) po ves 
tuvių.

Manau, kad ir ne vienam 
skaitytojui panaši mintis gali 
kilti.

Vienintelis būdas, panaiki 
nąs Velybinę sutartį, yra pačių 
vedybų panaikinimas. Ir tik la 
bai išimtinose sąlygose — teis 
mas.

Jūs privalote sudaryti Vedy 
binę sutartį dar prieš vestuves. 
Po vestuvių jau neapsimoka 
apie tai net ir svajoti.

Tad jeigu neturite Vedybi 
nės sutarties, būtų tikslu nuo 
dugniai susipažinti su visais teis 
miniais užkulisiais ir tik tada 
planuoti savo turto paskirsty 
mą.

Šiandien, dauguma žmonių 
sudarinėja Vedybines sutartis. 
Tas mus lyg ir sulygina su vi 
sais kitais kitose Kanados pro 
vincijose gyvenančiais asmenį 
mis.

Pagal tokias sutartis vyras 
ir žmona ir toliau atskirai vai 
do tai, ką jie turėjo prieš ves 
tuves ar po vestuvių įsigijo.

Viena teigiama savybė to 
klos sutarties yra, jog, jeigu vy 
ras pakliūva i finansinius keb 
lumus (sakykime subankrutuo 
ja biznyje) skolintojai negali 
paliesti žmonos turto.

Du pagrindiniai dalykai bū 
na pabrėžti tokiose sutartyse:

a) būsima žmona atsisako sa 
vo kraičio ir

b) vyras, atsilygindamas, už 
rašo jai baldus ir dar kokią 

nors piniginę dovaną, kuri daž 
niausiai būna išmokama tik po 
vyro mirties.

Dovanodami baldus, jūs ap 
saugote juos nuo galimo jieško 
vo konfiskavimo.

Taip pat neretai piniginė do 
vana yra įteikiama laike namo 
užpirkimo. Tik čia reikia pa 
stebėti, jog Quebec’o plovinei 
joje mes negalime duoti žmo 
nai didesnių dovanų negu pa 
žadėta Vedybinėje sutartyje. 
Čia žinoma, neįsiskaito labai as 
meniškos dovanos, kaip žiedai, 
auskarai, šlepetės ir t. t.).

Ir perkant namą būtinai at 
kreipkite notaro dėmesį į Ve 
dybinės sutarties detales, jog 
jis galėtų tai įjungti į pirkimo 
dokumentus (Deed of Sale).

Bendrai, čia yra dar ir kito 
kių komplikacijų, liečiančių do 
vanas žmonai, kurias reiktų ge 
rai išsiaiškinti su savo teisiniais 
patarėjais.

Tikiuos, jog po šių dviejų 
paskutinių straipsnių niekas ne 
susidarė teigiamos ar neigia 
mos nuomonės aapie Vedybi 
nes sutartis. Nes tie straipsniai 
neturėjo ši/os paskirties. Nore 
josi tiktai supažindinti skaity 
toją su dviem skirtingom būse 
nom (turto atžvilgiu) ir kar 
tu gal sužadinti skaitytojų dė 
mesi gilintis į savus reikalus.

IŠ savo patirties žinau, jog 
dar yra perdaug žmonių, prak 
tiškai visiškai nesusipažinusių 
| u savo 'vedybinėmis sutajrti 
mis. Jie dažnai yra netikri, kam 
tokias sutartis sudarė ir kokią

Nukelta į 6-tą psl.
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Neminėtas Lietuvos bičiulis

tai, kai Šveicarijoje, Liucerno 
meste, 1958 m. spalio 28 d. 
mirė Įžymus šveicarų psicholo 
gas ir grafologas Karolis. Ko 
chas.

Velionis yra prisidėjęs ir prie 
Lietuvos mokslo plėtros. Drau 
ge su miirusiu docentu V. La 
zersonu jis buvo įkūręs Kaune 
prie Lietuvos universiteto Psi 
chotechnikos institutą ir jam 
dvejus metus vadovavo. Tik iš 
kilus nesutarimams su prof. Va 
balu - Gudaičiu (taip pat jau 
mirusiu), __ kaip velionis pats
man sakėsi, — jis ryžosi palik 
ti Lietuvą ir jos mokslo židinį 
ir grįžti į Šveicariją.

Su K. Kochu man teko susi 
tikti netikėtai, nors Kaune 
mudviejų būta kaimynų, gyven 
ta Žalakalnyje gretimuose na 
muose.

1955 m. vasarą, man grįžus 
po ilgamečio gydymosi įvairio 
se Davoso sanatorijose, buvau 
siunčiamas pas K. Kochą, tuo 
metinį Liucerno Fsichotechm 
kos Instituto vedėją, ištirti, ku 
riam darbui dėl labai riboto re 
gėjimo dar pajėgus būčiau. 
Man paskambinus prie institu 
to durų, man atidarė balių cha 
latu, su įprasta jam pypkele 
dantyse pats Korbas ir malo 
niai lietuviškai mane pasveiki 
no. Aš išplėčiau akis: Liucei' 
ne! lietuviškai?!

— Kągi. ar, tamsta, manęs 
nepažįsti? — klausia Kochas..

— Ne — atsakiau aš vsai at 
virai.

Kaipgi beatpažinti! Kaune jo 
būta dar apyjaunio vyro, tirs 
tais juodais plaukais, o čia prieš 
mane bestovįs visai žilas, rauks 
lėto veido žmogus. Tuomet jis, 
pakvetęs mane į priebutį, nu 
ėjo į kitą kambarį ir grįžo su a! 

bumu, kur, šalia daugelio Kau 
no ir kauniškių nuotraukų, pa 
odė man ir savąją, anometę.

— A, p. Kochas! — ir tuoj 
atpažinau savo Žaliakalnio kai 
myną.

Specialistų psichologų (jei 
jų tremtyje esama) reikalas api 
budinti indėlį, įdėtą K. Kocho 
į Lietuvos mokslo lobyną. Ma 
no tikslas yra visai kuklus: te 
priminti skaitytojui mokslo vy 
rą, kuris savo žiniomis, didžiai 
vertinamomis įvairių kraštų psi 
chologų, yra parėmęs ir Lietu 
vos pradines tos mokslo šakos 
atstovų pastangas.

K. Kochas gimė 1906 m. 
rugsėjo 14 d. Aaarau mieste. 
Anksti mirus tėvui, vienuolik 
metis berniukas, norėdamas pa 
dėti našlei motinai, stoja į žino 
mą šveicarų ,,Schindler u. 
C-ie” motorų fabriką Liucerne 
mechaniko amato mokytis. 
Mokslas sekasi, bet jaunasis 
Kochas vis labjau žvelgia į atei 
tį. Netrukus jį matome jau 
Winterthuro garvežių fabrike. 
Jaunasis mechanikas nesitenki 
na vien amatininko darbu ir 
laisvalaikiu gilina savo žinias. 
Pagaliau 1926 m. vyksta į žiu 
richo Prichotechnikos institutą, 
kur ir tariamas lemiamas žodis 
dėl būsimo Kocho pašaukimo. 
Neturėdamas pakankamai lėšų 
tolesnėms studijoms, jis, pasie 
kia Paryžių, dirba mechaniku 
garsiose Citroen dirbtuvėse. 
Kiek susitaupęs, stoja į Sorbo 
nos augštąją mokyklą ir ją bai 
gia, įsigydamas ,,Diplome po 
ur 1‘OrierĮtation professioneile“ 
Pastudijavęs dar Vokietijoje ii 
Čekoslovakijoje, Kochas vyks 
ta į Lietuvą. Iš Lietuvos į Švei 
cariją grįžta 1933 m. ir Liucer 
ne įsteigia savo Psichotecnni 
kos institutą, kuriam sėkmių 
gai vadovauja ligi pat mirties.

K. Kochas ypač pasižymėjo, 
kaip didelių gabumų patarėjas 
renkantis verslą (Berufsbera 
ter).

Jo žymiausias kūrinys 
„Baum-test' yra išverstas į ang 
lų, prancūzų ir italų kalbas. 
Šia savo knyga Kochas įsigijo 
mokslininko vardą ir per ją su 
ėjo į pažintį su žmonėmis įvai 
rių kraštų gydytojais ir psicho 
logais.

Pakaks paminėjus, kad K. 
Kochas glaudžiai bendradarbia 
vo su tokiais mokslo autorite 
tais, kaip prof. dr. Meili (Ber 
nas), prof. dr. Moser (Zuri 
chas), prof. dr. Revers (Wurz 
burgąs) ir dr. Bohm (Kopen 
haga).

KULTŪRW£#K£OVIKA Mosklo - Technikos naujienos
VERTINGI RADINIAI PIRĖJUJE IR KAIRE

MIN. ST. GIRDVAINIUI 70 METŲ
Lietuvos Įgaliotas ministeris 

ir nepaprastas pasiuntinys prie 
Šv. Sosto Stasys Girdvainis gi 
mė 1890 m. rugpjūčio 28 d. Už 
sienių kaime, Skaudvilės vai. 
Tauragės aps. 1910 m. baigė 
Šiaulių gimnaziją. Studijavo 
teisę Pcrapilio ir Maskvos uni 
versitetuose. 1916 m. baigė 
Maskvoje karo mikyklą. 1918 
—1919 m. dėsto lotynų ir pran 
cūzų kalbas Telšių gimnazijų 
j e. 1919—1920 tarnavo kari 
ninku Lietuvos kariuomenėje. 
Nuo 1920 m. yra Lietuvos už 
sienio tarnyboje. Centre prade 
jo tarnauti spalio 1 d. 1922 m.
— pirmasis pasiuntinybės sek 
rotorius Bei lyne, 1923 m. Pary 
žiuje. 192 7 m. pasiuntinybės 
prie Šv. Sosto sekretorius. 1930 
m. grąžintas j centrą referento 
pareigoms. 1931 m. paskirtas 
protokolo šefu. 1933 rn. pasko
las patarėju Paryžiuje. 1934 m. 
grąžintas į centrą, pakeltas į 
ministerį ir paskirtas protokolo 
direktorium. Nuo 1939 m. eina 
Įgalioto minisro pareigas prie 
Šv. Sosto.

ELTA — PRESS
leidėjas kun. V. Mincevičius Ro 
moję, atsiųsdamas pakvitavi, 
mą už KL,B Krašto valdybos 
paramą, rašo: „Elta-Press pasi 
sekimas didėja. Lietuvos oku 
pacijos dvidešimtntečio proga 
išleidau specialų numerį su vi 
sa dokumentacija. Spauda la 
bai plačiai panaudojo. Buvau 
atspausdinęs 2000 egz., taigi 
pasklido plačiai. Dabar Elta -
- Pres tiražas jau pasiekė 1000 
egz. dėka jūsų paramos. Pra 
šau perduoti mano nuoširdžiau 
sius sveikinimus ir linkėjimus 
visiems Tarybos ir Valdybos na 
riams. Ačiū dar kartą iš širdies 
už jūsų konkrečią paramą. Lie

K. Kochas visą laiką iki pat 
mirties domėjosi Lietuvos rei 
kalais ir lietuvių kovomis dėl 
laisvės. Ne vienam lietuviui pa 
bėgėliui, prisiglaudusiam po ka 
ro Šveicarijoje, jis padėjo su 
rasti tinkama darbą. A. K. 1 SĖJA I
y Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik Ą 

raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,
Eina penkti metai. į>

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS 
y 1649 N. Broadway, Melrose Park., HL, USA. 
f Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

tuvai tai didelis pasitarnavi 
rnas.”

KLB Krašto Valdyba, pa 
gal paskutinį Krašto tarybos 
sesijos pavedimą, kas mėnesį 
duoda Elta - Press po 50 dol. 
paramos, pervedė 300 dol. T:’, 
tai įgalino kun. Mincevičių su 
dažninti ir padidinti biuletenio 
leidimą. Pr. R.

APRAŠĖ LIETUVIŠKĄ 
RAJONĄ

„Cnicago Sunday Tribūne“ 
savo sekmadieniniame žurnale 
įdėjo straipsnį „Miracle Back 
of the Yards“, kuriame aprašė 
lietuviais apgyventą prie gaišių 
jų Čikagos skerdyklų esantį ra 
joną ir paminėjo to rajono lie 
tuvius. Taip pat žurnalas įdėjo 
ir paveikslų, kuriuose matyli 
lietuviai bedirbą prie aplūžusių 
namų pagražinimo ir apylinkės 
papuošimo.

Kaip žinome, tą rajoną šio 
šimtmečo pradžioje plačiai ap 
rašė žymusis amerikietis rašy 
iojas Upton Sinclair, kuris 1906 
m. išleistame „The Jungle“ ro 
mane ryškiai nupiešė lietuvių 
šėmos vargus skerdyklose. Da 
bar tame rajene vaizdas gero 
kai pasikeitė, tačiau jis vis tiek, 
dar liko vienas iš skurdžiausių 
visoje Čikogoje.

9 Kauno muzikiniame dramos 
teatre įvyko F. Leharo opere 
tės „Linksmoji našlė“ premje 
ra. Tai penktoji premjera šį se 
zoną.

» Vii niaus Pedagoginio institu 
to mokslinės draugijos literatu 
ros būrelio nariai išsiruošė į ii 
gą kelionę — aplankyti rašyto 
jų gimtąsias vietas. Jie jau pa 
buvojo S. Nėries, P. Cvirkos, 
M. Valančiaus, D. Poškos gy 
ventose vietose.

® Žibutė Balsytė, baigusi inži 
nerijos mokslus bakalauro 
laipsniu Los Angeles mitste, at 
vyko Čikagon ir čia toliau tęs 
savo studijas.

Neseniai Graikijoje, Pire 
jaus mieste, kasę kanalą darbi 
ninkai atsitrenkė savo laužtu 
vais į dvi natūralaus dydžio ran 
kas. Pakviesti archeologai, at 
sargiai atkasę žemes, išvydo ne 
paprasto grožio bronzines sta 
tūlas. Prie jų buvo rasta ir ke 
lėtas marmuro statulų. Tarp šių 
radinių yra aštuonių pėdų au 
gščio Atėnės su šalmu skulptū 
ra, kuri, mokslininkų nuomo 
ne, priklauso 4 a. pr. m. e. Jos 
autoriumi laikomas Kelisodofas 
arba kuris nors iš Praksitelio 
mokinių.

Įdomu ir tai, kad Egipto mu 
zėjaus Kaire rūsyje atrastos 
maždaug 4600 metų senumo 
meno vertybės, apie kurias mu 
zėjaus vadovybė neko nežino 
jo. Šis lobis yra iš ketvirtosios 
Egipto dinastijos laikų ir pri 
klausė faraono Cheopso moti 
nai (apie 2520 m. pr. m. e.). 
Kelios statulos pagamintos iš 
gryno aukso, tačiau smarkiai ap 
gadintos.

NAUJAS DEGALŲ 
ELEMENTAS

Vienas anglas atrado medžią 
gą, kuri, besijungiant vandeni 
liui su deguonimi, išsiskiriančią 
energiją betarpiškai paverčia 
elektros energija. Įprastiniuose 
šiluminiuose generatoriuose nu 
stojama apie 70 proc. energi 
jos, tuo tarpu naujame įrengi 
me nuostoliai sudaro vos 20%. 
Įrengimą sudaro du nikelio 
elekrodai, panardyti į natrio ar 
ba kalio karbonato tirpalą. Ele 
mentų prototipas duoda 2,5 ki 
lovatų galingumą esant 32 vol 
tų įtampai.

ATIDARYTI 2000 METAIS
1959 m. spalio 7 d. Olandija 

paminėjo civilinio oro laivyno 
kompanijos „KLM“ Keturias 
dešimtmetį. Ryšium su tuo 
kompanijos direkcija ir Utrech 
to miesto valdžia kreipėsi į de 
šimties šalių mokslininkus ir 
valstybės veikėjus, prašydami 
pareikšti nuomonę, kaip jie įsi 
vaizduoja civilinę aviaciją 2000 
metais. Adresatų tarpe — TSR 
S Mokslų akademijos vicepre 
zidentas A. Topčijevas, belgų 
karalius Leopoldas, vienas civi 
linės aviacijos JAV vadovų 
Kvesada ir kiti.

Atsakymai buvo sudėti į phe 
ninį cilindrą, pagamintą tech 
ninėje „KLM“ mokykloje.

Spalio 8 d. Dompleino ka 
tedros aikštėje įvyko iškilmių 
ga ceremonija — cilindras bu 

vo užmūrytas seniausios Utrech 
to bažnyčios bokšte. Toje vie 
toje prikalta lentelė su užrašu 
„Atidaryti 2000 m. spalio 7 d.“

DRUSKOS KELIAUJA 
Į KOSMOSĄ

Ketvirtadalį Žemės rutulio 
sausumos dengia netinkami že 
mės ūkiui dirvožemiai, perso 
tinti mineralinių druskų. Įdo 
mus šių druskų „likimas“.

Krituliai ir upės iš žemvnų 
jas pamažu perneša i pasauli 
nį vandenyną. Čia jų koncent 
racija nuolatos auga. Jei maž 
daug prieš pusę miliardn metų 
ji sudarė 14 promilių, tai paleo 
zojaus eros pabaigoje, atseit, 
prieš 185 mil. metų, — 26 pro 
milės, o dabar jau išaugusi iki 
35, nors žymus druskos kiekis 
pasišalina iš pasaulinio vande 
nyno. Dalis jų vėl atsiranda 
sausumoje, o dalis iškeliauja į 
kosmosą. Tuo ir paaiškinamas, 
matyt, tas faktas, kad kosmi 
nės raketos prietaisai aplink 
Žemę aptiko natrio jonų aureo 
lę, kuri nusidriekia maždaug 
puskelės į Mėnulį atstume.

Remdamies šiais duomenį 
mis, mokslininkai priėjo išvadą, 
kad sausumos druskos nuola 
tos, nors išlėto, pereina ne tik 
' pasaulinį vandenyną, bet iš 
dalies ir į kosminę eidvę.

DIDŽIAUSIA STATULA
Apie 60 mylių nuo Maisoro 

— vieno seniausių Indijos mies 
tų — 983 metais buvo pastaty 
ta didžiulė Budos statula. Jos 
augštis apie 20 m. Tai didžiau 
šia pasaulyje statula, padaryta 
iš vieno akmens gabalo.

Norint pakilti iki statulos ko 
jų, reikia įveikti net 620 laiptų 
pakopų. Aplink Budos statulą 
yra daugiau kaip 70 dievų ir 
demonų skulptūrinių atvaizdų.

POŽEMINĖ ELEKTRINĖ
Australijoje pradėta eksploa 

tuoti 220 tūkst. kilovatų gahn 
gurno elektrinė, 375 m gilumo 
je. Tai viena ddižiausių pože 
minių elektrinių pasaulyje. Ji 
aprūpins elektros energija 
Naujojo Pietų Uelso ir Vikio 
rijos valstijų miestus.

• Lietuvos Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatūrosins 
tituto mokslinės tiriamosios eks 
pedicijos šiemet užrašė šimtus 
pamario žvejų dainų, pasakoji 
mų apie Kuršių Neringą Vien 
Klaipėdos gyventoja senutė M. 
Klingienė padainavo 60 dainų.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
17.
O Algis Trinkūnas tuo metu įnirtingai jieškojo draugo 

puslitriui išgerti. Šen puolė, ten puolė — nėra. Vieni į kiną 
išėję, kiti išvažiavę. Nčra, nors tu pasiusk... Vienas gi neger 
si... Tada jis nutarė užsukti pas garažo sargą — seną žmogų 
ir seną girtuoklį. Susėdę sargo kambarėlyje, užsikąsdami rau 
gintu agurku ir linksmomis senio istorijomis apie būtus ir nebū 
tus dalykus, jiedu ištuštino ne tik Bildžiaus padovanotąjį pus 
litrį, bet ir nemažą butelį naminės. Dabar Algis pasijuto esąs 
tikrai stiprus bei sveikas ir pasiryžo žygiuoti namo.

Jis dukart patikrino, ar gerai užrakintas garažas, persidė 
jo mašinos raktelį iš vienos kišenės į kitą ir patraukė, patyliu 
kais, visai patyliukais niūniuodamas visų lyriškiausią dzūkų 
dainelę.

Eita jo, matyti, visai neilgai. Pirmajame kryžkeiyje tie 
siog prieš veidą išniro milicininko kepurė ir pasigirdo gręžtas 
balsas:

— Ko šūkauji, pilieti?
— Kaip šūkauju? — nustebo Trinkūnas. — Aš namo 

einu, o ne šūkauju.
— Namo? —• nepatikėjo milicininkas. ■— Eini namo, tai 

eik, o ko čia bliauni?
— Eik tu nuo mano galvos, — numojo Algis, norėdamas 

pasileisti tiesiog per gatvę. Bet milicininkas nenuėjo. Jis su 
čiupo Algį už rankos ir pradėjo tempti kažkur į šalį. Į jo švilpi 
mą atskubėjo dar vienas viešosios tvarkos saugotojas. Netru 
kus šaunusis Bildžiaus šoferis buvo grūste įgrūstas į mašiną. 
Po keliolikos minučių jis atsidūrė Antakalnyje, tokioje vietoje, 
į kurią mums, gerbiamas skaitytojau, duok Dieve, nepakliūti.

Algį Trinkūną nurengė iki apatinių kelnaičių ir įkurdino 
dideliame kambaryje, su dviem eilėm švariai paklotų lovų.

— Išsimiegok, — palinkėjo jam, nurodydami lovą prie 
pat lango.

Namie Algis Trinkūnas būtų miegojęs kaip užmuštas, bet 
šviežioje vietoje miegas neėmė. Jis apžiūrėjo lovos patalynę, 
pasigrožėjo jos baltumu ir piktai nusijuokė.

—- Palaukite. . .
Kambario viduryje jis buvo pastebėjęs pribėgusį vandens 

klanelį. Kažkas, matyti, čia visai neseniai stovėjo po geros 
maudyklės.

— Palaukite. . .
Algis- pasidažė į klanelį abi kojas ir iškilmingai pervėžlio 

jo jomis per baltutėlę patalynę.
— Štai jums, štai jums, — kalbėjo, piktai džiūgaudamas.
Bet niekas nepastebėjo Algio keršto, niekas jo nebarė, ne 

kalbino. Pasidarė visai apmaudu. Šoferis atvirto ant lovos 
augštielninkas ir visa gerkle užtraukė komandiruotėje išmoktą 
dainelę apie geriančius vyrus katalikus.

Dabar įstaigos darbuotojai reagavo iš karto. Subraškėjo 
atrakinamos durys, pasigirdo sunkių batų žingsniai.

— Ar tu nustosi kaukęs? — suriko galingas, kokių šešių 
pūdų svorio ir dviejų metrų augščio pareigūnas.

— Pabučiuok tu man į . , . — atsikirto Trinkūnas, ketin 
damas dar garsiau paleisti gerklę.

Bet pareigūnui užteko ir žodinio atsakymo. Sunkūs batai 
skubiai nušlumpsėjo iki durų, žemas balsas kažką šūktelėjo ir 
po minutėlės Algį Trinkūną sučiupo keturios stiprios rankos. 
Trumpos apatinės kelnaitės smukte nusmuko nuo klubų. Algis 
pasijuto plaukiąs oru. Keturios rankos prispaudė jį prie šlapios 
kėdės, kažkas panašaus į virves prikaustė šoferio rankas prie 
atramų. Ugnimi jo kūną nusvilino geležinis vanduo, pasipylęs 
iš guminio vamzdžio. Taip, tai buvo labai gaivinantis vanduo.

— Na, kaip dabar? Tvarkoj? — itin paslaugiai paklausė 
šešių pūdų ir dviejų metrų vyras.

Pagaliau pirtis baigėsi. Algiui atrišo rankas, liepė atsistoti.
Algis nurijo seiles.
— Tvarkoj, — atsakė taip pat maloniai ir ramiai. — Da 

bar jau švari. Galte bučiuoti drąsiai...
Atsipeikėjo šoferis vėl ant tos pačios kėdės, pririštomis 

rankomis po tuo pačiu lediniu, degančiu vandeniu. Šį kartą to 
vandens srovė tvino ir tvino, ir Algiui atrodė, kad galo nebe 
bus. Jis turėjo sukąsti dantis, kad nesigirdėtų gailaus kalenimo.

Nutraukę vandens srovę ir atrišę rankas, pareigūnai ši 
kartą nieko nebeklausinėj o. O ir Algiui buvo praėjęs noras 
kalbėtis su juokų nepažįstančiais žmonėmis. Visgi žmogus 
turi kada nors pailsėti.

Tylėdamas Algis Trinkūnas nuėjo į taip netikėtai jam ati 
tekusi kambarį ir atsigulė į tą pačią lovą, kurią neapdairiai 
prieš pusvalandį išniekino savo purvinomis kojomis.

Kai po dešimties minučių pareigūnai panoro patikrinti sa 
vo neramaus įnamio savijautą, Algis jau kietai miegojo.

ANGELINOS CEPELINAI
Jau senojoje biblijoje yra kalbama apie septynias riebias 

ir septynias liesas karves, apie septynias pilnas ir septynias tuš 

čias varpas. Matyti, jau senovės žmonės buvo pastebėję, kad 
gyvenimas nemėgsta vienodumo, kad linksmos dienos dažniau 
šia užleidžia vietą liūdesiui, o po nelaimingų dienų ateina lai 
mingos. Tuo įsitikino ir Jonas Bildžius, pabudęs savo giliame 
fotelyje. Jo nuotaika buvo žvalių žvaliausia, o visi raumenys ku 
pini energijos ir jėgos. Mielu noru jis tuoj pat būtų sėdęs į 
mašiną ir išskubėjęs savo komandiruotės keliais. Bet reikėjo 
laukti šoferio.

Kad ir kaip vakar piktinosi Algis Trinkūnas, išgirdęs pri 
minimą atvažiuoti lygiai septyniomis, šianden jo nebuvo nei 
paskirtąją valandą, nei dešimt minučių vėliau, nei po dvidešim 
ties minučių. Tik po pusės aštuonių ties Bildžiaus langais su 
burzgė „Pobeda“ ir netrukus laiptuose pasigirdo pažįstami šo 
ferio žingsniai.

Viršininkas čiupo savo portfelį ir atidarė duris.
— Važiuojam? — paklausė jis trumpai, dėl geros nuotai 

kos užmiršęs net pabarti Algį už pavėlavimą.
— Oi-oi-oi, -— sudejavo Trinkūnas visai neįprastu tonu.

— Neišeina man važiuoti, draugas viršininke, teises praradau.
Būdžius išpūtė akis. Tokių dalykų iš savo šoferio jis jokiu 

būdu nelaukė.
— Tai vėl pas mergas trankeisi, žalty? — užriko jis susi 

jaudinęs. — Sakiau, kad pražūsi, rupūže...
Vis dėlto jam pasidarė nebepatogu keikti žmogų tiesiog 

nuo laiptų. Pakvietė Trinkūną vidun.
— Čia ir visas reikalas, — mykė Algis, — kad pakliuvau 

be mašinos... Čia gal dar ir visa laimė...
Jis smulkiiai, nieko neslėpdamas ir negrąžindamas išpa . 

šakojo viršininkui vakarykštę istoriją su visuomeninės tvarkos 
saugotojais. Bildžius pradėjo kvatotis. Jis kvatojo taip sma 
giai ir taip džiaugmingai, kad jo juoku nejučiomis užsikrėtė 
ir pats Trinkūnas.

— Och, gerai tau, žalty, och gerai — džiūgavo viršiniu 
kas. — Dabar galėsi pamirkčioti, och galėsi... Mirksėk, mirk 
sėk į sveikatą... Och, gerai...

— Vos išsiprašiau šiandien, kad onksciau išleistų, — aiški 
uosi sumišęs Trinkūnas. — Į komandiruotę, sakau, turiu va 
žinoti... Pažymėjimą rodau... O jie tik juokiasi, velniai ra 
guoti... Išleisti išleido, bet ir pasą, ir teises pasiliko. Sako, į 
įstaigą atiųsią... Kaip gi aš dabar be teisią važiuosiu?

Viršininkas vis dar džiūgavo, kvatojo, bet ir jo sielą jau 
užgulė praktiškas rūpestis: kaipgi važiuoti? Gąsdindamas sa 
vo šoferį, tyčiodamasis iš jo, viršininkas tuo pat metu stengėsi 
sumesti kokį nors išsigelbėjimo planą. Bus daugiau.
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$ Verdun PO 6-5641 |
$ HICKSON GROCERY

lALUS ir MAISTO PRODUKTAI
i' Pristatymas nemokamai a
X 241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas £

Šią džazo klubo kapelą šeštadieniais galima girdėti per CBC 
radiją ir dažnai matyti per CBC-TV.

BALFO METINIS BALANSAS

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą

Mr. ManfreedKory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JA'/.

JUS 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.

|j DO 6-8080 |

I Quircaillerie Jacob Hardware g
H REG’D. g

Specialybė: DOVANOS į:
7610 Central St. LaSalle. H

Šį vaizdą visi CBC-TV mato kas pirmadienis. Jis parodo, 
kaip namuose bei šeimoje reikia bendradarbiauti vyrui su 

žmona, atliekant ūkinius darbus.

1959-60 darbo metais, kurie 
baigėsi birželio 30 dieną, Bal 
f as turėjo rekordines pajamas. 
Čia turima galvojej vien lietu 
viu suaukotas sumas bendrai ar 
nominuotai lietuvių šalpai. Su 
vedus visas skaitlines daiktan, 
Šiais metais Balfo centras tu 
rėjo 103,939.65 dol. pajamų. 
Tei prie šios sumos pridėti Mum 
jherie gautas tiesioginiai ii iš 
Šalies lietuvių Įkurdinimo reika 
lams sumas, Balfo metinės paja 
mos sieks per 150 tūkstančių 
dolerių grynais pinigais.

AUKOJUSIŲJŲ 
INTENCIJOS

Bene stambiausioj^ Balfo 
gauta ir nominuota pinigų su 
ma buvo aukos Vasario 16 gim 
nazijai. Per Balfo centrą gauta 
ir gimnazijai nusiųsta 22,136.06

ŽEMA KAINA 
Laurentidėje, 

prie Val-David, 
parduodami žemės sklypai; 

yra privatus ežeras su pliažu 
medžioklė, žūklė, ski, — 

veikia visus metus. 
Mažas įmokėjimas.

Daugiau žinių suteiks 
St. Morkūnas, tel. PO 8- 

t LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC §
A 0
y Daromos {vairios durys, langai, virtuvėms kabitai v
& ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
t SAV. K. K I A U Š A S ir J. Š I A U Č I U L I S

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

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

'J Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884.___

dol. Balfo Centro valdyba g'm 
nazijai davė dar tūkstantį dole 
rių iš „savo kišenės*,. Galima 
spėti, kad kitą tiek pinigų gim 
Inazijos rėmėjai nusiuntė tie 
siog gimnazijai, nes ši mokykla 
metams sunaudoja per 50,000 
dolerių.

Stambi Bafo pajamų pozici 
ja buvo vaistų siuntiniai, ma 
žiau — medžiagų siuntos. Ta 
čiau atsilygindami už patarna 
vimą Balfui vaistus besiunčiant 
geros širdies žmonės bus suau 
koję kelis tūkstančius doledių, 
bendrai šalpai.

1,321 asmuo apsimokėjo Bar 
fo nario mokestį ir 2,641 dole 
ris surinkta skolų — kelionpini 
gių iš 1956 m. imigrantų.

Iš atskirų vietų Balfo cent 
ran pridavė gražias sumas, dau 
gelis rekordines, įvairūs sky
riai; jų buvo visa eilė. New 
Yorko ir apylinkės lietuviai 
per skyrius ar tiesiogiai davė 
Balfui per 10,000 dolerių, po 
tūksantį, po daugiau nei tūks 
tantį dol. prisiuntė: Cleveland, 
Cicero, Deroit (per 5,000), Los 
Angeles bei Chicago apskritis, 
apjungianti keletą skyrių.

BALFO IŠLAIDOS
Metų bėgyje didžiausioji pi 

. nigų suma, net 26,065 buvo iš 
leista paramai lietuvių už gele

Quebec'o rinkimus pralaimėjęs konservatorių lyderis Bar 
rette. kuris dabar kovoja už prarastų pozicijų atgavimą.

žinės uždangos. Vokietijoj esan 
tiems lietuviams padėti išleista 
15,636 dol., Saleziečių gimnazi 
jai Italijoje beveik 3,000, lie 
tuviams įvairiuose kituose kraš 
tuose per 1,500 dol.

Šiais biudžetiniais metais grą 
žinia 10.000 dol. valstybei pa 
skolos (skolos dar liko 10,000 
dol.). Maisto ir rūbų į Euripą 
pakavimui, pervežimu’ išleista 
beveik 8 tūkst. dol. Centro įs 
taigos išlaikymui išleista 11,754 
dol., iš jų net 1,155 dol. vien 
paštui; remontai, šilumai, švie 
sai — 1,294 dol. Kelionėms tik 
300 dol. per visus metus; spaus 
diniams, veiklos pagyvinimui 
panaudota 393 dol.

LIEKANA
Balfo centras per biudžeti 

nius metus gavo 103,933 dol., 
o išleido 99,698. Taigi, liepos 

1 dienai iš pereitų metų veik 
los liko 4,235 dol. Deja, jų ne 
galima buvo padėti „po pagal 
ve“, nes tuoj pat po liepos pir 
mos reikėjo tęsti mokėjimą bė 
gamųjų sąskaitų, kurių per dvi 
savaites atsirtdo net už 6.754 
dol. Tačiau reikia paminėti, 
kad per tas dvi savaites į cent 
rą vėl atėjo naujų 2,200 dol., 
kurių tikimasi gauti dar ir dau 
giau, nes centro valdybai spręs 
ti jau parengta vėl visa eilė pi a 
šymų. Jų tai niekad netrūksta, 
tačiau tam tikslui juk ir yra 
Bendrasis Amerikos lietuvių 
šalpos fondas.

BALFO ATRAMA — LIETU 
VISKĄ DOSNI ŠIRDIS.
Balfo veiklos pradžioje yra 

hlžre įistruota gana stambios 
pinigų sumos, gautos iš šalies. 
Anais laikais, prieš 15 metų, 

šimtais tūkstančių dolerių buvo 
gauta iš Amerikos Episkopato. 
Gal todėl „tais gerais laikais’’ 
jaunutė Balfo organizacija iš 
pačių lietuvių surinkdava paly 
ginamai nedaug. 1959-60 m. 
Balfo pajamos iš lieuviškų šal 
tinių, duosnių širdžių, viršiju 
sios 100 tūkstančių dol., yra re 
kordinės pajamos, nors didelė 
tų aukų dalis ir nebuvo paves 
ta Centro Valdybai skirstyti, 
bet pačių aukotojų nurodyta 
kam ir kokią šalpą teikti.

Kun. J. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas.

ANALFABETAI RUSIJOJE
Maskvos radias pranešė, kad 

Sov. Sąjunga prisipažįsta, kad 
tuo metu, kai miliardai rublių 
buvo išleidžiami sputnikams, 
mokyklų statybos programa 
jau daugelį metų stokojo lėšų. 
Mokyklinių patalpų stoka ver 
tė daugelyje mokyklų įvesti 2 
jų, o kai kur ir 3-jų pamainų 
mokymą.

Uzbekistane, kuris turi per 8 
mil. gyventojų, 40% visų mo 
kyklų dirbama pamainų siste 
ma (praneša ,,Pravda Vosto 
ka“ balnadžio nr-je). Uzbekis 
tanas yra centrinės Azijos res 
publika, ir jos gyventojų anai 
fabetų skaičius panašus į kai 
myninių Azijos kraštų. Bet ir 
vakarinėj Sov. respublikoje, 
Bielorusijoje, padėtis nėra žy 
miai geresnė. Neseniai Bieloru 
sijos laikraštyje skundžiamasi, 
kad daugelyje mokyklų dirba 
ma net trimis pamainomis ir 
kad nesimato padėties pagerė 
jimo. Gi pačioj Rusijoje, pvz. 
Voroneže, rašo ,,Pravda'*, „iki 
šiol nėra būtiniausių sąlygų, 
kad mokyklos galėtų normaliai 

| Ur. Roman Pniewski |

I
 Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose s 

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. » 
35.37 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 ‘į

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

funkcionuoti. Iš 2.350 Vorone 
žo mokyklų (miestas tini 
2.400.000 gyv.) pusė dirba 
dviem pamainom; devyniose 
mokyklose dirbama trimis pa 
mainomis. Sovietinė spauda 
yra paminėjusi, kad kai kurio 
se mokyklose dirbama net ketu 
riomis pamainomis. Maskvos 
„Izvestija“ rašė, kad pernai 
metais vietoje pažadėtų 500. 
000 rašomųjų lentų, buvo pa 
gaminta tik 200.000. Sovietų 
S-goje yra ne tik mokyklų, bet 
ir būtiniausių mokslo priemo 
nių stoka. E.
® Dainava, minėdama savo 15 
m. sukaktį, išpildys dvi naujas 
kantatas — Juozo Bertulio if 
Juozo Stroiios.
<■> Prof. J. Kuprionis ir sekau 
čiais metais pasilieka dėstyti 
Louisianos Politechnikos Insti 
tute. Dėstys bendrąją ir specia 
liąją miškininkystę.

KULTŪRINĖ KRONIKA...

• Kun. dr. Jatulis Vatikano ar 
chyvuose randa medžiagą apie 
krikščionybės pradžią Lietuvo 
j e.

® Sydnėjaus apylinkės valdy 
bos iniciatyva sudaryta Kultu 
ros taryba, kurion įeina: J. Ka 
počius, pirm., K. Želvys, vicep. 
ir sekr., A. Bernotaite - Kapo 
čienė savaitgalio mok. reik., E. 
Lalatis ii V. Rauličkis, kult, rei 
kalams.

© Koegzistencija yra augščiau 
šia forma klasių kovos, kuri vy 
ksta tarp sosialistinės (komu 
nistinės) ir kapitalistinės siste 
mų. Ši nauja koegzistencijos de 
finicija pasirodė „Pravdos“ 
straipsnyje, kurio autorius yra 
Boris Ponomarev.

i
v 
g 
£i t

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG D.

VISŲ RUSIŲ DRAUDIMAS.

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

| . SIUNTINIAI į j LIETUVON IR J KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS
; per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
' Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis Xi per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

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

I BELLAZZI- LAIVY, INC I

I
DO 6-6941 76/9 George St., Ville Lassie.

. , . H
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, iangų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

RANKŲ

KOKYBĖS

DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS <3

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL
v?

:į SIUNTINIAI NAMIŠKIAM I
v) « • • ... X
3 Lietuviu Prekybos B-vė., Anglija. X
į ‘ <
$ Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675

991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q. A
\ V

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. £
£ &

Baltica Investment Corp. |
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prei I Skučas, RA 2-6152. 6966-44 Ave. Rsmt. | 
d Ižo E Griganavičiūte RA 7-4097. «

Reikalų Vedėjas D. N. Bai'.rukonis, CR 6-5075.įgĮWW LUXE WRY CLEANERS
117—6th A VENUE, LACHINE |

% M.E7~6727 Sav. P. RUTKAUSKAS |



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1960. IX. 7. — Nr. 36 (702)

Lietuvoje atsilankiusieji 
pasakoja

Petras Šuplevičius pasakoja 
toliau : Miškai išnaikinti, bet da 
bar atsodinami, tiktai jie greit 
neatauga. (Tai teisybė, bet ver 
ta platesnio aptarimo. Lietu 
vos miškų vokiškasis imperia 
listas ir okupantas tikrai nesi 
gailėjo ir juos praretino, bet ne 
išnaikino. Lietuvos miškų iš 
naikinimas vyko jau antrosios 
sovietinės okupacijos metu. Lie 
tuvą ,.išlaisvinus“ rusams. Ta 
da, nors Rusija turi milžiniškus 
miškus, prasidėjo Lietuvos miš 
kų kirtimas ir naikinimas. Lie 
tuvos okupantai nišai Lietuvos 
mišką vežė i Doneco anglių ka 
syklas ir taip išnaikino Lietu 
vos miškus, kad Lietuva jau ne 
turi miško ir būtiniausiems rei 
kalams. Tat ir yra okupacija, 
p. Šuplevičiau).

P. Šuplevičius toliau pasako 
ja: Sugrįžo komunistinė vai 
džia, bet miškuose buvo bandi 
tai (sovietiniu okupantiniu ter 
minu vadina Lietuvos partiza 
nūs p. Šuplevičius), kurie karia 
vo ir žudė Lietuvos žmones. Žu 
dė nekaltus žmones, degino jų 
namus. Tiktai 12 metų, kai Lie 
tuva gali atsikurti. Apie ban 
ditus P. Šuplevičius iš visų Lie 
tuvos žmonių girdėjęs tiktai 
blogus atsiliepimus ir jų smer 
kimą. (Prie „banditų“ reikia su 
stoti ir su P. Šuplevičium išsi 
aiškinti. Tie P. Šuplevičiaus 
„banditai“ — tai Lietuvos pai 
tizanai, kurie kovojo ir, kaip 
pasirodo, ir dabar kovoja už 
Lietuvos laisvę, prieš Lietuvos

varžydamas Lietuvos laisvės ko 
votojus vadina banditais. Aš p. 
.Šuplevičiaus dėl to, kad jis to 
‘kj terminą kartoja nekaltin 
čiau, jeigu jis būtu padaręs ap 
tarimą, jog Lietuvos okupa.i 
tas, arba jo samdiniai Lietuvo 
je tokiu terminu vadina laisvės 
kovotojus. Bet aš kaltinu P. 
Šuplevičių už tai, kad jis pats 
savo vardu tai daro. Dėl tų 
„banditų“ reikia P. Šuplevičių 
paklausti, kaip jis vertina že 
miau duodamus pavyzdžius ir 
analoginius sugretinimus? Ka 
nados darbininkai, kovodami 
už savo teises ir geresnes gyve 
nimo sąlygas, turi teisę išeiti j 
streiką. Bet atsiranda, gal ty 
čia darbdavių pasamdyti, streik 
laužiai, kuriuos čia mėgstama 
vadinti „skebais“. Tai kas šiuo 
atveju yra banditai:
kai, kurie kovoja už savo tei 
sės, ar streiklaužiai ,,skebai,‘? 
Kai Afrikos gyventojai kovoja, 
dažnai labai žiauriomis ir net 
nežmoniškomis priemonėmis, 
už savo laisvę ir nepriklauso 
mybę, o kolonistai okupantai 
juos tramdo nemažiau žiaurio 
mis priemonėmis, — kas šiuo

darbiniu

atveju yra banditai: Afrikoj gy 
ventojai, kurie kovoja už savo 
teises ir savo nepriklausomybę, 
ar kolonialistas okupantas? Ar 
Lietuvoje ne tas pats dedasi? 
Jeigu Lietuvos žmonės kovoja 
už savo laisvę, o kolonialistas 
okupantas už tai juos trempia, 
persekioja, — lai kas gi yra ban 
ditai? Net ir terminai sutampa, 
streiklaužius vadinate „ske 
bais“, o Lietuvoje laisvės kovų 
streiklaužius vadina „stribais“. 
Ar tai ne analogija ir ar ta ne 
tas pat? Ir kodėl, pone Šuple 
vičiau, negro kova su kolonia 
listu už laisvę yra graži ir šven 
ta, o lietuvio kova su kolonia 
listu už laisvę yra jau banditiz 
mas? Ar Jūs nematote, kad 
Jūs kalbate kolonialisto lupo 
mis? Kodėl gi Kongo ar Sene 
galo gyventojo kova už laisvę 
ir nepriklausomybę yra šventa 
ir garbinga kova, o Lietuvos 
gyventojo kova už tą pat tais 
vę ir nepriklausomybę, ir ly 
giai prieš lokį pat kolon aL . 
mą, jau yra bandiška kova? Ar 
p. Šuplevičius ir jo sėbrai nema 
to. kad tokia kalba yra bandi 
tiška?

Be to, kodėl Lietuvos parti 
zano, kovojančio už laisvę ir 
nepriklausomybę, yra žiauri, 
nežmoniška, o kodėl dar žiau 
resnė stribo, pavergėjo kova 
yra graži ir nekalta? Reikia pa 
sakyti, kad jums, draugužiai, 
susimaišė jau protas, jeigu jūs 
neskiriate aiškių dalykų. Štai 
jums jūsų gi pačių faktų kons 
tatavimas: 
drauge su jumis, tūla A. Mal 
deikienė, kuri 32-me „Liaudies 
balso“ numery, 6-me puslapy 
je parašė straipsnį „Mano įs 
pūdžiai tarybų Lietuvoje“. Ta 
me straipsnyje ji rašo: 
no 
jos dukra 
vyriausi 
sprūdo iš namų. Piktadariai gal 
vojo, kad kur nors pas partiza 
nūs miške. Tai mano sesutės 
galvą daužė į sieną už plaukų 
nusitvėrę. Sukrėtė regėjimo 
nervus, žandus išnarstė. Bet pa 
liko gyvą, norėdami išgauti 
daugiau žinių“. Taip rašo A. 
Maldeikienė. Tai dabar klausi 
mas: Kas gi tie, kurie daužė 
Maldeikienės sesutę, kad ji pa 
sakytų, ar jos vaikai nėra miš 
ke pas partizanus? — Yra aiš 
ku, kad tai yra tie partizanų 
naikintojai „stribai“, okupaci 
jos sargai. Okupantas sužalojo 
Maldeikienės seserį ir visą šei 
mą.

Ir dar vieną dalyką A. Mal 
deikienė suminėtame straipsny 
je atidengė, kad Lietuvoje par 
tizanų kovos nėra pasibaigti 
sios, nes ji rašo, kad tiktai per

Lietuvoje lankėsi.

Ir ma 
sesutė nustojus regėjimo, 

invalidė. Sesulės 
vaikai iš baimės pa

nai, 1959 m. gegužės 1 d. par 
tizanai į susirinkimą įmetė g ra 
natą, kuri užmušė 18 asmenų. 
Kovos vyksta. Ir jos vyks ligi 
lietuvių tauta atgaus laisvę, o 
Lietuvos valstybė — nepriklau 
somybę, nusikračiusi rusų, vo 
kiečių ir lenkų okupaciją.

Žinoma, kova žiauri. Dažnam 
ji gali atrodyti neprasmingą net, 
nets okupantas milžinas prieš 
Lietuvos nykštuką, bet... žino 
gus jau tokios yra, daugumo 
je, prigimties, kad laisvę megs 
ta ir už ją aukoja net tai, kas 
jam yra brangiausia — savo gy 
vybę!).

P. Šuplevičius toliau pasako 
jo: Miestai 
dar), 
negu 
tai p. Juška įklimpo į purvyną 
ir brolis, gal kitą ar trečią die 
na, sunkvežimiu galėjo išgelbė 
ti...). Namus stato didelius, ne 
tokius, kaip pas mus aparta 
mentai. Mums tokių namų pa 
rodė. Mums buvo įdomu, kad 
tie namai iš fronto neturi du 
rų. Sako, kieme vyksta visas 
gyvenimas... Mus nuvedė į ope 
rą, davė koncertą. Sukurta 10 
operų (iš tikrųjų 7 — Klovos 
3, Dvariono 1, Račiūno 1, Gor 
bulskio 1, Baumilo 1), 30,000 
dainininku, 15,000 šokėjų, 
5,000 muzikantų kapelija (iš 
tikrųjų iš viso Dainų dienos da 
lyvių buvo apie 30,000). Kali 
ne parodė jūrą, veikia dvi turbi 
nos. Klaipėdoje parodė botu 
statybą. Bildina traidoką, kuris 
pakelia tokį laivą, kaip Queen 
Elizabeth. Lietuvoje anksčiau 
buvo dvarų, o dvaras, tai po 
nas, bizūnas. Dabar to nėra. 
(Tai neteisybė. Lietuvoje dva 
rai nepanaikinti, tiktai jiems 
duotas kitas vardas, — jie da 
bar vadinami sovehozais, kas 
reiškia — sovietskoje choziaist 
vo, sovietinis ūkis. Tuose dva 
ruošė, kaip ir anksčiau kad bu 
vo, dirba kumečiai, kurie kaip 
ir anksčiau, taip ir dabar gyve 
na kumetynuose. Faktinai Lie 
tuvoje dvarai ne tiktai nenaiki 
narni, bet atskirų ūkių žemė su 
imama į dvarų ūkius, kaip kad 
buvo anksčiau Lietuvoje įve 
dant 
ūkininkų buvo atimta žemė ir 
prijungta prie dvaro žemių, ku 
riose išnyko ežios , o ūkiniu 
kams ponas skirdavo kur nors 
blogesnės žemės gabaliuką, — 
taip ir dabar, atimtą iš ūkiniu

atstatyti (nevisai 
komunikacija geresnė, 

pas mus Kanadoje (tik

baudžiavą — ir tada iš

BALTIC EXPORTING Co
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.
Prašome reikalauti mūsų naujai atsp. • ’•-♦a 

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

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir vIU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gry 
no svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos 

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.
SKYRIAI;

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

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

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

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA
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Lietuviai advokatai 

NEIMAN, B1SSETT 
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public. 

35 Heyden Street 
(netoli Bllor ir Yonge) 

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

Res. BE 3-0978
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Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
A(«*^okatas — Notaras

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

Room 901,
Toronto, Ont.

Telefonas LM 2-2585 
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kų žemę, suliejo į dvaro plo 
tus. o ūkininkams palieka tik 
lai po 30—60 arų daržą. Tat, 
Lietuvoje yra ir dvarai ir yra 
ponai ir yra bizūnas. Bet daug 
kietesnis ir smarkesnis... O kad 
tas bizūnas iš vieno pono ran 
ku perėjo į kito pono rankas, 
tai tam, kuris juo yra muša 
mas, nė kiek nemažiau skau 
da... O jeigu P. Šuplevičius tuo 
netiki, tai tegul pats tą išbando 
savo kailiu. Tiktai, kažin, ar 
p. Šuplevičius bandys iškeisti 
savo būseną į tų „laimingų“ 
Lietuvos žmonių būseną?).

Privačiai visi sugrįžusieji 
sakoja, kad kolchozinimas 
didžiausia nesąmonė.

Daugiau bus.

Laisvoji tribūna.
TIKRAI LIAUKIMĖS ŠPOSAVĘ

pa 
yra

St. Catharines Motiejus meš 
keriodamas Plinkšių balose 
prie Tausolo ežero, „N. L.“ nr. 
34 parašė šiupinį — neva atsa 
Rymą į K. Vabalėlio rašinį 
„Žodis parengimų registracijos 
komisijai“, kuris buvo atspaus 
dintas „N. L.” Nr. 30.

Motiejaus šiupinyje nešima 
to nei sveiko takto, nei logiš 
ko pasisakymo dėl K. Vabale 
lio iškeltų faktų, tai tik jo eili 
nis pasisvaičiojimas piktais ir 
pajuokos pilnais išsireiškimais, 
prie kurių sustoti gaila būtų ir 
laiko.

Į Motiejaus užmetimą: ,,... 
o ir pelnas jau dalinai eina tau 
tinei stovyklai“. Žinoma, be pa 
aiškinimo, kuriai stovyklai“, 
galima būtų priminti, kad nei 
K. Vabalėlis, nei Wellando Jo 
ninių rengėjai nekompetentin 
gi atsakyti, kuriai stovyklai tie 
pinigai paklius, nes tie pinigai 
yra ne jų kompetencijoje. Joni 
nių rengėjų tikslas buvo — su 
kelti pinigų ir paremti stovyk 
laujantį jaunimą, kas buvo ir 
padaryta, pinigai buvo nukreip 
ti Skautu rėmėjų valdybai, ir 
čia jau jų reikalas, kuriai sto 
vykiai tuos pinigus paskyrė ar

ką pasakyti: Kad neklaidinti 
lietuvišką visuomenę piktais ir 
prasimanytais šmeižtais prašau 
iš straipsnio (apie kurį eina 
kalba) „Žodis Parengimų re 
gistracijos komisijai“ iš „N. L.’’ 
Nr. 30 pacituoti tas vietas, ku 
riose Juozas Dilys buvo pava 
dintas: griovėju, diktatorium 
ir kenksmingu visuomenei žmo 
gumi. Kai šitatos bus paskelb 
tos ir kaltinimas Kaziui Vaba 
lėliui pasitvirtins, aš nelaukda 
mas nei nustatyto teimino pa 
skelbsiu savo tikrąją pavardę. 
Jei tas nebus padaryta ir kalti 
nimai nepasitvirtins, prašau per 
paties Juozo Dilio nustatytą mė 
nėšio laikotarpį atsiimti komu 
nistų agento etiketę ir prisegti 
ją tam, kam ji pilnai priklauso.

Dėkoju ir reiškiu pagarbos
Kazys Vabalėlis.

NL red. mano, kad Niaga 
ros pusiasalyje besitęsiančias ne 
santalkas jau pats metas baigti. 
Geraiu būtų, jei visi susirin 
kę po KLB vėliava, atvirai išsi 
aiškintumėt, susitartume! ir sto 
tumėt į bendrą darbą, kurio vi 
siems tikrai užteks.
M— ■ M*- -■=>«-----

New Brunswick'o Provincijos 
gėlė.

Viola culcullata, balų mėlyno 
ji žibuoklė, randama šlapiose 
miško vietovėse, arba prie tvo 
rų ir jų kampų, kur auga ne 
kliudomai žolės, o taip pat ir 
drėgnose pievose visoje Kana 
doje, yra New Brunswic'o gė 
lė - emblema. Žiedas neturi 
kvapo.

Kuklus žiedelis pasirodo ant 
stiebelio, kuris yra tik truputį 
ilgesnis kaip lapeliai.

Turtingai žali lapai yra šir 
dies pavidalo ir kabo prie ilgo 
stiebo. Lapai yra išvedžioti 
gyslomis ir auga ligi pusketvil
to colio į plotį. Viola culculla 
ta yra vadinama ir kitaip—Ho 
oded Violet, tai nuo jos jaunų 
lapų.

Yra iš viso ligi 300 žibuoklių 
rūšių. Purpuriniai neturi jokio 
kvapo, jos neturi ir geltonos 
spalvos, kurie auga pavėsiuo 
se. Kaip kuiie iš baltųjų turi ge 
rą aromatą, kaip Viola canaden 
sis, kuri auga turtinguose miš 
kuose. (CS).

— „Wormser Zeitung“ ra 
šo, kad Lietuvos vokiečių surink 
tomsi žiniomis šiuo metu Lietu 
voje yra per 2.000 vokiečių 
evangelikų. Jie laikomi piliety 
bės neturinčiais.

paskirs.
Kaip matome, gerb. Motie 

jau, be reikalo sielojamasi, ar 
tie pinigai .....privažiame delne
nesutirps?“ Šitos rūšies menas 
yra kitų „veikėjų“ rankose.

Tame pačiame „N. L.“ nu 
meryje atspausdinta ir vilnie 
čio Juozo Dilio korespondenci 
ja dėl „N. L“ Nr. 30 tūpusio 
straipsnio „Žodis Parengimų re 
gistracijos komisijai“, pasirašy 
to Kazys Vabalėlis. Juozas Di 
lys skundžiasi: .....esu statomas
griovėju, diktatorium ir bend 
rai kenksmingu visuomenės 
žmogumi ir nežinodamas kas 
slepiasi po Kazio Vabalėlio sla 
pyvardžiu prašau mėnesio lai 
kotarpyje pasisakyti, kas toks 
yra Kazys Vabalėlis...“ Na, ži 
noma, per nustatytą laiką ne 
pasisakius, Juozas Dilys pasilie 
ka sau teisę skelbti viešumon: 
„...kad po K. Vabalėliu slepia 
si lietuviško darbo ardytojas— 
komunistų agentas ar kitas kas 
nors prieš lietuvių tautą nusi 
statęs“.

Į tai Juozui Diliui galiu štai

RAŠO VACLOVAS 
H. ŽIŽYS

Atkelta iš 3-čio psl. 
naudą jiems jos atneš.

Todėl norėtųsi patarti: jei 
rengiatės vestis, arba jūsų vai 
kai jau priaugo prie tokio žings 
nio, suraskite laiko nuodug 
niam išsiaiškinimui su patyru 
siais toje srityje specialistais.

Na, ir pagaliau, kaip gi yre 
su testamentais, jei jūs turite 
Vedybinę sutartį (Marriaage 
Contract) ?

Suprantama, jog beveik visa 
da ir tie, turį Vedybinę sutartį, 
privalo turėti testamenuntus. 
Nes tokia sutartis garantuoja 
žmonai tik baldus ir šiek tiek 
pinigų. Gi visa likusi turto da 
lis gali eiti nors ir į visas pa 
šaulio šalis.

Sakykime, jūs paliekate 20 
tūkstančių dol. vertės turtą, o 
žmonai pagal vedybinę sutartį 
pažadėta tik 5 tūkst. dol.

Kas turi būti daroma su liku 
siais 15 tūkstančių dol.?

Atsakymas — ir vėl testa 
mentas!

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

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems,

3*

I
A. E. McKAGIIEI

Barrister and Solicitor '
Advokatas ir Notaras 'Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 ;

1008 North Ontario Bldg. Į
330 Bay Street, ]TORONTO 1, Ontario.

į

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING 

CO. LTD.
835 Queen St. W„

Toronto. Tel. EM 4-4025.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
„P A R A M A” :

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus-i*. ]

Darbo valandos: j
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. ]
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 5
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. V.lk. uždaryta, g

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

vaikams ir jaunimui. 
Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRA .............. 5.00
Vladas šlaitas. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO

(premijuota) ...................................................................... $ 0.50
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas .................................1.75
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ......................... 2.00
Ant. Škėma. ŽVAKIDĖ............................................................. 1.50
Fr. Mouriac. GIMDYTOJA, romanas .................................1.75
Levinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ................................................................................3.00
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibiro romanas .................................................................... 1.2
I960 METŲ KALENDORIUS, 60 pusi.......................... .1.00
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių .......................3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ..3,50 

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt. 
M. Čapkauskas. AUKSO MINTYS, aforizmai ...................6.00
Žurnalas LIETUVA ............................................................. 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
A. Baronas. MĖNESIENA, rom........................................$ 2.50
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.............................. $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................... l.aP
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMENTUOSE....................................................... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS” .................................................... 0.50
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKIAI3.50 
„VARPAS” (dvigubas) ........................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS.................... $ 4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ...... 2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ... .................... C
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.................................l,„j
paulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ...........1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,5C
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • •..............1.00
Meriinee. KOLOMBĄ, romanas............................................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .............................0,75
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. . . .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $ 2,-—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

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

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.
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NAMUS

St. CATHARINES, Ont.
ST. CATHARINES AYPLi NKĖS ŽINIOS

LN v-ba rugsėjo 24 d. posė 
dyje vienu balsu nutarė pereiti 
prie tikrųjų LN Įsigijimo. Šiuo 
metu labai patogioje vietoje 
miesto centre parduodamas 
47.430 kv. pėdų sklypas, kuri 
V-ba nutarė bandyti užpirkti ir 
tuojau pradėti LT statybą.

LN V-ba pati viena be visuo 
tinio tautiečių pritarimo, be abe 
jo, šio nutarimo realizuoti ne 
pajėgs. Kad šio tikslo atsiektu 
mėm, visiems esamiems 550 L. 
N. nariams reikia pridėti po 
šimtinę ar daugiau papildomai, 
kas sudarytų $55.000.—. Ei 
nant prie galutinio tikslo, tiki 
masi, kad Įstos apie 250 naujų 
narių, sudedami apie $25,000. 
t<ngt. Namai pabaigoje apyskai 
raiiių metų turės apie $30,000.- 
laisvų pinigų. Viso susidarytų 
apie 110,000. Turint šią sumą, 
galima gauti morgičių apie $ 
100.000. Su šiais pinigais jau 
galima pastatyti puikią salę ir 
klubą. Dabartiniai Liet. Namai 
būtų finansiniame rezerve. Jei 
gu pasitaikytų proga už gerą 
kainą juos parduoti (ką reikė 
tų bandyti), — lėšų klausimas 
būtų pilnai išspręstas.

Kaip matome, šie samprota 
vimai yra visai realūs ir nesun 
kiai Įvykdomi, tik reikia mums 
visiems tvirtai Įsisąmon’n*b ka 
da mus aplankys LN v;b"s n'' 
gtai, kad jeigu
Kitaip sakant, mano šimtinė 
lemia kelių šimtų tūkstančių 
tautinio objekto likimą! Jei tik 
rimčiau Įsigilinsime, manau, ne 
daug teatsiras tautiečių, kurie 
lengva ranka viso šio milžiniš 
ko lietuviško darbo nerealizavi
mą pasiims ant savo lietuviškos 
sąžinės.

Einant prie galutinio tikslo, 
LN V-ba turėtų sušaukti tau 
tiečių, kurie dar ne LN nariai, 
susirinkimą. Ir jie Liet. Namų 
nori, tik, galbūt dėl mūsų žmo 
giško ribotumo, mes nesusikal 
bame. Šis susirinkimas turėtų 
rasti vieną bendrą kelią ir jung
tinėmis jėgomis ateinančių me 
tų eigoje mes galutinį tikslą at 
siektume — gražius, didelius ir 
moderniškus Tautos Namus Ha 
miltone turėsime! Sk. St.

KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

bus Hamiltone spalio 8—9 dd. 
Vietos L. B-nės valdyba tam 
Įvykiui jau ruošiasi. Posėdžiai 
greičiausiai vyks VA V parapi 
jos salėje.

PIRMAS RUDENS 
PASILINKSMINIMAS

yra rengiamas Sporto klubo Ko 
vas rugsėjo 24 d. Knights of Co 
lumbus salėje. Po ilgesnės per 
traukos, vėl galėsime linksmai 

raleisti laiką prie V. Babecko 
muzikos, išmėginti laimę loteri 
joje, ar laimėti skoningai ap 
krautus Įvairiom gėrybėm du

| A L I 0 D Ž I U S, B. L., f 

Itį Viešasis Notaras
(Notary Public)

Advokatas iš Lietuvos. X
Namų, žemės ar bet kurio X 
biznio pirkimo-pardavimo % 

■ loklimentų sudarymas ir g 
visi kiti notariniai reikalai. S

Teisiniai patarnavimai. &
Morgičiai. »

Įstaiga: JA 7-5575; |
Namų: FU 3-8928. |

S 20 King Street East, X 
g Hamilton. X

į I AUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „T A L K A” | 

j lšd>. damos paskolos iki $ 3,000. Morgičių paskolos iš 7% g 
j iki .* »% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybe H 
| apdrausta.

I
 Darbo dienos: pirmadieniais, trečadieniais, ketvirtadieniais H 
g—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. g 
ryto ir 5— 8 vai vakare, Minden Building, 20 King St. E., 

Room 13, notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augštę,
tel. JA 7-5575. ■?

staliukus. Numatoma tą dieną 
sužaisti ir draugiškas krepšinio 
rungtynes su Torontu arba Ro 
česteriu. Mieli hamiltoniečiai, 
savo gausiu atsilankymu, parem 
site mūsų kolonijos sportuojan 
tį jaunimą, kuris 1960-61 m. 
sezone numato eilę išvykų Į ki 
tus miestus, o taip pat ir rung 
tynęs Hamiltone. Ir visi mie 
Ii tėveliai, prašomi savo vaikus 
leisti jiems dalyvauti Hamilto 
no sportinėje veikloje, įrašant 
mūsų atžalyną Į Kovo eiles.

SU PASKAITA
į Hamiltoną Kovas pakvietė 

p. Jokūbą Stuką, neseniai apsi 
lankiusį pavergtoje Tėvynėje. 
Jis taip pat turi filmą, kuris ne 
matė rusiškos cenzūros. Jeigu 
p. Stukas sutiks su Kovo valdy 
bos pasiūlyta data, šį Ameri 
kos lietuvį išgirsime kalbant 
rugsėjo mėti. 18 d. tuoj po su 
mos, parapijos salėje. K. B.
APIE HAMILTONO LIETU 

VIŲ NAMUS
Po naujos H. L. N. valdy 

bos išrinkimo rugpjūčio 24 d. 
buvo antras posėdis. Naujoji 
valdyba yra, galima sakyti, 
grandiozinė, nes Į ją Įeina 15 
asmenų, iš jų du iš St. Cathari 
nes. Tokios sudėties valdyba 
dėl to, kad operuojant dange 
lio žmonių ir daug tūkstančių 
piniginę vertę, nekiltų kam 
nors įtarimas, jog visuomenės 
turtas gali būti neproduktingai 
panaudojamas ir antra, kad 
esant valdyboje daugiau žmo 
nių, atsiranda daugiau sveikų 
minčių, kurios šiai lietuviškai 
institucijai atneša daugiau nau 
dos.

Pats H. L N. pavadinimas 
jei nedabar, tai greitoj ateityje 
nebeatitiks tikrovei, tai bus ne 
be vien Hamiltono lietuvių, bet 
plačių Kanados apylinkių lietu 
vių namai. Tas Įvyks dėl to, 
kad tolesnių nuo Hamiltono 
apylinkių lietuviai akcininkai 
skaičiumi pralenks Hamiltono 
lietuvius.

Į H. L. N. reik žiūrėti ne 
kaip Į eilinį Įvykėlį. Šie namai 
turės tarnauti lietuvių tautos iš 
silaikymui svetimame krašte. 
Jei šiandieną visą laiką kalba 
ma, kad lietuviškas jaunimas tu 
ri išlikti lietuviais, tai visai nie 
ko neprisimenama, kokios pa 
galbos jam reikia, kad jis toks 
išliktų. Tiesa kuriami Įvairūs 
jaunimo sambūriai — choiai, 
tautiniai šokiai, vaidintojų gru 
pės, sporto klubai ir pan., bet 
visdėlto jie paliekami kampiniu 
kauti svetimose pastogėse. Ir 
net kad ir kampininko vietos 
nuolatinės neturima. Tokie H. 
L. N. pirmutinį tikslą ir turės 
duoti lietuviškam jaunimui jau 
kią ir erdvią savą pastogę, ku 
rioje galės burtis tiek meno, 
tiek ir sporto pratyboms. Taip 
pat galės matyt ir skaityt lietu 
višką raštą. Galės matyt lietu 
višką paveikslą ir kitą meninį 
kūrinį, ko kampininkaudamas 
neturi galimybių.

H. L. N. turės tarnauti ir pla 
čiai lietuviškai visuomenei. Iš 
kiekvieno pasaulio kampo lie 
tuvis, vykdamas į šią apylinkę, 
žinos, kad čia ras lietuvišką ži 
dinį, kuriame ras ramų poilsį, 
švarią ir jaukią valgyklą, tur
tingą biblioteką ir skaityklą ir 
nuolatinį lietuvių susibūrimą, 
per kuriuos susiras senus pa.\s 
ttamus ir naujas pažintis uz 
megs.

Tai tokie projektuojami H. 
L. N. Tai nauja idėja. Naujos 
idėjos staiga neįgyvendinamos.

Rugpjūčio 
rėš St. Calharises apylinkės v- 
bos su lietuvių veteranų s-gos 
„.Ramovė“ Niagaros pusiasa 
lio skyriaus valdyba bendrame 
pasitarimo posėdyje prieita 
prie bendro susitarimo — 550 
metų Žalgirio mūšio sukaktį 
minėti kartu su Tautos švente, 
rugsėjo 17 d., Merritlon Com 
munity Centre Hali, bendro 
mis jėgomis. Žalgirio mūšio rni 
riejimą ramovėnai buvo numa 
lę ruošti liepos mėnesį, bet at 
siradus geresnėms sąlygoms tas 
liko atidėta vėlesniam laikui su 
rengti didesniu mastu.

Paskaitai yra pakviestas se 
nas karys, pulk. J. Giedraitis, 

23 dieną KLB- meninei

MŪSŲ SPORTAS...
Atkelta iš 3-čio psl.

mus 2-jį straipsnį ir nuteisė jį 
dešimt metų kalėti“.

OLIMPIADOJE Iš LIETU 
VOS DALYVAUJA PENKI

Į Romą dalyvauti Olimpia 
doje išvyko Lietuvos nusipel 
nęs sporto meistras Birutė Ka 
lėdienė. Kauno Žemės ūkio aka 
demijos auklėtinė sėkmingai 
startavo daugelyje tarptautinių 
varžybų. 1958 m. ji Europos 
pirmenybėse jieties metime iš 
kovojo antrąją vietą ir sidabro 
medalį. Tris kartus B. Kalėdie 
nė buvo TSRS čempionė. Di 
džiausiąs jos laimėjimas koman 
dinėse pirmenybėse Tbilisyje 
prieš dvejus metus pasiektas 
pasaulio rekordas.

Pirmą kartą Olimpiadoje da 
lyvauja Lietuvos irkluotojai. 
TSRS sporto meistras Myko 
las Rudzinskas keturis kartus 
iškovojo šalies čempiono vardą. 
Prieš trejus metus Europos 
pirmenybėse jis keturviete bai 
dare tapo vienu iš nugalėtojų, 
o sekančiais metais pasaulio 
čempionate laimėjo bronzos 
medalį. Baigęs Leshafto vardo 
Kūno kultūros institutą Lenin 
grade, Mykolas Rudzinskas da 
bar dirba Vilniuje fizinio lavi 
nimo dėstytoju.

Jauniausias iš Lietuvos olim 
piečių yra Antanas Bagdanavi 
čius. Jam dvidešimt dveji me 
tai. TSRS sporto meistras A 
Bagdanavičius — Vilniaus Uni 
versiteto , studentas. Teisę daly 
vauti Olimpinėse žaidynėse jis 
iškovojo, sėkmingai pasirodęs 
tarptautinėse varžybose Mask 
voje, skirtose irklavimo šiml 
mečiui pažymėti.

Žaidynių dalyvis Zigmas 
Jukna — taip pat TSRS spor
to meistras. Akademine dvi 
viete valtimi šis Vilniaus Pėda 
goginio instituto studentas star 
tuoja kartu su A. Bagdonavi 
čiumi.

Penktasis mūsų lietuvis olim 
pietis yra Ričardas Vaitkevi 
čius. Daugkartinis Lietuvos 
čempionas Olimpinėse žaidynė 
se dalyvaus kaip akademinės 
valties vairininkas. R. Vaitkevi 
čius yra pirmaatskyrininkis, dir 
ba treneriu Vilniuje.

IŠKYLA KOVO 
SPORTININKAI

Sveikiname mūsų klubo narį 
G. Paltaroką, laimėjusį Kana 
dos pabaltiečių lauko teniso 
pirmenybėse meisterio vardą. 
Kovietis pusiaubaigmėje nuga 
Įėjo ligšiolinį meisterį latvį 6:3; 
10:8 ir baigmėje Vyčio atstovą 
Rautinšą 6:3; 7:5; 6:2. Vyrų 
dvejete G. Paltatrokas ir Rau 
tinš taip pat liko Kanados meis

Jos eina pamažu ir su jomis vi 
suomenė pirma turi gerai susi 
pažinti. Kuo greičiau lietuviš 
koji visuomenė su šia idėja su 
sipažins, tuo greičiau ji bus įgy 
vendinta.

Dabartinė H. L. N. valdyba 
siekdama didžiojo tikslo daro 
labai apgalvotus žingsnius, kad 
nebūtų nė vienas visuomenės 
centas neproduktingai sunau 
dotas. Dabartiniu metu studi 
juojamas numatyto žemės skly 
po pirkimas ir naujų statybų 
vykdymo galimybės. L S. 

programai atlikti žy 
mus aktorius St. Pilka ir iš nau 
jesniųjų menininkų pasireišku 
si solistė L. Šukytė.

KLB Apyl. ir Ramovėnų:
Valdybos.

® Gediminui Janušoniui pa 
remti St. Catharines apylinkės 
lietuviai yra sudėję 135 dol. Pa 
gal aukų lapus surinko Juozas 
Alonderis 50 dol. ir Jonas Skei 
vela 35 dol. ir Fondo banko są 
skaiton Įnešė 50 dol. Fondo ko 
misijos nariai numato tai sumai 
čekį įteikti G. Janušoniui iškil 
mingai rugsėjo 17 d. per ren 
giamas b-nės ir ramovėnų iškil 
mes.

teriais, nugalėdami latvių po 
rą 6:3; 6:0.

Vasaros metu Kovo lauko te 
niso atstovai, gyvai reiškėsi 
įvairiose kanadiečių žaidynėse. 
Mūsų klubo meisteris G. Palta 
rokas pasiekė gražių pergalių, 
kurių viena yra ypač garbinga: 
žaizdamas su kanadiete. G. Pal 
tarokas laimėjo Hamiltono dist 
rikto meisterio vardą. Niagaros 
m. turnyre buvo pasiekęs pu 
siaubaigmę. Antras lauko teni 
so komandos dalyvis A. Gra 
jauskas, Viktorijos klubo pir 
menybėse užėmė antrą vietą. 
Gaila, kad G. Paltarokas iki 
šiol dar nepasirūpino Kanados 
pilietybe. Nukenčia ne tik pats 
klubas (G. Paltarokas yra kar 
tu geras stalo tensininkas), bet 
ir lietuviškas sportinis gyveni 
mas, nes hamiltonietis šiuo rne 
tu yra pajėgiausias mūsų lauko 
teniso žaidėjas, tačiau negalė 
damas toliau išvykti, kaip iki 
Kanados sienos, jis priverčia pa 
baltiečių rungtynėse JAV, vi 
sas pergales atiduoti latviams ir 
estams.

Rugsėjo antroje pusėje bus 
pradėtos krepšinio ir stalo teni 
so treniruotės. Šiemet numato 
ma įsteigti jaunučių krepšinio 
komandą, tuo tarpu jaunosios 
stalo tenisininkės, po trumpų va 
saros atostogų, vėl jau regulia 
riai treniruotes pradėjo parapi 
jos salėje. Kviečiame antradic 
niais ir ketvirtadieniais visas mė 
gėjas atvykti 6 vai. v. į parapi 
jos salę. Priimamos norinčios 
žaisti nuo 9 m. amž. K. B.

Red. turi pastebėti, kad Ka 
nados pilietybės neturėjimas 
nesudaro kliūties išvykti iš Ka 
nados. Išvykimui tarnauja Lie 
tuvos pasas arba Kanados. Lie 
tuvos pasas gaunamas pas L.ie 
tuvos konsulą, o Kanados — 
Ottawoje.

NAUJAS SPORTAS
Jau išėjo iš soaudos FASK'o 

leidžiamas ir K. Čerkeliūno re 
daguojamas Sportas. Jame rašo 
A. Tamulaitis, Br. Keturakis, 
Pr. Mickevičius, J. Jašinskas i. 
kt. Laikraštis gerai iliustruo 
tas, gero popieriaus. Įdomios 
kanadiečiams yra A. Daukšos 
..Skeveldros“, kuriose taip ra 
soma apie Kanados klubus: 
,,grįžkime atgal į Kanadą. Ne 
išeina iš galvos merginos (nie 
ko stebėtino!) ir jaunučiai bei 
jauniai krepšininkai. Hamilto 
no Kovo merginos pašėlusiai 
gera medžiaga. Nežinant padė 
ties, vis dėlto norėtųsi paklaus 
ti, kodėl toksai veteranas Pil 
kauskas be darbo vaikšt'nųa ir 
merginų netreniruoja? Tuomet 
gal ir svetimtaučio trenerio ne 
reikėtų. (Atsakymas p. A. 
Daukšai: V. Pilkauskas ir R. 
Bagdonas ,,užsidarė“ Hamlto 
ne šeimos gyvenime — K. B.) 
Pas Toronto Aušros jaunučius 
yra panašiai, ypač ka: kanadie 
tis vadovas nelabai jau būtų už 
mūsiškius geresnis. Gal kai 
kam, ypač Toronte, atrodytų 
keista, bet man būtų visai nor 
malu, jei Vytis, Aušros jauni 
mui pamokyti, paskolintų savo 
veteranus Mackevičių su Dd 
liūnu“.

1961 m. kovo mėn. 15 d. 
baigiasi dabartinio FASK’o ka 
dcncija. Tuo reikalu autorius ra 
šo: „Toronte visai padorų są

Stankūno ir Masiulio
Lietuviu Prekybos Bendrovė

C j

maloniai atkreipia visų tautiečių dėmesį į tai, kad ji neturi jokiu 
kitų adresų, o tik šį vieną, apačioje šio skelbimo pažymėtąją 
ir taip pat nieko bendra neturi su nelietuvių bendrovėmis, ku 

rios gali kartais reklamuotis panašiais į jos pavadinimais.

STANKŪNO IR MASIULIO LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

skubiai pasitarnauja užsakantiems standartinius grynos vilnos 
medžiagų su įrašais „Al! Wool Made in England” siuntinius, 
pusvilnonės medžiagos su įrašais „Made in England” pigius 
siuntinius, prabangius ir kalėdinius siuntinius neribotais kie 

kiais ir visas kitas prekes pagal Bendrovės kainininkus 
ir katalogus.

Malonėkite rašyti mums ir reikalauti pavyzdžių, ir mes greit 
pasitarnausime, arba kreipkitės į šiuos mūsų atstovus:

V. Bačanskas, 897 W. Lombard St., Baltimore 1, Md., USA.
A. Dabšys, 3803 Evans St., Los Angeles 27, Calif., USA.
J. Dagys Agency, 114 N. Rockton Ave., Roeford, Ill., USA.
I. Daugirdas, 337 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y., USA.
K. Dulkys, 407 Burden St., Prince George, B. C., Canada.
D. Jurjonas & Co., Inc., 3251 So. Halsted St., Cnicago 8,

111., USA.
K. Kudukis, 1702 Whitehall Dr., London, Ont., Canada.
A. Kusinskis, 61 Front St., Apt. 3, Sudbury, Ont., Canada.
A. Mylė, 991 St. Elizabeth St., Montreal 18, P. Q., Canada.
j. Petiuiionis, Gaiva — Refrechments & Gifts, 3570 W. 

Vernor, Detroit 16, Mich., USA.
i. Radzevičius, 180 N. Cumberland St., Port Arthur, Ont., 

Canada.
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land, 

Australia.
A. Steikūnas, 3824 Hemloc St., East Chicago, Ind., USA.
J. Vaičaitis. 359 W. Broadway, So. Boston 27, Mass., USA..
J. Valaitis, Hamburg - Altona, Daimlerstr. 44, Germany.
G. Zaborskis, 130 Bradford St., San Francisco 10, Calif., USA.
E. Žukauskas, Marquette Gift Parcel Service, 2439 West

69 St., Chicago 29, Ill., arba 4839 W. 14 St., Cicero 50,
111., USA.

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY

108A, Whitechapel Rd.
London, E. 1, Great Britain.

KOMUNISTINĖ VALSTY...
Atkelta iš 2-ro psi.

„Atstiko tai, ko iš tokio ban 
dymo, kuris nesiskaito su žmo 
gaus prigimtimi ir buvo galima 
laukti. Pirmiausia kilo ginčai 
dėl lygaus atlyginimo už nely 
gų darbą. Be to, niekas nesijau 
tė įpareigotas imtis nemalones 
nio ir sunkesnio darbo. Prade 
ta pavydėti respublikos raštve 
džiui, kuris sėdi sausame kam 
baryje ir neturi reikalo persi 
tempti, persidirbti. Neatsirado 
tokių, kurie sutiktų dirbti ii 
giau, negu nustatytos 8 valan 
dos. Kukurūzų pjūčiai atėjus, 
neūkišką darbą dirbantieji ne 
sutiko padėti. Kol ginčas buvo

rašą galėtume turėti, jei Vytis, 
Aušra ir Hamiltono Kovas su 
gebėtų susisėsti prie vieno sta 
Jo“. Labai teisinga kol. A. 
Daukšos mintis. Kodėl nepamė 
ginti vieniems metams ir suda 
ryti naują FASK’ą iš kanadie 
čių. Toronto — Hamiltono 
ašis būtų stipri. K. B. 

likviduotas, derliaus dalis su 
gedo. Visa tai vertė šios valsty 
bės steigėją ir prezidentą Lane, 
kuris turėjo gerą policiją, imtis 
griežtesnių priemonių priversti 
žmones atlikti būtiniausius dar 
bus...“

Toje knygelėje yra cituoja 
mas sociologas G. Szrzesny, ku 
ris iš visa to daro tokią išvadą:

„Tokiu būdu paaiškėjo, kad 
nuoseklus komunizmas yra tik 
apvertimas kapitalistinės sant 
varkos. Stiprusis lieka silpnojo 
pavergėju. Valstybėje, kurioje 
pravedama griežta sosialistinė 
santvarka, jautresnis turi prisi 
taikyti prie žiauresnio blogų 
įpročių ir reikalavimų. Taip 
pat darbštesnis turi sykiu išlai 
kyti tingesnį. Šitai nelygybei 
panaikinti yra reikalinga di 
džiausią valstybinė prievarta ir 
teroras. Tada lygybė yra ne vi 
siems ta pati laisvė, bet visiems 
ta pati vergija“.

Edv. Šulaitis.

ATLETIŠKOS 
SPORTO KELNAITĖS 

VYRAMS IR 
BERNIUKAMS

Visi veiklūs vyrai įver
tina WATSON'S atleti
nį maišelį ir trejopą ap- 
dominalinį prilaikymą. 
Elast. ju.osm -neprily

gstamas vyrų pato
gumas. Patvarios, 

ekspertiškai pasiū
tos, lengv. skalb.- 
-nereikia-laidyti. 

Maršk. prider.

15-W-0
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Žalgirio mūšio 550 m. sukakties ir
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO M Ė N. -1 1 D.

11 vai. pamaldos A. V. parapijos bažnyčioj.
3 v. 30 m. Thomas D’Arcy Me Gee salėje—220 Pine Ave W.
Atidaromasis žodis — rašytojo J. Žmuidzino.
Paškaita — Lietuvos Istorijos autorės dr. V. Sruogienės.

Tautos Šventės 
minėjimas

Koncertinėje minėjimo programoje dalyvauja:

Dramos aktorius J. Akstinas,
Dainininkai solistai: A. Paškevičienė ir A. Keblys.

Scenos dekoravimas V. Remeikos.

Seimelio Prezidiumas.

MOKT1REAL

bu
D.
Še
D.

ŽALGIRIO IR TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Montrealio L. B. seimelio 

prezidiumas nutarė šio rugsėjo 
mėn. 11 d. 15 vai. 30 min. D' 
Arcy McGee salėje (220 Pine 
Ave W.) ruošti 550 m. Žalgi 
rio mūšio sukakties ir Tautos 
Šventės minėjimą.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Rugs. 3 d. A V bažnyčioje 

Tėvas J. Aranauskas, S J, sutuo 
kė Rimantą Jurkų su Marija Si 
niūte. Šliūbo metu giedojo A V 
parapijos choras, vedamas mu 
ziko A. Ambrozaičio ii op. sol. 
E. Kardelienė; maršus grojo R. 
Keturka. Jaunųjų palydoje 
vo R. Siniūtė su A. Jurkum. 
Dargytė su R. Sinium, R. 
mogaitė su p. Kalvaičiu,
Aneliūnaitė su R. Knystati tu. 
Vestuvių puota įvyko M. ir J. 
Dr. Šemogų namuose ir buvo 
labai jauki ir nepaprastai links 
ma,- vedant ją Pr. Rudinskui. 
Buvo daug kalbų, dainų link:-; 
mumo, palydint į naują gyve 
nimą jaunuosius, sukūrusius gia 
žų lietuviškos šeimos židinį. 
Vestuvėse dalyvavo iš JAV at 
vykusi p. Kalvaitienė su sū 
num, kunigai J. Aranauskas, 
dr. Jucevičius ir gražus būrys 
jaunųjų giminių ir gerų bič..i 
lių. Povestuvinės keli >nės 
nųjų pora, ta proga apd< rano 
ta labai gausiomis dovanomis, 
išvyko į Gaspi kalnų sritį.

Kitos gražios vestuvės buvo 
Šv. Kazimiero pa 
nigas J. Bobinas sutuokė Joną 
Sirvydą su Marion Stevenson. 
Vestuvių puota įvyko EI Passo 
’liAtely. Dalyvavo daug susi 
tuokusiųjų giminių ir artimu 
jų, jaunavedžius sveikinusių ir 
apdovanojusių puikiomis dova 
nomis.

Jaunavedžiai povestuvinės 
kelionės išvyko į Oklahoma.

MONTREALIO ŠEŠTADIE 
NINĖS MOKYKLOS 

pradeda naujuosius mokslo mc 
tus sekančia tvarka:

Rugsėjo 18 dieną 11 vai. pa 
maldos AV bažnyčioje. P<> p . 
maldų mokslo metų atidary
mas A V salėje. Pamokų p: 
džia rugsėjo 24 dieną, 9 vai. 
Rosemounto mokykloje. 31 5 
Dundurand ir Aušros Vartų 
mokykloje 5525 Angers, Cote 
St. Paul. Visi šeštadieninių m > 
kyklų mokiniai dalyvauja orga 
nizuotai pamaldose ir rankasi 
10.30 AV'salėje.

Mokslo melų atidaryme da 
lyvauja ir Augštesnicji Litua 
nistijcos kursai.

MUZIKOS STUDIJA
ved. op. sol. A. Kardelienės, 
mokslo metus pradeda pirma 
dienį, rugsėjo 12 dieną. Priima 
mi nauji mokiniai. Susižinoti ga 
Įima telefonu: PO 7-0473.
® Seselė Felicija ilgus metus 
vadovavusi Nek. Pr. seselėms 
ir atlikusi daug ir sunkių kuri 
mosi darbų, išvyksta iš Mont 
realio. Atsisveikinimui rugsėjo 
10 d. 7 vai. vakaro Aušros 
Vartų salėje rengiamos išleis 
tuvių vaišės. Visa Montrealio 
visuomenė mokytojai, mokinių 
ėvai, buvę seselės Felicijos mo 
kiniai Lietuvoje ir Montrealyjc, 
bičiuliai ir pažįstami kviečiami 
išleistuvėse dalyvauti. (AVj.

Šv. Onos dr-jos susirinki 
įvyks sekmadieni, rugsėjo
d. tuoj po pamaldų A. V- kle 
bonijos salėje. Visos narės pra 
šomos dalyvauti. (AV).
® D. ir B. Staškevičiai pakriks 
tijo savo antrąjį sūnelį Liną.
• Ponia Bulotienė su vaikais 
sugrįžo lėktuvu iš Paryžiaus, 
Prancūzijoje, šį trečiadienį. 
©Banko „Litas“ valdybos po 
sėdis įvyks ateinantį sekmadie
nį, rugsėjo mėn. 11 d., 8 vai. 
30 min. ryto banko patalpose.

11

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir i
i , . . j. . i 7—9 p. m.ketvirtadienį | *
antradienį ir

i , j- ■ 2—4 p. m.penktadienį
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. m. 
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-31 75; namų DO 6-9582.
•nimsantunu;: r. i :: • ■w

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

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

HU 1-8437

Dr. A. O. JAUGEEIENĖ
Dantų Gydytoja

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. M A L I S K A 

2 biurai:
5441 Bannantyne, Verdun.
1396 St. Catherine St. W.

(prie Bishop).
Siute 419, tel. UN 6-8235 

Namu tel. DO 6-0682

ADVOKATASX 
^STASYS DAUKŠA, LL. D.

4

3 t *

Dr. C. BEDARD, B.A., D.C. 
Chiropractor 

H U 4-5527 
5881 Monkland Ave., 

N. D. G., Montreal.

Solistai A. Paškevičienė ir 
A. Keblys, 

dalyvaują minėjime.

AU 
50

labai

h Raštinė: LE 4-4451

HAMILTON
PRADEDAME MOKSLO METUS

Pirmąją mokslo dieną pamo 
kos baigiamos 12 v., o vėliau vi 
są laiką 1 vai.

Prašomi visi tėvai mokyki! 
nio amžiaus vaikus neatidėlio 
jant pirmąją mokslo metų die 
na atsiųsti į mokyklą, kad vė 
liau nebūtų trukdomas darbas

Mokyklos Vedėjas.

Hamiltono lietuvių Vysk. M. 
Valančiaus prad. mokykloje 
naujieji mokslo metai pradeda 
mi rugsėjo 10 d., 9,30 v. tose 
pačiose patalpose — St. Marry 
mokykloje, Mulberry ir Park

Į mokyklą priimami visi vai 
kai, kuriems šiais metais sukan 
ka 6 m. amžiaus.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE 

sekmadienį prasidės 40 ' valan 
dų Šv. Sakramento adoraiija pa 
maldomis 11 vai. Kiekvieną va 
karą bus mišios su pamokslu 8 
vai. Užsibaigs antradienio va 
kare.

Rugsėjo 18 d., 3 vai. po pie 
tų, Šv. Kazimiero parapija vyks 
ta į kapines aplankyti mirusių 
jų kapus ir pasimelsti už mirų 
šiųjų sielas.
@ Ponia Lingaitienė, 
sunkiai serga. Ji buvo 
ta, bet 1 gšiol vis dar 
serga.
® P. Riaukienė, seniai
ganti, turėjo dar nelaimę 
krist nuo kėdės ir jos būsena 
dar daugiau pasunkėjusi.

senjore, 
operuo 
sunkiai

j au ser
nu

SUĖMĖ SU NETIKRAIS 
DOLERIAIS

Toronte suimtas tūlas W. 
Hamel, pas kurį rasta sindasto 
tų šimtinių už 41,200 dol. Su 
imtasis aiškina, kad jis tuos pa 
dirbtus pinigus pirkęs Montre 
alyje už 3,400 dol. Bet tiktai 
dvi šimtines paleidęs apyvar 
ton. Yra suimtų ir daugaiu ne 
tikrų pinigų platintojų.
@ Gaurys Jonas Verduno ligo 
ninėje buvo operuotas dr. J. Še 
mogo, bet jau yra pasveikęs.
• P. Tranelis, užpernai atvy 
kęs iš Lietuvos, šiomis dieno 
mis išvyko į Vokietiją.
• Pas J. Bakanavičių praėjusią 
savaitę viešėjo iš Toronto pp. 
Jurkštai ir p. Paurys.

VISUOMENININKUI 
GUSTINUI KUOLUI 

METŲ
Visuomenininkas ir

veiklus kultūrininkas, ypačspau 
dos rėmimo ir platinimo srity 
Augustinas Kuolas susilaukė 50 
metų amžiaus sukaktuves, ku 
rias atšventė rugsėjo 3 d. pm 
kioje, brangioje ir meniškoje sa 
vo rezidencijoje, kokią jis su 
Ponia moka pasirinkti. Sukak 
tuvių puotoje dalyvavo arti 
100 asmenų, kurie sukaktuvi 
ninkui linkėjo ilgiausių metų ii 
laimingos ateities.

A. Kuolas yra biskvitų fabri 
ko Toronte darbų vedėjas, tu 
rįs labai gerą padėtį. Vieną dūk 
rą, odontolog-jos Daktarę, pp. 
Kuolai išleido už vyro, kuris gy 
vena Ošavoje, kita jų dukra tę 
šia mokslus. Geros 
ilgiausių metų p. 
Kuolui!
® Metinė lietuvių 
kelionė į Midlando šventvietę 
įvyks rugsėjo 11 d. Springhurs 
te pamaldos tebus 9 vai.
© Solistė Vaclava Žiemelytė, 
rugsėjo 1 d., šiuo metu vyks 
tančioje Kanados tautnėje pa 
i odoje, turėjo dainų rečitalį.
® Toronto akademikai skautai 
spalio pradžioje turės sovyklą, 
kurioje numatoma plati kultūri 
nė programa. Dalyvių žada bū 
ti ir iš JAV.

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitari:- .)

♦»'**t*»AC**?»*

sveikatos ir 
Augustinui

maldininkų

KORNŲ VAKARAS 
ir jų valgymo rungtynės, su 
žais ir dovanomis, įvyks šį 
tadienį, lugsėjo 10 d., 8 vai. va
karo, p. Skinkio vedamame 
Hotel Sandy Beach, Lake Mas 
kinonge, St. Jovite, Que.

pn 
šeš

I
Dr. t*. VIORK1S
DANTŲ

Vakarais
pagal

1082 Bloor W„ Toninio 4. įįi 
(į rytus nuo Duliei m Si j įJAUNOSIOS KARTOS 

KULTŪROS ŽURNALO
Metmenys, antras numeris jau 
gaunamas pas Aug. Kuolą. Pre 
numeratą dar priima A. Bane 
lis, 1 Elgin Ave, arba užsisa 
kyti galima tiesiog iš administra 
cijos 4 dol. prisiunčianl: R. Vai 
tys, 926 Hinman Ave., Evans 
ton, Iii., USA.
© Dr. J. Sungaila, turįs labai 
gerą padėtį vienoje Toronto 
ligoninėje, kur veda rentgeno 
skyrių ir taip gi universitet 
studentams skaito rentgenolo 
gijos paskaitas, dabar statom 
puikius, labai gražioje Toronto 
naujai išplanuotoje vietoje na 
mus. P. Sungailienė su vaikais 
yra išvykusi atostogų.
• Kanados tautininkai, Lietu 
vių dienos proga, Toronte ture 
jo metinį suvažiavimą ir išsi 
rinko naują valdybą, kurios 
pryšakyje atsistojo p. Kalend 
ra. Tuo tarpu tautininkų cent 
ras, ligšiol buvęs Montrealyje, 
• Regina Kulienė, Toronto 
dabar perkeltas į Torontą, 
un-te gavusi socialinio darbo 
mokslo magistro laipsnį, skai 
tys paskaitą rugsėjo 29 d. Mont 
realyje rengiamose studijų die 
nose.
® Architektas Vyt. Petrulis mė
nėšio atostogoms išvyko į toli

rėš visą eilė architektūrinių gar 
senybių.
® Gvildžiai Ina ir Pranas sugrį 
žo iš povestuvinės kelionės po 
Kanados šiaurę ir apsigyveno 
vidurmiestyje.

TORONTE ATNAUJINTAS 
SĄJŪDIS UŽ FILMŲ RODY 

MA SEKMADIENIAIS
Darbo tarnyba nutarė daryti 

žygių provincijos valdžioje, 
Kad būtų nuimtas draudimas 
rodyti filmus ir sekmadieniais. 
Jeigu kitaip negalima, tai Dar 
bo tarnyba reikalauja plebii 
to, bet ši nesąmonė toliau neto 
leruotina, 
dieniais į 
eiti tiktai 
reikia eiti

CHICAGA
® „Draugo“ ekskursija iš Eu 
charistinio Kongreso ir kelio 
nės po Europą grįžo rugp. 28 
d. Rugsėjo 5 d. „Draugas“ bu 
vo surengęs didelę gegužinę 
Slovaks darže.

H ® Inž. A. Rudis yra Balfo sei 
1’* mo proga ruošiamo banketo ko 

misijos pirmininkas. Banketas 
įvyks lapkričio 26 d.
S Roma Mastienė, Čikagos Ly 
ric iperos choro dalyvė, rugsė 
jo 18 d. Jaunmo centrio salėje 
ruošia dainų ir arijų koncertą. 
Solistei akomponuos prof. VI. 

n Jakubėnas.

PRIIMAME UŽSAKYMUS H

vyr. kostiumam, paltam etc 
IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. 

Garantuotas geras darbas.
Labai prieinama kaina: $ 46.------- $ 52.—.

Taip pat parduodame visokių rūšių 
vilnones medžiagas 

SIUNTINIAMS
Su specialia nuolaida iki $ 30%. 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame įsitikinti, kad 
perkant pas mus sutaupysite. 
OSMODE CLOTHING MFG. CO.

KATEX WOOLLENS & TEXTILE CO.
1449 St. Alexander St., kamb. 1114. Montreal. 

Telef.: biznio VI 2-5319; namų VI 9-8020.

kad žmonės sekma 
kino teatrus galėtų 

12 vai. nakties, kada 
miegoti.

g „PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražhj 
skypų su' šimtametėmis puši 
mis, baltų kopų smėliu ir pri 
vačiu pliažu.

Toliau ;.uo vandens esantie 
ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina. Pamatyti skly 
pus geriausia šeštadienį arba 
sekmadienį, Ta pačia proga pa 
simaudyti ir praleisti dieną „Fa 
langes“ pušyne.

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida. 
Skambinkite telef. DU 9-0571. 

V. Sušinskas.

Notre Dame St. E. j)
Suite 901 $

UN 1-8933 |

ADVOKATAS |
JOSEPH P. MILLER, |

B. A.. B. C. L. ft
Suite 205 ft

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

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

Ift

Nosies, gerklė’ ir ausų 
specialistas hirvrgas

Dr. R. CHARI.AND
78 St. Joseph Blvd, W.

VI 2-9958

&
•Ų- o e

|Dr.E.Andrukaitis
S 956 SHERBROOKE E.
X

b TeL: LA 2-7236

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS 

B. A„ B, C. L.
215 St. James West, 

7 augimas.
TeL: AV 8-3115.

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

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE

9 f 9 a **
Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos leng 

vai ir greitai duodamos bet kokiam geram tikslui. 
Bankas veikia: Šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave, 

Verdun.
Rytais — pirmadienį nuo 10 iki 1 vai. ir šešta 
dienį nuo 10 iki 12 vai.
Vakarais — pirmadienį, trečiadienį ir penkta 
dienį nuo 7 iki 8 vai.
Sekmadieniais Aušros Vartų Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30—1 vai.

Pirm. A. Norkeliūnas RA 7-3120. Ved. D. Jurkus PO 7-4280

I MASSON FURS | 
| J. GRAŽYS | 
n Parduoda gatavus, siuva i 
H naujus, remodeliuoja ir tai T 
n so senus |

kailinius paltus.
įl Vasarai saugus išlaikymas T 
g su apdraudimu. i

3365 Masson St.,
H Montreal. i
§ Tel. RA 1-6005. g

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros

IGNAS
3260 

Montreal.

kontraktorius
G URČ1 N A
Curatteau

Tel. CL 5-5515

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

F. Jasutis...............LA 2-7879
A. Markevičius . . . ,CR 9-9793 
P. Adamonis ........RA 2-2472
P. Baltuonis...........LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . . HU 1-29-J7 
Sekite mūsų skelbimus apie 

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