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Politinių įvykių savaitė
CHRUŠČIOVAS BUVO „UŽMIRŠĘS” PABALTIJO 

VALSTYBES — JAM JAS AIŠKIAI PRIMINĖ 
KANADOS PREMJERAS DIEFENBAKER

Rusijos diktatorius per jėgą veržiasi pas Amerikos prezidentą.

Crruščiovas niekaip negali 
nusiraminti ir negali suprasti. 
Kaip gi taip jo, „prieš kurį die 
ba milionai.* pavergtų tautų, 
nepriima JAV preizdentas? Juk 
jis gi, Chruščiovas, ne kas ki 
tas, atvažiavo į Ameriką. O čia 
jo ne tiktai JAV prezidentas 
nepriima, bet ir riboja jo judėji 
mą Manhattano salos ribomis. 
Tat Chruščiovas bando viso 
kilis ėjimus. Kai nesiseka tiesio 
giai, bando savo tikslus pasiek 
ti per satelitus. Buvo Įprašęs 
Nasserį, kad jis Chruščiovui aii 
darytų duris pas Eisenhoveii. 
Nepavyko. Tada pasitelkė 
„neutraliuosius”, kurie JTO pil 
naties dienotvarkėn įnešė pa 
siūlymą, kuriuo

RAGINAMAS CHRUŠČ1O 
VO SUSITIKIMAS SU 

EISENHOWERIU.
Bet Eisenhoveris kartą jau 

patyręs jo visišką nekultūringu 
mą ir chamizmą, su laukiniu 
žmogum nenori susitikti. Kokia 
gi būtų susitikimo prasmė? Pa 
tenkinti Chruščiovo ambiciją:' 
Juk vis vien su Chrušičovu 
žmoniškai, kultūringai susikal 
bėtį negalima, nes jo žodis nie 
ko nevertas: ką jis pasakys ir ką 
pasirašys šiandien, ryt tą jau 
sulaužys. Nes laukiniai žmonės 
Įstatymų ir nesupranta ir nepai 
so.

Ir kokias reikia turėti akis, 
kad taip be jokios sarmatos 
veržtųsi pas tą EisenhoverĮ, ku 
rį apspjaudė ir kurį savo paski; 
tinėje kalboje iškoneiveikė?

Kita vertus,
GAL TAI IR GERA VAKA 

RIEČIAMS PAMOKA
Vakariečiai vis dar nepasi 

mokina kalbėti ir atsakyti 
Chruščiovui jo gi kalba ir jo gi 
argumentais. Vienintelis Kana 
dos ministeris pirmininkas J. 
Diefenbaker jam pasakė teisy 
bės žodį varerntą jo gi Chruš 
čiovo, argumentais: Jeigu 
Chruščiovas prieš koioniaiiz 
mą, tai kodėl jis neatsisako ko 
lonializmo pas save? Kodėl jis 
tankais sutrypė Vengrijos lauš 
vę? Kodėl jis tebekolomzu'oja 
ir neduoda laisvės lietuviams ir 
kitiems pabaltrečiams ? Kodėl 
ukrainiečiams neduoda laisves?

Žinoma, Diefenbaker tuos pa 
reiškimus padarė švelnia, vaka 
rietiška forma, kuri storai 
Chruščiovo odai peršvelnus. Šia 
prasme mums, lietuviams, Įdo 
mu tai, kad
CHRUŠČIOVAS PABALTI 

JO TAUTAS BUVO 
„UŽMIRŠĘS”

Jis ilgoje savo pasiburnoji 
mų kalboje suminėjo Rusijos 
pavergtas Sibiro tautas, kūnas 
veidmainiškai budino kaip iais 
vas, bet buvo „užmiršęs“ Pa 
haltijo tautas ir buvusias nepri 
klausomas jų valstybes.

Vienas Difenbaker jam paša 
kė, kad tautų išlaisvinimą turi 
pradėti rusai nuo savęs.

Kai Diefenbaker kalbėjo, 
Chruščiovas buvo išėjęs, bet 
kai kalbėjo DB premjeras Mac 
millanas, Chruščiovas klausėsi, 
ir išėjo iš pusiausvyros, kai Mac 
millanas pasakė, kad
DU MILIONAI VOKIEČIŲ 

PABĖGO IŠ RYTINIO 
BERLYNO

Ko gi jie bėga, jeigu sovie 
tuose gera? Anot Macmiilano. 
,,pragaras Vakaruose ir rojus 
^Rytuose, bet kažkodėl iš „Ry 
tų rojaus” milionai bėga į „Va 

karų pragarą”... Chruščiovas 
neišsėdėjo. Teisybės konstatavi 
mas taip jį sudilgino, kad jis pa 
Šoko su Gromyka ir pradėjo 
daužyti kumštimis stalą. JTO 
pirmininkas turėjo kviesti juos 
prie tvarkos. Dėl to spauda pa 
sišaipė, girdi,
CHRUŠČIOVAS MOKINASI 

PARLAMENTARIZMO,
nes Rusijos soviete visi „depu 
tatai“ gali tiktai ploti ir keiti 
jam ovacijas, o čia... jam paša 
ko ir teisybę tiesai į akis... Tei 
sybės gi Chruščiovas labai ne 
mėgsta ir kelia triukšmą.

O teisybė Chruščiovui turėtų 
būti pasakyta jo būdu ir jo gi ar 
gumentais. Visa, ką ChrušČio 
vas kalbėjo apie JAV ir kitas 
valstybes, kurios kolonijoms su 
teikė laisvę, visa tai visų pirma 
tinka Rusijai, nes
RUSIJA YRA DIDŽIAUSIA 
KOLONIALISTINĖ VALS 

TYBĖ VISAME 
PASAULYJE.

"kaip pasakė Diefenbaker. Tai 
yra teisybė, nes Rusija yra pa 
vergusi apie 160 tautų, kurios 
laukia laisvės, bet kurių laisvę 
Rusija trypia tankais, kaip tą 
padarė su Vengrija.

Jungtinėse Tautose dabar 
vyksta didžiulė Vakarų kova 
su totalizmu, su diktatūromis 
ir paverginąu.

Svarbu, kad
JTO GENERALINIS SEKRE 

TORIUS GAVO 
PASITIKĖJIMĄ, 

kai ji Chruščiovas ujo ir siūlė 
pašalinti. Sekretorių palaikė ii 
Afrikos ir Azijos valstybės.

Nusiginklavimo klausimas, 
irgi priešingai Chruščiovo rei 
kalavimams, perduotas specia 
liai komisijai, nors iš nusiginkla 
vimo nieko gera negali išeiti, 
nes Rusija nesutinka pi įimti 
kontrolės, o Chruščiovo žo 
džiu, žinoma, niekas nepati 
kės, nes jis žodžio nesilaiko.

NEW YORKAS DABAR 
YRA DIDELIS 

POLITINIS KATILAS, 
kuriame politika veidą įsibėgę 
jančiais tempais, ypač — susi 
skirstymas blokais. Vieni kitus 
vaišina, vieni kilus traukia pas 
save. Dabar grečiausia išryškės 
vadinamųjų „neutraliųjų“ po 
zicija. Jie vaidina. Daugumą 
„neutraliųjų“ dabar sudaro aiš 
kios diktatūros. Jų tarpe paimo 
jasi tiktai Nehru, o kiti jau pa 
aiškėjo.

Tokios būsenos akivaizdoje, 
NELENGVA SPRĘSTI PAi 

NESNIUS KLAUSIMUS.
Ir Kongo klausimas dar nė 

ra galutinai susiformavęs. Ka 
savubu jau sudarė naują va', 
džią, bet vis dar painiojasi Lu 
mumba.

Indokinijos pusiasalyje taip 
pat nėra tikrumo, nes ten ko 
munistai tebeverda košę.

Kinijos komunistai vėl pasisa 
kė eisią „išlaisvinti** Foimo 
zos.

Tibeto šauksmas tebelieka 
neišgirstas, kaip ir Pabaltijo 
tautų. Teisybei sunku gyventi 
pasaulyje, kaip ir mažiems, di 
džiųjų užgožiamiems.

NEABEJOTINA, KAD 
JUNGTINĖS TAUTOS 

GYVENA KRIZĘ.
Sovietinis blokas pasiryžęs 

jas išardyti. Rusai siūlo vietoje 
vieno sekretoriaus padaryti tn 
jų komisiją, kurios nariai ture

KAS NAUJA KANADOJE
BUS SVARSTOMAS KANADOS SAVARANKIŠKUMO 

KLAUSIMAS
Šį klausimą iškėlė Kvebeko 

premjeras Lesage Kanados pro 
vincijų valdžių pasitarime Ot 
tavvoje. Dabartinė politinė Ka 
nados būsena, kad Kanados 
konstituciją gali pakeisti tiktai 
Anglijos parlamentas, Lesage 
prilygino kolonialistinei pade 
čiai, kuri nesuderinama su Ka 
nados laisvės sąlygomis. Jau to 
je konferencijoje buvo nusista 
tyta išsiaiškinti Kanados politi 
nę būseną.

Dabar, Kanados premjeras 
J. Diefenbaker, atsiliepdamas į 
Chruščiovo pasiilynt.s suteik 
ii tautoms laisvę, aiškiai paša 
kė. kad tokią teisę turi turėti vi 
sos tautos, o jų tarpe ir li°tu 
viai, latviai, estai, ukrainiečiai 
ir kiti. Jis taipgi nurodė, kad 
Kanada yra Britų bendruome 
nėję, kaip dominija, bet kad j' 
turi teise ir laisvai gali kitaip 
apsispręsti.

Dabar pranešama, kad Ka 
nados savarankiškumo klausi 
mui svarstyti spalio 6 ir 7 dieno 
mis Ottawoje susirinks Kana 
dos proviniijų ministerial piimi 
ninkai ir tesingumo mnistCiiai, 
kurių konfeiencija spręs Kana 
dos savarankiškumo klausimą 
plačiu mastu.

Tiesa, Kanados savarankis 
kūmo ir konstitucijos keitimo 
klausimas yra visą laiką gyvas. 
Ryškiau jis buvo iškeltas 1950 
metais, bet po to apmirė ir istci 
lo tiktai dabar, kai Kvebeko pro 
vincijos vyriausybės priešakyje 
atsistojo liberalas Lesage.

NEDARBO KLAUSIMAS
Rugsėjo 1 d. Kanadoje buvo 

280,000 bedarbių. Šis skaičius

MASINU FONDO VAJUS
NL Mašinų Fondo vajus tę 

siamas. Labai nuoširdžiai pra 
šonu visi skaitytojai jį parem 
ti, nes yra gyvas reikalas spaus 
tuvę pertvarkyti. Todėl esame 
labai dėkingi tautiečiams Skai 
tytojams, kurie siunčia tai au 
kų, tai nuperka šėrų (vienas 
šėras 10 dol.). Dabar gauta iš 
šių tautiečių:
Pranas Juodkojis,

LaSalle, P. Q........... $20.00 

tų ir atgyevntą — „veto” teisę, 
lietuviams gerai pažįstamą iš 
Lietuvos — Lenkijos unijos lai 
kų. Yra gi žinoma, kad veto 
teisė visiškai paralyžuoja veiki 
mą. Neutralieji pasiūlė kompro 
misą — trijų kolegiją su ket 
virtu pirmininku. Atseit, JTO 
turėtų — kabinetą. Bet jeigu 
bus įvesta veto teisė, tai ir kaoi 
netas bus neveiklus.

KOMUNISTAI BENDRA 
DARBIAUJA SU TURČIAIS

Maskvos keikiamasis Wai 
street yra keikiamas tiktai nai 
van uždarytiems rusų žmo 
nėms. o Amerikoje ChrušČio 
vas ir kiti komunistai bendra 
darbiauja kaip tiktai su multi 
milionieriais. Taip Amerikos 
multimihomerius Cyrus Eaton 
suruošė vaišes ir Vengiijos liau 
dies ir jos laisvės žudikui Kada 
rui ir sovietuos diktatoriui ir 
Kadaro bosui Nikitai ChrušČio 
vui. Tiktai demokratinių V a 
karų diplomatai atsisakė daly 
vauti prokomunisto vaišėse. 
Kanados atstovai taip pat atsi 
sakė dalyvauti.

KITOS ŽINIOS
—• Paryžiuje įvykusiame 

tarptautiniame žydų kongrese 
paaiškėjo, kad iš sovietuos nori 

5% mažesnis, nei praeitą mene 
si, bet didesnis, negu tuo pat 
metu pernai. Bedarbiams už tą 
mėnesi buvo išmokėta nedarbo 
pašalpos dvidešimt vienas su 
puse milibno dolerių.

SUDAROMOS TYRIMU 
KOMISIJOS

Pirm. Diefenbakeris pareik 
kė, kad bus sudaromos dvi tyri 
mų komisijos: viena, kurios 
darbai užtruks apie dvejus me 
tus, tirs administracijos ir įmo 
nių administracinę veiklą; kita 
komisija tirs spaudos įmonių iš 
keltą klausimą, kad Kanados 
spaudos įmones nustelbia daug 
galingesnė JAV spaudos pra 
monė, su kuria Kanados spau 
dos pramonė nepajėgia konku 
ruoti.

I KANADOS ŽEME 
PRIEŠ 463 METUS 

’šsikėlė portugalas jūrininkas 
John Cabot ir ją pavedė Anglį 
jos karaliui Henry VII; tas vis 
kas vyko po septynerių metų 
Kolumbui atradus Vakarų Ir 
diją 1492 m. Jo laivas „Mat 
hew“ su angliška įgula, anglų 
vyriausybės įrengtas ir apgink 
luotas, išplaukė iš Bristol uos 
to. Cabot įkėlė koją į šiaurės 
Amerikos kontinentą Cape Bre 
ton saloj. Neseniai bronzos ..ta 
tūla, pagerbiant šio žymaus at 
radėjo atmintį, buvo atidengta 
Cape 'lurėje salos Cape Bri 
ton, kur manoma, kad Cabot 
išlipo i krantą. Lentoj aprašyti 
visi įvykiai, kurie buvo 1497 m. 
birželio 24 d. Cabot'o biustas 
stovi viršuje šešių pėdų plytų 
bokšto. (CS).

Kol kas įduodu iš visų skaity 
tojų prašomus 20 dol. už du šė 
rus Ateity tikiuosi ir daugiau 
duoti NL Mašinų fondo tiks 
lams, kad NL spaustuve grei 
čiau galėtų persitvarkyti, — 
pareiškė p. Juodkojis.

Vis . >s vajaus dalyviam: 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „Neprik 
kuisoma Lietuva“ Valdyba.

pabėgti visi žydai, kurių esą 
apie du su puse miiiono.

— Argentinoje suimtas as 
mito panašus į vokietį žudiką 
Bormaną. Kyla kalbos, kad 
gal ten yra ir Hitleris dar gy 
vas...

— Nauja Kongo vyriausybė 
pavarytų sovietinių atstovybių 
bute rado įrodymų, kad Lu 
mumba mezgė ryšius su komu 
nistais, prašė jų paramos ir ga 
vo du su puse milionų dol.

— Vakarų Vokietija atšali 
kia prekybos sutartį su rytų 
Vokietija dėl to, kad ji pradėjo 
varžyti susisiekimą su Berlynu.

— Šioje JTO sesijoje daly
vauja per 2 tūkstančius korės 
pondentų.

— J. Paleckis vėl atstovauja 
Rusijos diktatūra tamtautinia 
rne parlamentarų suvažiavime, 
kuris vyksta Tokio mieste. Ten 
jam teko perskaityti Chruščic 
vo pasiplūdimus prieš Ameri 
ką.

— Psich. nesv. Fidel Castio 
sovietų lėktuvu išskrido namo, 
nes jo lėktuvai JTO konfiskuo 
ti.

— Atlanto sąjunga patvirti 
no Eisenhowerio atsisakymą 
kalbėtis su Chruščiovu.

KANADOS PREMJERAS J.

„Sovietų Sąjunga yra pati di 

džiausią kolonijinė imperija pa 

šaulyje, laikanti savo kietame 

kolonijiniame režime visą eilę 

tautų. Jei Chruščiovas reikalau 

ja kolonijinėms tautoms nepri 

klausornybę, tai mes klausiame . 

O kaip yra su Lietuva, Latvi 

ja, Estija ir kitomis sovietų rėži 

me esančiomis tautomis, kurios 

siekia laisvės“.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS Š U L AIT I S

NĖS SUVAŽIAVIMAS 
LIETUVIŲ BENDRUOME 
Rugsėjo 24 — 25 dd. Čika 

gos Jaunimo Centro namuose 
įvyko JAV LB Tarybos posė 
džiai. Pirmąjį posėdį pradėjo 
Tarybos prezidiumo pirm. J. 
Šlepetys, o invokaciją sukalbę 
jo darybos narys prel. Ig. Al 
bavičius.

Suvažiavimas susilaukė daug 
sveikinimų. žodžiu sveikino 
konsulas dr. P. Daužvardis, 
Vysk. V. Brizgys, red. L. Ši 
mutis, kun. St. Santvaras (Bal 
fo vardu), B. Venskuvienė 
(Prancūzijos Krašto LB var 
du). Raštu sveikino V. Sidzi 
kauskas, dr. A. Trimakas, gen. 
konsulas New Yorke J. Bud 
rys, kun. L. Jankus, gen. Rėk 
laitis, Kanados Liet. B-nės var 
du Kr. V-bos pirm. Kęsgailą ir 
kt.

Išsamius veiklos pranešimus 
padarė Tarybos ir Centro vai 
dybos pirmininkai J. Šlepetys 
ir St. Barzdukas. Po to buvo 
svarstyti kai kurie statuto pa 
keitimai.

Pirmosios dienos vakare įvy
ko Tarybos narių ir svečių po 
būvis. Čia sveikinimo kalbas pa 
sakė: dr. K. Šidlauskas (Lietu 
vos KD Centro vald. vardu), 
J. Matulionis (Pasaulio LB 
vardu), V. Šimkus mVilniečių 
s-gos vardu ir kt.).

Antrosios deinos rytą posė 
džiai tęsėsi nuo ryto ir čia buvo 
priimti pranešimais ir pareng 
tos rezoliucijos. Pranešimus pa 
darė: Centro vald. ižd„ Kutlū 
ros Fondo pirm.. Informacijos 
Žinybos pirm.. Švietimo 
bos pirm, ir k t. Taip pat buvo 
■ r diskusijos.

GRĮŽIMAS NUVYKUSIŲ
UŽ GELEŽINĖS 

UŽDANGOS NETIKRAS
Prieš kiek laiko tūlas Mont 

realio lenkas Tadeuš Koyer, 
Kanados pilietis, nuvyko į Len 
kiją, kaip turistas. Lenkijos kon 
sulas Montrealyje jį užtikrino, 
kad jo rūšies žmonės Lenkijo 
je yra amnestuoti. Neamnestuo 
ti tiktai bendradarbiavę su na 
ciais. Bet... Lenkijoje, dvi va 
landas prieš grįžimą, Koyer bu 
vo suimtas, laikomas kalėjime 
ir dabar oficialiai pranešta, 
kad bus teisiamas. Lenkuose 
dėl to didelis susirūpinimas, nes 
pasirodo, kad negalima pasiti 
keti nei Lenkijos konsulo užtik 
rinimais, nei Lenkijoje paskelb 
tomis amnestijomis, nei išduoto 
mis vizomis, Taip yra atsitikę 
ir su vienu čeku, kuris buvo nu 
vykęs į Čekoslovakiją, bet ten 
buvo suimtas ir jo likimas neži 
n n mas.

TURISTINĖ BAZĖ
Ežeringame Ignalinos rajo 

ne, prie Palūšės kaimo, įsikūrė 
turistinė bazė. Gražaus pušy 
no pakraštyje išaugo ištisas 
miestelis palapinių. Dabar čia 
turizmo mėgėjai atvažiuoja iš 
įvairių šalies rajonų. Jau pei
liai čia lankėsi apie 800 turistų. 
Šiemet bazeje apsilankys dau 
giau kaip 2000 žmonių.

Turistams rengiamos iškylos 
po apylinkes, kaimyninius lajo 
nūs.
MELIORACIJOS TERMINŲ 

ŽODYNAS
Lietuvos Hidrotechnikos ir 

melioracijos mokslinio tyrimo 
institutas išleido „Mehoraci 
jos terminu žodyną“. Autorius 
— technikos mokslų kanūida 
tas docentas J. Čeičys.

DIEFENBAKER-

DEMONSTRACI ’OS 
PRIEŠ CHRUŠČIOVĄ

Čikagos miesto centre rugsė 
jo 24 d. popietėje buvo suren" 
tos demonstiacijos prieš Chruš 
čiovą, kin ose aktyviau pašilo 
dė lietuviai ir ukrainieti i. Lie 
tuviai nešiojo plakatu: r dali 
no lapelius, o ukrainiečiai va 
žiavo su prieškomunistiniais pla 
kutais aptaisytomis mašinomis.

Dalinami lapeliai buvo pasi 
rašyti American Friends of An 
tibolshevist Block of Nations, 
Inc. organizacijos vardu. Jose 
keliose vietose buvo suminėtas 
Lietuvos bei lietuvių vardas. 
Tokių lapelių išdalinta kelios 
dešimtys tūkstančių.

Po kelių valandų demonstra 
ei jų miesto centre, dcmonslrun 
iai pajudėjo į Grant parką, kur 
Don Varno posto veteranai lie 
tuviai, lydimi taut, rūbais apsi 
rengusių moterų bei kitų daly 
vių, padėjo vainiką prie Linkui 
no paminklo.

ŽALGIRIO MŪŠIO 
MINĖJIMAS

Lietuvių Istorijos Draugijos 
surengtas Žalgirio mūšio minė 
jimas įvyko rugsėjo 25 d. Jau 
nimo centre. Čia buvo skaityta 
prof. Z. Ivinskio paskaita, ku 
ną klausytojams perdavė akto 
rius Alg. Dikinis. Įžanginį žodį 
pasakė draugijos pirm. kun. 
dr. K. Matulaitis.

Meninėje dalyje pasirodė E. 
Blandytė, kuri padainavo 3 dai 
nas ir F. Strolia, smuiku atli 
kęs eilę kūrinių. Jaunieji dekia 
muotojai D. Šukelvtė ’■ R. Va.

B. Brazdžionio ei
lėraštį ir ištrauką is 
Milžino Paunksmės.

Tary siukevičius,

RUGSĖJO 25 D. YRA KA 
NADOS) JUNIMO RAUDO 
NOJO KRYŽIAUS SAVAITĖ

Tik tada, kada „Pasaulio 
viena Bendruomenė” idėja pa 
vergs žmonijos protus ir šir 
dis ir tai visuose kraštuose, 
tik tada pasaulio taika bus ga 
lutinai realizuota.

Taikos pagrindai ateity glū 
di geruose kaimyniškuose »an 
tykiuose, ir šis reikalas turi bū 
ti puoselėjamas, ugdomas ir 
lavinamas, ir tai turi būti pra 
dėta nuo vaiko.

Jaunimo Raudonojo Kry 
žiaus organizacija, kuri turi 
42.000 klasių skyrių Kanados 
mokyklose su 1.374.500 na 

riais - moksleiviais, vykdo pro 
gramą pritraukiant aktyviai pa 
tį jaunimą ir stiprinant jame 
žmoniškumo pajautimą pašau 
liniu mastu. Paskutiniais me 
tais Jaunimo Raudonojo Kry 
žaus jaunieji nariai mūsų mo 
kyklose patrigubino savo pa 
stangas, kad būtų išpildyta 
programa surenkant 150.000 
dol. Pasaulio Tremtinių- me 
tams. Šioji suma buvo surinkta 
mokinių asmeninėmis aukomis 
ir darbas, kurie siekė ne tik į 
širdį, bet ir į protą. „Tarnauk 
kitiems“ yra vienas iš pirmųjų 
Jaunimo Raud. Kryžiaus tiks 
lų. (CS).

— Kubos diktatūra grasina 
atsiimti iš JAV karo bazę 
bet... reikia pradėti karą. Ar 
pasiryš?

— New Yorko gyventojai 
skundžiasi, kad diktatoriams 
saugoti tiek suvaryta į New 
Yorką policijos, kad negalima 
gatvėmis ramiai vaikščioti.
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K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBOS POSĖDYJE -

K. L. B. Krašto Tarybos 
suvažiavimas

Spalio 8—9 d. d. Hamiltone 
šaukiamas KLB Krašto T.iry 
bos suvažiavimas. Pirmiausiai 
tenka pasveikinti Krašto Vai 
dybos nutarimą sušaukiant šią 
sesiją ilgąjį savaitgalį. Papras 
tai sekmadienio popietę, toli 
mesnių kolonijų atstovai pajų 
dėdavo namų link, palikdami 
nesvarstytų klausimų, arba ap 
tardami juos „prabėgomis“ — 
stebint laikrodžio rodykles ir 
traukinio išėjimo laiką.

Visiškai normalu, kad per 
metus laiko susirenka eilė svars 
tytinų klausimų. Tačiau neat 
rodo, kad Kanados Krašto vai 
dyba, įstengė įnešti į posėdžių 
dienotvarkę ką nors nauja. Vi 
si punktai yra standartinės tvar 
kos, kaip ankstyvesniuose su 
važiavimuose, nepadalinant net 
jų šeštadeinio ir sekma ’;er- 
posėdžiams. Greičiausia tas pa 
daryta sąmonnigai, sprendžiant 
juos nuo šeštadienio pirmos va 
landos p. p. (ar ne perdaug po 
niškas laikas paimtas?!) iki vė 
lauš vakaro, arba „dalybas“ 
paliekant patiems Krašto tary 
bos nariams.

Nekritikuosiu čia KV nusta 
tytos dienotvarkės. Tačiau ii 
gesnį laiką stovint toliau nuo 
bendruomeninio Kanados gyve 
nimo, susidariau vaizdą, kad 
mes dar gyvename tomis pačio 
mis nuotaikomis, kaip ir prieš 
dešimt metų. Gerokai klysta 
me. Lietuviškasis Kanados gy 
venimas pagrindinai pasikeitė 
per tą laikotarpį. Į „pensiją“ 
pasitraukė mūsų veikėjai vete 
ranai. Eilė mūsų darbuotojų už 
sidarė šeimos gyvenime, nepa 
likdami vietininkųč (Turiu ome 
nyje jaunimą, čia užaugusį at 
žalyną, baigusį mokslus, arba 
studijuojantį Kanados universi 
tetuose.

Pereitų metų Krašto tarybos 
pesijojeMontrealy, Londonoats 
tovas p. Daniliūnas referavo 
jaunimo klausimą. Kokios jo 
sugestijos buvo, ką jis buvo nu 
matęs, detalių negalėčiau pa 
saktyi, tačiau man atrodo, kad 
visas reikalas buvo pastatytas į 
teisingą kelią, paliekant toli 
mesnę eigą pačiai Krašto vai 
dybai. Pastaroji tur būt 1959 
m. lapkričio 28—29 d. d. šuva 
žiavimo protokolo gerai neįsi 
skaitė, kad jaunimo klausimas 
paliko stalčiuje. Gaila, nes per 
metus laiko, jaunimo (į kurį 
dedame tiek daug vilčių), kiau 
simu galima buvo gan daug 
padaryti. Tad ir siūlyčiau spa 
lio 8—9 d. d. Krašto Tarybos 
nariams, ilgai nenagrinėti vie 
no ar kito paragrafo žodžio 
raidės, palikti savo retoriką po 
sėdžiams pasibaigus, bet tie 
siog po techniškos posėdžio 
dalies (valdybų pranešimai. 

Pasisako skaitytojai
KAS KALTAS?

J. Kardelis „Naujienų“ tn 
bunoje iškelia Lietuvos žemėla 
pio netikslumus ir jo netinkamu 
mą rengiant parodą, pasirody 
mui prieš svetimtaučius. Tokiu 
žemėlapiu vietoj save išrėkia 
rnuot, pasitarnaujama tik mū 
su žemių grobuonims. Tą Nau 
jienų skeveldrose ir J. Cicėnas 
patvirtina. Taipgi prof. Dir 

mantas.
Bet štai „Drauge” Nr. 196 

St. Daun. aprašydamas pirm.

J. Jasaičio del surengimo pa 
rodos pasisako: „J. Kardelis ir 
J. Cicėnas spaudoje tikrai darė 
priekaištų dėl Lietuvos žemėla 
pio. Klausimas, kodėl jis geras 
Liet. Enciklopedijoj, bet nege 
ras Lietuvos paviljonui? Neina 
čiusiems sužinot visą teisybę ir 
susigaudyt iš spaudos, sunku, 
o visgi ir visuomenė non žino 
ti, kaip tas yra tikrumoje? S'Ū 
lau ginčijamą žemėlapį pa 
skelbti spaudoje. Klišės išlaidas

revizijos, sąmatos ir t. t.) ilgiau 
sustoti ties mūsų tautos ateitim 
Kanadoje, lietuvybės išlaiky 
mu Kanadoje.

Tiesa, numatyta yra A. Rin 
kūno paskaita. Kaip pedago 
gas, tikiu, kad jis pajudins jau 
nimo klausimą, mokyklų, ar Ii 
tuansitinių institutų. Tačiau 
mes žinome, kokie yra to vai 
šiai.

Mano manymu, geriausia 
prie jaunimo prieiti būtų iš piak 
tiškos, gyvenimiškos pusės. Su 
važiavimui paruošiau keletą 
projektų, kurių vienas būtų 
Kanados Lietuvių Jaunimo Die 
nų (Lithuanian — Canadian 
Youth Festival) organizavi 
mas.

Tradicinės Kanados Lietu 
vių dienos dar nevisiškai atsto 
ja čia užaugusio jaunimo dva 
šią. Nemasina jaunimo buvę 
mūsų ministerial, generolai ar 
augšti N. Lietuvos pareigūnai. 
Jis, išsivystęs ir subrendęs šia 
me kontinente, subūrė apilnk 
save naujus herojus politinėje, 
kutlūrinėje ir sportinėje veik 
loję. Trumpinant visą klausi 
mą, norėčiau pasiūlyti Krašto 
tarybos nariams, rengti kiek 
vienais metais Kanados lietu 
vių jaunimo dienas, kuriose šeš 
tadienio mokyklos galėtų pasi 
rodyti su savo chorais; kuriose 
jaunimas išeitų į sceną su savo 
deklamacijom; tautiniais šo 
kiais, muzikiniais gabumais: 
kuriose jaunimo organizacijos 
(skautai, sportininkai, ateiti 
ninkai ir kt.) galėtų šaukti sa 
vo bendrus suvažiavimus su re 
feratais, paskaitom ir tt. Sa 
kau, klausimas reikalingas ii 
gesnio aptarimo, pačio projek 
to išnagrinėjimo, kaip pav. at 
rinkimas paskirtose kolonijose 
geriausių muzikų, solistų, (E. 
Kardelienės, St. Gailevičiaus, 
V. Babecko, Orintienės n kt. 
studijų mokinių) įtraukimas 
viso jaunimo į ruošimo darbą 
Kanados Lietuvių Jaunimo die 
na.

Jaunimo ir mūsų ateities 
klausimą laikau vienu svarbiau 
siu, nepamirštant taip pat ir 
politinės plotmės. Nagrinėti po 
litinę pusę Krašto Taryba tu 
ri pilną teisę, nes juk kitų augs 
tesnių organų Kanadoje neturi 
me. Ryšium su tuo, atsiras kul 
tūrinio bendradarbiavimo su 
pavergta Tėvyne klausimas, ra 
dio transliacijos iš Europos sto 
čių, (jos juk ir remiamos Kana 
dos lietuvių pinigais) itališkos 
Eltos leidimas ir kt.

Vienu žodžiu, posėdžiai tu 
ri išspręsti daug svarbių klau 
■•.imu, tad ir linkime Krašto Ta 
\ryba* Hamiltone darnaus įr 
darbingo suvažiavimo!

K. Baronas.

2c
Lietuvio kova už teisybę bū 

ti lietuviu ypatingai išsivystė 
antrosios okupacijos metu. Jūs, 
išvykę iš Lietuvos, tos kovos 
nei įsivaizduoti negalite. Ji vy 
ko dviem frontais — kultūri 
niu, kur ji vyko patylomis, be 
reklamos ir didele dalimi po 
grindiniu būdu; ir kita — žiau 
ri partizaninė kova. Šie aou 
frontai — žiaurūs frontai. Jūs 
to nei įsivaizduoti negalime. Šie 
du frontai yra gyvi ir dabar. 
Netiesa, jeigu jums „Tėvynės 
balsas“ rašo, kad viskas pa 
baigta ir kad su „banditais*' jau 
„susidorota". Ne. „Banditai“ re 
beveikia. Ir tas vardas yra gar 
bės vardas. Ir... pareigos. La 
bar jau „banditas“ yra kiekvie 
nas lietuvis, kas sakosi esąs lie 
tuvis. Čia ir yra ta mūsų trage 
dija, kuri pakibo ant lietuvių 
tautos, kaip didžiausia ir nie 
kad dar nebuvusi tokia grės 
minga. Tai grėsmei apibūdinti 
reikia platesnio pasisakymo. Jei 
gu Šis mano laiškas jus pasieks, 
pabandysiu jums tą plačiai iš 
aiškinti.

Kai motina lietuvė sunkiai 
carinės okupacijos laikais augi 
no savo vaikus, ar ji jiems, jau 
niems, sakė, kad jie yra lietu 
viai? Ne. Okupacijos ją tiek 
buvo paveikusios, kad daugely 
je atvejų, ypač kaimo moterys, 
net pačios nežinojo, kad jos 
yra lietuvės. O vis dėlto vaikai, 
kartų kartos, išaugo lietuvis 
kos. Nes, kaip Maironis sakė, 
motinos „į krūtinę skausmą sa 
vo liejo nejučia” vaikams 
Taip ir dabar. Ar lietuviui rei 
kia sakyti, kad jis lietuvis? Ar 
lietuviui reikia sakyti, kad jis tu 
ri būti lietuviu? Ne. Lietuvis 
tvirtai žino, kad jis lietuvis ir 
gerai atsimena tauraus Sauer 
veino įsakymą: „Lietuviais esą 
me mes gimę, — lietuviais tu 
rime ii’ būt!“ Tai mūsų pavel 
dėta, tai mūsų įgimta, lai su 
motinos pienu mums įsigėrę mū 
sų organizmam Kai okupantas 
neleidžia net minėti tautos 
žodžio, vietoje to įsakydamas 
vartoti žodį nacija, tai ar 
reikia lietuviui aiškinti dar, kad 
jis yra lietuvis? Ne. Dabar pas 
mus yra tiktai lietuviai ir išda 
vikai. V. Kudirka sakė: „už 
trupinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą...“ Deja, tokių yra. 
Tačiau, jeigu būtų kitaip, ne 
bi<tų ir patarlės: „Nėra 
kios be dūmų“.

Aiškumo dėliai, prašau ži 
noti, kad netaikau šito komu 
nistui, kuris laikosi kaip žmo 
gus ir kaip lietuvis, nes kas 
žmogus, tas ir lietuvis, o kas 
ne žmogus, tas ir išgama.

Tat,' pas mus, Lietuvoje,t 
dabar yra tylioji lietuvy 
bė ir triukšmaujantis parsida 
vimas ir išsigimimas.

Tylioji lietuvybė labai tvir 
tai leido šaknis piimąjį anuo 
sios rusų okupacijos dešimt 
mėtį. Jaunimas, mielasis jau 
nimas, visu savo 
erttuziazmu ir giliu patriotiz 
mu šokosi atkurti Lietuvą — 
tautinę Lietuvą, lietuvišką Lie 
tuvą.

jaunatvišku gaji ir

pasižadu aš sumokėti. Mano 
adresą gali gauti re<’ 
(Dar blogiau, kad žemėlapi* 
buvo paskelbtas ir spaudoje. 
Red.).

Jau vėliausias laikas lietu 
viui žinot savo tautos ir valstv 
bės ribas ir lietuviškus pavadi 
nimus. Netikslumas, svaidymą 
sis nuo vieno prie kito ir lietu 
viškas vietoves vadinti ne lietu 
viškais vardais yra pylimas va 
ndens ant savojo okupanto ma 
lūno. Ką mes galime norėti ir 
reikalauti iš kitų, jei patys neži 
nome, esame be tikro nusieta 
tymo?

Turiu įsigijęs išeivijoje išleis 
tų Lenkijos žemėlapių. Abie 
juose sienos prasideda palei 
buvusią Lenkijos ir Lietuves 
sieną ir vakaruose baigiasi prie 
Naisės - Oderio linijos. Lenkija 
pilna, tik prie „kresų“ dar pri 
rašyta „pod zaborem“. Taigi, 
nusistatymas vienodas ir nepa 
sikeitęs.

Prieš metus gaunu naujai iš

Tėvynė kraujavo ir alpo. 
Netekome visos rytinės Lie 
tuvos, netekame .lietuviškiau 
siu, — nei aplenkintų, nei ap 
gudintų — sričių, netekome 
.tyros, kaip krikštolas, Lietu 
vos rytinių dalių. Lietuva tai 
turn liko su nukirstu visu šo 
nu ir kairiąja ranka.

Okupantas kitu smūgiu nu 
kirto ir dešinįjį šoną, su deši 
niąja ranka. Likome be mums 
žadėtos ir mūsų mokslininko 
proi. Pakarklio argumentacija 
apgintoj 'ir Lietuvai pažade! 

tos visos Mažosios Lietuvos. 
Prigrūdo Mažąją Lietuvą 
maskolių. Rusas dedasi ap 
žiojęs iš visų pusių visą Lie 
tuvą, tikriau — Lietuvos 
branduolį, nes tiek jos rytai, 
tiek jos vakarai jau įjungti į 
„matuškoY Rasejos“ apimtį. 
Čia jau mūsų neleido, o ir 
nebuvo prasmės, nes visą Ma 

žąją Lietuvą plynai okupa 
vo atėjūnai rusai.

Bet lietuviai, kaip palauž 
tas medis, pradėjo gydyti žaiz 
das, ir pamažu pradėjo atsigau 
ti. Į Mažąją Lietuvą pamažu 
pradėjo skverbtis. Juk „žemė 
žmogų traukia’.. Sunkus čia 
prasiskverbimas, bet iš buvusių 
pasienių įžengta kaikur.

Kur kas skaudesnės rytinės 
žaizdos. Gili žaizda atsivėrė vi 
same rytiniame šone. Bet jauni 
Inas, studentija, spėjusi susi 
orientuoti nepaprastai sunkio 
je padėtyje, šoko atkirstą šoną 
gydyti. Jos išvykos į Lietuvos 
rytus, aplankymas atkirstųjų 
sričių darė stebuklą. Atgijo 
atkirstoji dalis, nors ir netekusi 
širdies maitintojos. Studentų iš 
vykos tačiau sprogdino oku 
panto užmačias. Okupantas pa 
juto, kad niekais eina jo kolo 
nialistiniai planai. Ir sustabdė. 
Neperžengiama pasidarė „oro 
liškoji” siena...

Lietuviškoji profesūra, be žo 
džių, bet tikra lietuvišku dar 
bu. Jei ir nenešė studentijos 
priešakyje lietuviškųjų vėliavų, 
tai savo, kaip lietuvių, veikimu 
lydėjo jos žygius.

Nelabasis okupantas pajuto 
savo užmačioms pavojus ir pra 
dėjo Stalino jau laikais pagar 
sėjusius „valymus“. Nuo viršų 
nių. Kirto galvas. Vilniaus uni 
versitetui nuriedėjo Bulovo 

pir galva; Pedegoginiam institutui 
nuriedėjo Laužiko galva, lai 
gal pačios ryškiosios ir atvirai 
nukirstos, kai kitos buvo kerta 
mos patylomis ir paslapčiomis. 
Kai toks būdas pasirodė neefek 
tyvus. pradėjo galvas kirsti vie 
šai. Rusai mano, kad viešo ii 
Giljotina duos geresnių vai 
šių... Nenuostabu. Jono Baisio 
jo „apričinos“ ir Petro pirmo 
jo „asamblėjų“ dvasia sėdi ru 
so kūne ir dvasioje. Stalinas šią 
..tradiciją“ tęsė ir neleido jai 
išblėsti.

Tiktai laisvės dvasia tokia 
otkia gyvybinga, kad

jok budelis ligšiol dar jos nesu 
gebėjo nužudyti... Ji iyva ir 
tiek!

Bus daugiau.

leistą pasaulinį atlasą „IRO 
Weltatlas“ Dr. Ernst Krem 
ling. Žinoma, kaip jau da oar 
daugumoje kitų leidžiamuose 
atlasuose nėra nei Lietuvos, nei 
Latvijos, nei Estijos. Yra tik 
viena SSR, o Pabaltijys po vie 
na spalva su „matuška“ Rusi 
ja su užvardžiu „Sow<et 
union“. Bet už tat aiškiai at 
skirta nuo Rusijos ir Lenkijos 
užrašu „unter polnisch Ver 
jwaltung*'* ar „unter Verwa.1 
tung der UdSSR“. Pavadini 
mai visi ankstyvesnieji vokiš 
ki, tik viens kitas didesnis mies 
tas turi apačioje smulkų dabar 
tinį pavadinimą, — po Konigs 
berg labai mažomis raidėmis ir 
dar skliaustuose Kaliningrad, 
po Danzig — Gdansk. Lenkų 
žemėlapiuose nebuvo net ir to. 
Neskaitan pavadinto Wilno ir 
ir Kauną užrašo Kowno, Ko 
dėl taip yra? Jie visi gerai ži 
no, ko jie sekia ir savo ribas, 
pavadinimus ir kas jiems yra 
tinkamiau. O lietuviai dar gin 
čų stadijoje? j. d. 

rugsėjo 27 d., svarstant dienot 
varkę, pirmuoju punktu buvo 
nutarta aplinkraščiu priminti 
KLB apylinkių valdyboms ir 
per jas visiems lietuviams nepa 
prastai kilnų ir reikšmingą Ka 
nados vyriausybės pasisakymą 
Jungtinėse Tautose apie tautų 
laisvę bei apsisprendimą. Rea 
guojant į Chruščiovo pasiūly 
mą suteikti tautoms teisę ap 
sispręsti, ir Kanados užsienių 
reikalų ministeris p. Green ir vė 
liau kalbėjęs Kanados min. pir 
mininkas ponas John Dieien 
baker atkreipė dėmesį į 
Chruščiovo nel( “iškurną reika 
lauti iš kitų tautų suteikti ko 
Jonizuojamoms tautoms laisvę, 
kai pat iRusija yra okupavusi ii 
kolonizuoja daugelį tautų, o 
jų tarpe Pabaltijo tautas — Es 
tiją, Latviją ir Lietuvą. Už to 
kį atvirą užstojimą pavergtųjų 
kviečiami visi tautiečiai paraŠy

mont^real
KREDITO UNIJŲ

pasaulyje iš viso yra ų6,000 su 
13 mil. narių. Kredito Unijų ju 
dėjimas prasidėjo prieš 110 ine 
tų. F. W. Raiffeisen suorgani 
zavo 1849 m. pirmąją pasauly 
je Kredito uniją Vokietijoje. 
Alphonse Dejardin suorgamza 
vo 1900 m pirmąją kredito 
uniją šiame kontinente — Le 
vis, Que. Dabar J. A. V. yra 
19,825 kredito unijos su 
11,302,866 nariais, o Kanado 
je —■ 4,393 unijos su 2,369,833 
narių.

Kreditų unijų veikimo pa 
grindai yra sekanti:

Kredito unijų narių tiksiąs — 
taupyti ir skolintis pinigus atr 
pusavyje, galimai žemesnėmis 
palūkanomis.

Kredito unijos vadovaujasi 
valdžios aprobuotais statutais, 
yra incorporuotos ir veikia vai 
džios priežiūroje.

Kredito unija yra grynai de 
mokratinė organizacija, kurio 
je kiekvienas narys turi tik vie 
na balsą nežiūrint jo turimo šė 
rų skaičiaus ir yra valdoma na 
rių išrinktų valdomų organų— 
Valdybos, Kredito komisijos ir 
Revizijos komisijos.

Kredito unijose visas pelnas, 
kuris lieka po bėgamųjų išlai 
dų ir 10% atsargos kapitalui, 
— išdalinamas nariams taupy 
tojams dividendų, o skolinto 
jams — risturno forma, pagal 
visuotinio narių susirinkimo 
priimtą tvarką.

Tik nariai tegali unijose tau 
pyti ir skolintis.

Kiekviena kredito unija yra 
savarankus bankas, atsakingas 
prieš savo narius. Tačiau bend 
nems reikalams tvarkyti kredi 

JUOKDARIAI...
CHRUŠČIOVAS IR AVIS

„Tėvynės balsas“ pasigręžė 
damas įdėjo atvaizdą, kuriame 
parodytas Chruščiovas, laikąs 
glėbyje avį. TB rašo, girdi, 
.augštąjį svečią” pasveikino 
baltu avinėliu... TB nepaaiški 
no, kad tai yra simboliškas pa 
sveikinimas, nes sveikintojai 
tuo davė suprasti Chruščiovui 
rusišką patarlę. „Molodiec pro 
tiv oviec, a protiv molodea i 
sam ovca“, kas lietuviškai rtiš 
kia: vyras prieš avis, o prieš 
vyrą ri pats avis...

KO NEPADARĖ NACIAI, 
TĄ DARO BOLŠEVIKAI
J. Paleckis rašydamas „mie 

lam draugui Andruliui", puola 
dipukus, kad jie neįvertiną Lie 
tuvos bolševikų ir Lietuvos oku 
panto. Paleckis klausia:

,, . . . ar jums į galvą ateir.i, 
kad tik dėka mūsų, tarybinių 
žmonių, laimėtai kovai prieš 
hitlerizmą yra išgelbėta lietu 
vių tauta... Vargiai ar kas gal’ 
abejoti, kad Hitleriui karą lai 
mėjus, lietuvių tauta būtų bu

ti Kanados vyriausybei pade 
kos laiškus.

Sekančiu punktu priimta K 
LB-nės ir jos padalinių įstatų

Nutarta padėkoti Dr. Šid 
lauskaitei, kuri atstovavo KLB 
katalikų migracijos kongrese 
Ottawoje.

Pirm. St. Kęsgailą painfor 
mavo apie KLB Calgary apy 
linkės valdybos susitvarkymą ir 
planus ateičiai.

Konstatavus, kad 7-ji Kana 
dos Lietuvių die«a praėjo gra 
žiai ir sėkmingai, nutarta pade 
koti jos rengėjams — KLB To 
ronto ap. v-bai ir Dienos ren 
gimo komisijai priešakyje su p. 
J. R. Simanavičium.

Konstatuota, kad į Krašto ta 
rybos suvažiavimą vyksta visi 
Krašto valdybos nariai.

KLB KV I.

to unijos yra susijungusios į 
provincinius, tautinius ir inter 
nacionalinius centrus. Plovinei 
nis centras — Quobec Credit 
Union League — yra Montre 
alyje, visos Kanados centras— 
Hamiltone, Ont„ internaciona 
iinis centras — Madison, Wis 
consin, JAV.

Visi kredito unijų indėliai ii 
visos paskolos yra apdraustos 
ir nemažiau saugūs, kaip ir ki 
tuose bankuose.

1959 m. pabaigoje indėliai J. 
A. V. Kredito unijose siekė ne 
toli 5 bilionų dol., o Kanadoje 
— per 1 bilioną dol. Taigi pa 
sitikėjimas kredito unijomis yra 
didelis ir visuotinis. Mes į jas 
buriamės vieni iš paskutiniųjų.

Pr. Rudinskas.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame vt 
siems, prisidėjusiems prie Lie 
tuvių Studentų sąjungos Mont 
realio skyriaus Studijų Dienų 
suruošimo: Giliausia padėka 
priklauso mūsų brangiam glo 
bėjui kun. klebonui J. Borevi 
čiui, už jo nuoširdžiausią para 
mą ir nepailstamą rūpestį visuo 
se darbuose; Kalbėtojams p. 
R. Kulienei, Dr. Vyt. Vygan 
tui ir Dr. H. Nagiui už įdomias 
ir turiningas paskaitas; Šeimi 
ninkėms p. Kuncevičienei ir p. 
Girdžiuvienei už puikių pietų 
paruošimą; A. Burbaitei A. Ma 
sevičiūtei, A. Gaurytei ir G. 
Masevičiūtei už patarnavimą 
prie stalų; Dail. R. Bukauskui 
už salės apipavidalinimą. Vi 
siems nuoširdus studentiškas 
ačiū! Valdyba.

— Latvių kolonija New Yor 
ke suruošė didelį prieš Chruš 
čiovą pikietą su plakatais, kt 
riuose reikalauja Latvijai lais 
vės.

vusi išblaškyta, išžudyta, išnai 
kinta...”

Taip rašo J. Paleckis, ir ta 
me teigime, kad vokiškieji bol 
ševikai (bolševikai, kurie vyk 
do maksimum savo programos) 
arba naciai, turėjo tokių pasi 
mojimų, kaip jie darė su žy 
dais, čigonais ir kt.

Bet... ar gi J. Paleckis ne.' 
no, kad tai, ko neįstengė pade, 
ryti vokiškieji bolševikai, tą da 
ro rusiškieji bolševikai. Kai 
bant paties Paleckio žodžiais, 
blaško lietuvius po visą plačią 
ją Rusiją, jau išžudo ir išnaikr 
no arti miliono žmonių, o yra 
pasiryžę išnaikinti visus lietu 
vius. Kaip ir naciai, bolševikai, 
pirmoje eilėje žudo ir naikina 
lietuvius inteligentus. Daugelį 
jų jau išžudė, kitus dar žudo 
Lietuvoje, Sibire, Vorkutoje, 
Kazachstane ir t. t.

Tat taip yra ir su lietuvių iš 
gelbėjimu, kaip ir su išlaisvini 
mu. Viena skaudi ironija. Tra 
giška ironija. Mandrapypkis.
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ALBINAS GUMBARAGIS

Sovietai Lotynų Amerikoje
Padarė penetraciją per Kubos salą.

VIEŠA KLB ŠALPOS FONDO PADĖKA KANADOS 
VYRIAUSYBEI

Prieš keliolika mėnesiu, čia 
pat, teko rašyit, kad kur JAV 
atleidžia vadeles, ten Sovietų 
troika pasileidžia visa risčia ir 
pabrėžti, jei JAV laiku nesu 
skubs padėti lotynų Amerikos 
kraštų ekonominės padėties pa 
gerinimą, Sovietai j juos susi 
kraustys.

Kada prieš keletą metų Jz\ 
V įsteigė savo militarines ba 
zes daugumoje lotynų Ameri 
kos respublikų, kad tinkamai 
apsigynus išoriniam priešui puo 
lūs šį kontinentą, nes sovietai 
su desperacija jieškojo kelių, 
kaip įkėlus koją į naująją že 
mę, — tinkamai nenumatė dar 
silpnesnių spragų šiose respub 
likose. Gi Sovietai, numatę, 
kad lotynų amerikiečių ideolo 
piškai negalės paveikti ir pri 

,gti savo doktrinos pacifist! 
..iU būdu, turėjo rinktis kitą 
sritį jos užkariavimui. Toji sri 
tis buvo jieškorna silpniausioje 
vietoje, kuri jiems lengvai pa 
vyko surasti. Tuo būdu jie pra 
dėjo steigti savo ekspansijos ba 
zes plačiuose sunkiai velkan 
čiuos ekonominę padėlį siuogs 
niuose.

JAV sumažinusios importą 
iš Pietų Amerikos ir gerokai 
apkarpiusios kreditus kaiku 
riems jų kraštams, šie greit 
pajuto ekonominius sunkumus. 
Nesurandant naujų rinkli savo 
produktų eksportui, pasireiš 
daugumoje šių šalių augšta 
Prekių infliacija, juodoji rinka, 

yvenimo pabranga ir kontra 
Panda.

Tas Sovietams sudarė auksi 
nį momentą ir pataikė puikiai 
nutręštą dirvą savo užsimoji 
mams. Jie pradėjo siūlyti šiems 
kraštams su palankiosiomis są 
lygomsi komercines sutartis. 
Bet lotynų amerikiečiai nors ir 
sunkioje ekonominėje padėty 
je buvo atsargūs ir sutartys v y 
ko labai lėtu procesu. Ypatin 
gai dar daugiau jos atšalo po 
prezidento Eisenhowerio lan 
kymosi Pietų Amerikoje, kurio 
metu buvo pažadėta šiems 
kraštams suteikti naujų kredi 
aų ir suaktyvinti importą.

Po kelių mėnesių, nors Vals 

tybės Departamentas nuspren 
dė šiuos pažadus įvykdyti ir 
tam asignavo milionines sumas, 
jie taip pat įėjo į letargo eigą, 
o Sovietai dirbo nenuleisdami 
rankų, lyg automatai jieškojo 
tokio krašto, per kurio žemę 
įstačius j Amerikos kontinen 
tą, koją. Ir surado! Sovietai 
jau Kuboje. Raudonojo impe 
rializmo pirmieji frontininkai 
jau Amerikos kontinente.

Fidel Castro respublikišką 
santvarką krašte įvesti žadėjęs 
su gyvenimo pagerinimu, revo 
liuciją laimėjo, bet apgavo Ku 
bos liaudį, Ameriką ir visą 
vąjį pasaulį.

Nuo pirmųjų dienų jis pa 
naikino politines partijas, išsky 
rus komunistų; uždarė visus, 
ar privertė sustoti demokrati 
nės tendencijos spaudos orga 
nūs, radio stotis, panaikino 
valstybės universitetų savaran 
kiškumo teises ir konfiskavo 
privatų kapitalą.

Ėmė šaudyti ne vien Batis 
tos šalininkus, bei ir savo drau 
gus, pirmuosius revoliucionie 
rius, kurie kartu su juo, iš S>er 
ra Maestrą, kovojo už Kubos 
diktatūros pašalinimą, bet kit 
rie dabar kritikavo ir nepiita 
rė komunizmo legalizavimą. 
Castro pasirinko tuos pačius 
metodus, kurie vartojami Sov. 
Rusijoj, — be teismų sprendi 
mo.

Sušaudymai kubiečių vyko 
kiekvieną dieną, kol sunaikino 
per 600 savo tautiečių, o kada 
demorkatinis pasaulis iš viso 
laisvojo pasaulio ir viso iais 
vojo pasaulio spauda ėmė 
smerkti už šiuos žiaurumus nau 
jus diktatorius Fidel Cast;o su 
broliu Raul, sukvietė užsienio 
spaudo, korespondentus, jog 
įrodžius, kad šaudymai vyksta 
tik teismui nusprendus. Bei šių 
teismų paiuošimas ir jų proce 
dūra buvo tiek komiška ir ab 
surdiška, kad užsienio korės 
pondentai juos prilygino čir 
karas.
„ Šimtai revoliucionierių pa 
bėgo į užsienį, o kurie nespė 
jo, buvo sušaudyti.

Legaliai dabar veikia Kuoo

je tik komunistų partija, kaip 
ir Sov. Rusijoj. Vyriausybę su 
daro tik komunistai ir pro so 
vietinės tendencijos žmonės.

Ši Sovietų penetracija i 
Amerikos kontinentą, per Ku 
bos salą, padaryta dviem fun 
damentaiiais punktais.

Pirmas buvo kada Mikoj-i
nas š. m. vasario 10 d., lanky 
damasis 'Havanoje, pasirašė su 
tartį su fidelistais, kuria buš/o 
pažadėta, kad Sov. Rusija nu 
Driks 6 mil. tonų cukraus ir E. 
Nunez Jimenez vadinamas Ku 
bos žemės ūkio reformų diiek 
torius, š. m. birželio 1 7 d., lan 
kydamas Čekoslovakiją, Lenki 
ją ir rytinę Vokietiją, pasirašė 
kitas sutartis, apie kurias vė 
liau paskelbė Maskva, kad Ku 
bai yra numatyta įrengti 57 m 
dustrijos įmonės, tarp kurių 
bus pastatytos plieno liejyklos, 
tekstilės fabrikai su elektrine 
mis stotimis, etc.

Už tai Kuba yra pažadėjus: 
padidinti savo eksportą ir be 
cukraus Sov. Rusiją aprūpinti 
neapdribta nafta.

Dėl šio pastarojo kilo net :'il 
sikirtimas, kai privačios kom 
partijos pasipriešino ir nešilti 
ko Castro įsakymui jį vežti i 
Sovietus, ir už kurių vėliau kon 
fiskavimą buvo įsimaišiusi J. A.

Kanados natūralios dujos, eks vamzdžių liniją nuo Winnipe 
portuojamos į Jungtines V.Js go ligi sienos. Ji eis ligi Amen 
tybes, eina per sieną prie Emer kos vakarų. Paveiksle matome 
son, Manitoboj, neseniai pratę vamzdžių liniją lituojamą. Tra 
sus 51 mylios trans - Kanada ns-Kanados dujų vamzdžių Ii

V Kai 8. m. liepos m. 9 d. 
Chruščiovas pagrasino pavarto 
ti tįarpkontinentalinius sviedi 
nius, kas mėgins kištis į Kubos 
,,reikalus“.

Antras šios Sovietų penet 
racijos punktas yra kai Kubos 
diktatoriaus brolis Raul Castro 
lankėsi Maskvoje ir kituose So
vietų satelitų centruose.

Nevisai konkretu, kas tuo 
metu buvo sutaria, bet vizitan 
tą teko labai dažnai matyti su 
Nikita. Mikojanu, maršalu Za 
karevu ir kitais augštais sovie 
tų pareigūnais, ruošiant sutar 
tis.

Raul Castro delegacija š. 
m. kovo mėn. pasirašė komer 
cines sutartis Prahoje už 20 
mil. dolerių. Varšuvoje, kad 
lenkai aprūpins sunkiąja maši 
nerija už kubiečių žemės ūkio 
produktus, o su rytine Vokieti 
ja. kad už 60.000 tonų cukraus 
bus pasiųsta ir įrengta industri 
nė mašinerija Kubos pašlijusio 
je pramonėje.

Nors ir mažesniu mastu, ki 
tos Lotynų Amerikos valsty 
bės irgi ėmė tartis su Sov. Ru 
sija, ypatingai sovietams imant 
primacija savo koegzistencijos 
politikoje, kada jų agentui su 
važiavę į Kubą spėjo jau daug 
fidelistu išdresiruoti gerais

Kanados valdžia, be įsileidi 
mo į kraštą poros šimtų sergan 
čių šeinių, paskyrė Pasaulio 
Pabėgėlių metų (World Refu 
gee Year) proga didelius mė 

agentais ir dabar siuntinėti po 
visas lotynų Amerikos valsty 
bes, kelti jų gyventojų tarpe 
neapykantą prieš JAV ir kurs 
lyti, kad pasektų fidelistu pa 
vyzdžiui.

Todėl jei JAV nesuskubs 
įvykdyti savo pažadų sustiprin 
ti šių šalių ekonominę būklę, nu 
teriotas diktatūros Paragvajaus 
ir Čilės kraštams, kuriuose vei 
kia viena iš skaitlingiausių ko 
munistų partijų Lotynų Ame 
rikoje, po ištiktos gamtos ka 
tastrofos, kur gyvenimas dar 
sunkesnis paliko, gali būti So 
vietų invazijos naujieji punk 
tai. Ir kada daugelis šios zonos 
kraštų vyriausybių nerimauja 
dėl gyventojų bruzdėjimo so 
vietų paruoštais fidelistu meto 
dais, neko nebepalieka JAV 
daugiau priminti, kaip tik: Ame 
rika greičiau!.. Greičiau Ame 
rika!..

Albinas Guinbaragis. 
Montevideo - Urugvay. 

nija, kuri išsitiesia per 2,340 Lietuvos redakciją: 7722 Geor 
mylias, pradedant nuo Alber ge St., LaSalle, P. Q. Enci 
tos ir baigiant Montrealiu, yra klopediją galima įsigy ti labai 
ilgiausia natūralių dujų vatnz dengvdmis išsimokėjimo saly 
džių linija, (CS), gomis.

sos atsargų kiekius užjūrio šal 
pai. Šios dovanos paskirstymas 
buvo patikėtas pripažintoms 
šalpos organizacijoms ir turė 
jo būti atsiimtos iš valdžios san 
dėlių Kanadoje.

Balfas, būdamas viena iš pri 
pažintų šalpos organizacijų 
kreipėsi į Kanados valdžią pra 
šydamas 50 tūkstančių svarų 
mėsos konservų Vakarų Euro 
peje esantiems lietuviams pabė 
geliams. KLB Šalpos fondas 
prašė nuo savęs, kad ši dovana 
būtu paskirta ir pervesta per 
Balfą.

Gegužės mėn. pabaigoje 
Ūkio ministerija pranešė, kad 
prašymas patenkintas ir 50 tū 
kstančių svarų kiaulienos kon 
servų galima atsiimti iš sande 
lių Montrealyje.

Visai pervežimo reikalais rū 
pinosi Balfas. Liepos antroje 
pusėje Kanados valdžios dova 
na pasiekė Vokietiją ir Balto 
įstaigos buvo oaskirstyta, pir 
moję eilėje aprūpinant jauni 
mo vasaros stovyklas.

Kad Kanados dovana pasi 
liktų dovana ir pačiose detalė 
se, KLB šalpos fondas paden 
gė išlaidas, susijusias su siun 
tos apdraudimu ir pakrovimu į 
laivą Montrealio uoste, viso 
383.04 dol.

Viešą padėką reiškame Ka 
nados valdžiai už parėmimą lie 
tuvių pabėgėlių Vakarų Euro 
poje ir Balfui už šios dovanos 
išrūpinimą ir paskirstymą.

Iz. Mališka, 
KLB Šalpos F. Pirmininkas.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
XXI LIETUVIŲ ENCIKLO 

PĖDUOS TOMAS
Jį redagavo dr. J. Girnius. 

Tomas apima raidę O it dali P 
raidės. Tomas turi daug litua 
nistinės medžiagos, daug įdo 
miu straipsnių ir daug iliustra 
cijų.

Kas norėtų dar užsisakyti 
IJet. Enciklopediją. gali tai 
padaryti per Nepriklausomos

Lietuvos karo invalido 
atsiminimai 

PETRAS PLESKEVIČIUS
4.
Rytojaus dieną anksti mane 

pakėlė. Jau buvo pridėta tarba 
maisto, visi drabužiai išdžio 
vinti, sausi bateliai ir kojinės. 
Man davė civilę kepinę ir civi 
les kelnes. Davė pusryčius, pa 
kinkė porą arklių į roges ir da 
vežė netoli Puvočių kaimo til 
to, kuris eina per Merkį. Alsi 
velkinom kaip broliai. Gerada 

ris buvo Juozas Vantulevičius. 
Ant tilto nesimatė jokio gyvo 
žmogaus. Greit perėjau. Iš Pa 
vočių kaimo buvo viena mote 
ris ištekėjusi mūsų Meškučių 
kaime už Remeikos Juliaus, Ag 
nieška Bulonaitė. Užėjau pas 
josios tėvus Puvočių kaime, įsi 
klausiau, kur man arčiau ir ne 
kliudant Merkinės miestelio ir 
didesnių kelių būtų geriausia iš 
eiti iki Sukarepkos kaimo, kur 
gyveno mano sesutė Elena ir 
švogc.is Vincas Lučauskai 
(Sibiran bolševikų ištremti ir 
po 11 metų kančių ten mirę) 
Man parodė eiti pro Purplių 
kaimą šuntakiais. Ėjau labai 
Igai. Be kelio, sniego daug, to 

dėl pavargau. Bet galų gale iš 
ėjau į vieną daugiau pratrintą 
kelią, kuris ėjo nuo miško ir iš 
ėjau į vieno ūkininko kiemą. 
Namai buvo labai gražūs, gra 
Žus pakinkytas arklys į gražų 
vežimą. Bijojau, kad nebūtų ko 
kie lenkai atvažiavę. Bet bu 
vau pavargęs ir nežinojau kur 
toliau eiti, todėl nutariau už 
eiti būk tai vandens atsigerti. 
Užeinu vidun. Na gi —■ susėdę 
apie stalą, bonka su rūtų vai 
nikų ir skepetaitė ant stalo. 
Valgių pilnas stalas. Pasirodo 
piršliai. Bet visi nepažįstami 
žmonės. Paklausiau, kaip eiti 
iki Sukarepkos kaimo? Pasiro 

dė, jie gerai žinojo Sukarep 
kos kaimą ir pažįsta visus jos 
gyventojus. Atsakiau, einąs pas 
Lučkauskus. Šeimininkė šoko: 
lai tave buvo lenkai suėmę, o 
dabar paleido jau?

Taip. Pats pasileidau save, 
tik nežinau, kokis bus mano pa 
leidimo galas. Pabėgau ir da 
bar einu pas švogerį, kad iria 
ne kaip nors pervestų per de 
markacijos liniją.

Iki Varčios miško čia, sako 
yra Dvaralaukis. Iki Sukarep 
kos kaimo bus 3—4 kilometrai. 
Vakarą tamsiau, ir tu pro porą 
kalnų būsi pas savus. Dabar 
sėskis už stalo. Pas mano dūk 
ra piršliai ir tu būsi kartu.

Žinoma. Lietuvos savano 
rius žmonės tada labai mylėjo 
ir nekentė atėjūnų lenkų. Pa 
dėkojau už vaišes ir temstant 
išėjau. Pradėjo lyti lietus, pasi 
darė tamsu visiškai. Priėjau ko 
kį mišką. Nežinau nei kokia 
vieta, nei koks miškas. Jokio 
kelio pi o mišką. Bet toli pa 
mačiau žiburį. Priėjau nepažįs 
lamą kaimą. Tai buvo Buroką 
raiščio kaimas. Pasisakiau už 
ėjęs pas ūkininką, kad einu j 
Meškučių kaimą. Petras Plės 
kevičius. Tai tave, sako, buvo 
lenkai suėmę. Čia, sako, žino tą 
>au visus valsčius. Lenkai kai 
ba, kad jis daugaiu jau negrįš 
pas savo tėvus. Nereikėjo jam, 
girdi, eiti lietuvių karinome 
nėn, nes Lietuvos visai nebus. 
Reikėjo eiti lenkų karinome 
nėn, būtų gavęs žemės ir gciai 
gyvenęs, o dabar bus sušaųdy 
tas. Jis yra lietuvių spiegus - 
- šnipas. Norėjau išeti, nes tos 
kalbos mane išgąsdino. Bet tas 

ūkinnikas Juozas Svkla, atnešė 
kūlį šiaudų, pataisė ant grindų 
ir liepė gultis pailsėti. Rytojaus 
rytą išėjau kaip galima anks 
čiau. Bet vos varsnas paėjus, 
staigiai pamačiau atjojant 10 
lenkų raitelių ir jų tarpe mūsų 
paties kaimo Juozas Čeikus 
(dabar gyvena Urugvajuje). 
Nuleidau galvą, einu ir galvo 
ju, kad nors Čeikus man nieko 
nesakytų. Bet kur tau, sustojo 
ir klausia:
-— Ar jau tave paleido.—Mane 
pažino ir lenkai, nes buvo tos 
pačios kompanijos, kurie mane 
buvo suėmę. Paklausė, ar ina 
ne paleido? Atsakiau paleido. 
Atvažiavau traukiniu, o iš Va 
rėnos einu į namus pėsčias. Ta 
da jie klausia atleidimo doku 
mentų. Pradėjau knistis po ki 
Senes. Neradęs, pasakiau, ma 
tyli traukdamas nosinę kur iš 
mečiau.

Lenkai mane suėmė, atsiva 
rė vėl Burokaraisčio kaiman, 
pasiėmė iš Mikiškalos Jono va 
želi ir parsivežė mane į Meškų 
čių kaimą. Gandai greitai nu 
vėjo po visą kaimą. Sužinojo 
ir mano tėvai, bet jųjų nepri 
leido prie manęs. Nedaug ma 
ne patardė, pasakė: ,,Mes tave 
pristatysim į Varėną ir jeigu ta 
ve paleido, tai su sargybiniu 
vėl grįši į savo namus. Užvarė 
pastoti, Viktorą Aleknevočių, 
ir tas vežė atgal į Varėnos 
miestelį.

Mane lydėjo jau tik vienas 
lenkų sargybinis. Tai buvo apie 
25—30 melų vyras, didelio 
ūgio, palinkęs, kumpa nosis, at 
rodė žiauraus būdo, kalbėjo 
švokšdamas tikra lenkų kalba, 
turėjo užtaisęs prancūzišką 
šautuvą ir 2. rankines grana 
tas. Pravažiavus Nedzingės baž 
nytkaimį, tarp Leičių kaimo ir 
Nedzingės yra labai didelis kai 
nas. O buvo slidu. Arklys įsi 
nešė bėgti zovada, rogės ap 
virto, ir mes iškritom iš rogių. 

Aš pamačiau, kad lenkas var 
tosi ir šautuvas nuo jojo toliau. 
Greitai pribėgau pirmas prie 
šautuvo, pagriebiau ir sušukau : 
Rankas augštyn ! Lenkas tvėre 
si už granatos. Aš užtaisiau šau 
tuvą ir surikau: Šausiui Len 
kas rankas iškėlė. Greit as 
lenką, iškeltomis rankomis, nu 
sivariau prie Laičių ežero į km 
mus. Atbėgo ir Viktoras Alek 
navičius, kuris mus vežė ir nu 
sigandęs pradėjo:

— Petrai, ką tu padarei? Ką 
aš turiu daryti? Aš negaliu grįž 
ti namo. Mane lenkai sušau 
dys. Sakys, kad mes abudu 
lenką nužudėme. Laiko nebu 
vo daug kalbėtis. Aš pasakiau :

— Kaip nori, taip dar} k. Aš 
šito lenko nežudysiu ir nešau 
siu. Bet man čia gerai žinomi 
visi miškai, raistai ir takeliai, to 
dėl aš dabar varysiuos iki Aly 
taus per Varčios mišką.

Išgirdęs mano kalbą Vikto 
ras Aleknevičius užsuko už ro 
gių vadeles ir arklį paleido ke 
liu iki Meškučių, o pats su 
manim ėjo į Alytų. Bet aš, net. 
kėdamas nei savo kaimo ge 
ram draugui Aleknevičiui, vis 
tiek liepiau eiti kartu su lenku 
pirmyn iki Švabalaukes kaimo, 
kur buvau palikęs šautuvą ir 
150 vokiškų šovinių, prieš ei 
nant apžvalgyti Meškučių kai 
mo.

Pasivaręs kelis kilometrus už 
Laičių ežero krūmuosna, len 
kui liepiau nusirengti ir atiduo 
ti man savo kepurę, milinę, 
diržą ir granatą. L.enkas viską 
numetė į Šoną. Nors man ir ii 
goka buvo lenko milinė, bet ap 
sivilkau. užsidėjau kepinę ir 
pro raistus ir pelkynus, juos 
abu — lenką ir Aleknevifnj 
variausi Pin veliu ir Raka'.ms 
kų kaimų link. Priėjus Dau 
gų vieškeli, liepiau nieko ne 
kalbėti ir labai greit pereiti ki 
ton pusėn vieškelio, kur piasi 
dėjo Pavartės kaimas, Varčios 
miškas ir demakracinė linija.

Atsivariau juos per Varčios miš 
ką Švabalaukes kaiman, kur bu 
vau palikęs pas Julių Pankevi 
čių savo vokišką šautuvą ir 150 
šovinių. Tie visi, pamatę, kas 
čia pasidarė, tiesiog apalpo. 
Pradėjo mane bučiuoti ir neži 
nojo, kas iš džiaugsmo daryti. 
Greit bėgo prie mano tėvų pi a 
nešti, kad aš jau Lietuvos pu 
sėje, ir da ne vienas, bet ii tu 
riu parsivaręs lenką kareivį be 
laisvėn. Žinoma, luo niekas ne 
tkėjoį. Rytojaus įdieną tėvas 
atbėgo į Alytų patikrinti. Tė 
vas pasakė:

— Mes nujautėm, nes Alek 
nevičiaus kumelė parėjo namo 
viena. b<* žmogaus. Bet niekas 
nežinojo ir nežino, kame daly 
kas. Lenkai apie tai dar nieko 
nežino ir jiems niekas nieko 
nesako.

Sugrįžus man Švabalaukes 
kaiman su lenkų belaisviu, visi 
kaimo gyventojai, ypač mergai 
tės, mane sveiknio ir bučiavo. 
Kadangi laikas gaišti nebuvo 
kaip, tai pasiėmęs savo tai, ką 
buvau palikęs pas Julių Pan 
kevičių — vokišką šautuvą, 
150 šovinių ir dvi granatas, iš 
vykau. Julius PankeviČius savo 
padvada, pora arklių, mane ir 
lenką belaisvį atvežė Alovės 
,,akalicon“, kur gyveno Lietu 
vos lenkai. Jie mane gerai pa 
žinojo ir visi jau žinojo, kad aš 
esu drąsuolis, pabėgęs iš lenkų 
nelaisvės ir parsivedęs lenkų be 
laisvi. Norėjau jiems pasirody 
ti: kad iš lenkų belaisvės su 
grįžtu ir ne vienas grįžtu, bet 
parsivarau ir lenkų kareivį, pa 
ėmęs į belaisvę. Žinoma, tas 
mano žygis akolicos lenkams 
labai nepatiko, visi nuleidę no 
sis šnairavo į mane, o lenko la 
bai gailėjosi, verkė ir šluostėsi 
ašaras. Iš ten Pankevičių palei 
dau namo. Iš akalicos paėmiau 
pastotę, kuri nuvežė iki pat 
Alytaus miesto. Važiuojant, aš 
stovėjau ant rogių pavažų, o 
belaisvis ir Kuncevičius sėdėjo 

priekyje. Žinoma, belaisvio bu 
vo surištos rankos net iki Aly 
taus miesto, kol jį atvežiau ir 
perdaviau savo kuopos vadui 
karininkui Petrui Grušeckui.

Alytuje mane sveikino kuo 
pos vadas P. Grušeckas, ko 
mendantas ir visas mūsų dali 
nys. Aš gi už narsumą buvau 
apdovanotas pirmo laipsnio tre 
čios rūšies Vyčio kryžiumi, 
kuopos vadas man davė pen 
kias dienas atostogų poilsio ir 
gavau jaunesnio puskarinmko 
laipsnį.

Po to buvau vėl visuose ka 
ro lauko frontuose, kariavau 
su visais Lietuvos priešais ir 
jos neprieteliais — su rusais bol 
ševikais, lenkais ir Bermonto 
Avalovo gauja. Buvau net ke 
■ etą kartų sužeistas, du kartus 
labai sunkiai ir tapau nedarbi 
gas 70%. Kaipo savanoris kū 
rėjas, buvau gavęs Kaune, 
Viliampolės Slabadoj 1129 
kvadr. m žemės sklypą narna 
ms pasistatyti, be to gaudavau 
pensijos kaipo karo invalidas 
po 127 litus mėn. Išlaikęs kvo 
timus, buvau priimtas tarny 
bon Karo Muzėjuje prie vė 
liavos pakėlimo - nuleidimo iŠ 
kilmių. Mano skyriai buvo Da 
riaus - Girėno ir Archeologijos.

Iš kaihiomenėfc pasiliuopa 
vau 1923 m. lapkričio mėn. 14 
d., vedžiau Elzbietą Mozūrai 
te iš Vuošvydavos, A. Pane 
iminės valse., turime 3 vaikus 
— dukrelę ir du sūnus.

Lietuvoje visi gyvenome ge 
rai: buvome sočiai pavalgę ir 
apsirengę, negaila buvo ir pra 
rastos sveikatos karo lanko- 
frontuose si' Lietuvos priešais 
ir pralieto kraujo dėl Lietuvos 
laisvės ir nerpiklatisomybės. Vi 
si karo invalidai Lietuvos vai 
džios buvo aprūpinti. Invalidus 
daugiausia globojo ir rūpinosi 
gen. Nagitts-Nagevičius, kinis 
buvo visų laisvės kovų invali 
dų didelis globėjas ir tėvas. 
Jo mes užmiršti negalime.
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Daukantas ir Pakštas
DU ŽYMIEJI GEOGRAFAI IR VISUOMENININKAI,

KURIŲ NETEKOME
Abu Lietuvos universiteto 

geografijos profesoriai, bet ne 
paprastai skirtingi. Skirtingi 
mokslinio metodo, dėstymo ir 
pažiūrų atžvilgiu.

Tadas Daukantas, Vytauto 
Didžiojo vardo universitete Ma 
tematikos Gamtos fakulteto ge 
ografijos profesorius buvo Jau 
giau geofizikas, kai Kazys 
Pakštas, geografiją dėstęs to 
pat universiteto Teologijos fa 
kultete, buvo daugiau geopoli 
tikas. Daukantas geografiją 
dėstė konkiečiai, didžiausi dė 
mesj kreipdamas fizinei geo 
grafijai, o Pakštas — daugiau 
gamtovaizdžiui, kūrimui žemės 
vaizdų. Daukantas geografiją 
dėstė daugiau fizinės gcogiafi 
jos rėmuose, Pakštas gi — iar 
tum keliaudamas su studentais 
aplink žemės rutuli ir atkieip 
damas jų dėmseį j patraukles 
nius vaizdus. Daukantas kalbė 
davo konkrečiai ir net sausai, 
Pakštas gi poezuodavo. vaiz 
dus aptardamas vaizdžia, tie 
siog — poetine kalba.

Tūlą laiką Daukantas, būda 
mas Krašto apsaugos ministe 
riu, bet neatsisakęs profeso 
riaus pareigų, į paskaitas atei 
davo šventine karine uniforma 
pasirėdęs: su ordinais ir meda 
liais, persijuosęs kaspinais ii iš 
kilmių juosta. Tai buvo origi 
nalu. Studentams tas darė 
keistoką įspūdi. Bet Daukan 
tas, apskaičiavęs laiką, kad iš 
paskaitos neturės laiko parvvk 
ti namo persirengti, į paskai 
tas ateidavo jau pasiruošęs bū 
tinai iškilmei. Ir dėi to nesivar 
žė.

Pakštas geografijos tikslais 
keliaudamas per žemės rutulį, 
vis rūpinosi kur nors lietuviams 
rasti kokį nors užuovėjos kam 
pelį, nes geografinė Lietuvos 
padėtis — „ant didžiojo rytų 
— vakarų kelio“ — jam atio 
dė labai nepastovi, pavojinga 
ir net pražūtinga. Tat, kėliau 
damas per Afriką, jis smalsiai 
pasižiūrėjo į Angolą, o paskuti 
mu metu savo dėmesį nukrei 
pė į Britų Hondūrą, keldamas 
mintį, kad Hondūre galima bū 
tų sukurti „Atsarginę Lietu 
vą“, kurioje galima būtų lietu 
viams išsilaikyti ir likti gyva 
tauta, kai tėvynėje okupantas ir 
žiaurus kolonialistas pasiryžęs 
lietuvius išnaikinti.

Daukantas buvo kitos šia 

prasme minčių krypties. Dau 
kantas svajojo sukutri kanto 
ninę Lietuvą, grynai pasikliau 
jant lietuvių elementu, lietu 
v11.* jėgomis ir etnografinėse lie 
tuvių tautos srityse. O, jeigu bū 
tų palankių sąlygų. gal ap 
imant ir dalinai istorines Lietu 
vos sritis. Kantoninę Lietuvą 
jis galvojo kurti iš etnografi 
nių littuvių sričių: 1) Didžio 
sios Lietuvos, kaip Lietuvos ka 
mieno ir lietuvybės pagrindo; 
2) Mažosios Lietuvos, kuiią is 
torijos bėgyje buvo paveikusi 
vokiečių įtaka, ir 3) R. Lietu 
vos, kuri dalinai yra paveikta 
lenkų ir dalinai gudų įtakų. O 
jeigu Gudija būtų palanki glau 
diems santykiams su Lietuva, 
kaip yra buvę praeityje, tai 
gal, ir su gudišku kantonu. Bet 
ši prielaida buvo jau tolimes 
nės reikšmės.

Kaip matome, šių dviejų žy 
miųjų Lietuvos geografų pa 
žiūra į ateities Lietuvą yra skir 
tinga iš esmės. Tam tikslui 
Daukantas buvo sukūręs ir or 
ganizaciją, ir gerai būtų, kad 
tie asmens, kurie toje organi 
zacijoje dalyvavo, kad plačiau 
nušviestų tos organizacijos pla 
nūs.

Šio rašinio autoriui su 
abiem mirusiais geografais teko 
susidurti ir politinėje srityje.

Su K. Pakštu teko drauge 
mitinguoti renkant Lietuvos 
Steigiamąjį seimą. Besikurian 
čios valstybės sąlygose, mums 
teko konkuruoti. Vietos, kur 
mes konkuravome, išėjome 
50:50. . .

Su T. Daukantu neteko mi 
linguoti, bet turiu pabrėžti jo 
politinį taurumą. 1926 metais, 
kai buvo ruošiamas pervers 
mas, jis, gavęs pasiūlymą daly 
vauti sąmoksle, atėjo į Lais 
vės alėjos 60 ir apie tai įspėjo 
Liaudininkų centrą. Tai pada 
rė T. Daukantas, būdamas pats 
Krikščionių bloke ir prieš tai jų 
kabinete Krašto apsaugos mi 
nisteriu. Šis faktas yra ryški T. 
Daukanto asmens charakteristi 
ka, įrodanti, kad jis buvo ir 
tjkras patriotas sąžininga* 
žmogus ir demokratas.

Apie šiuos du žymiuosius vy 
resnės kartos geografus, kol ne 
vėlu, reiktų pasisakyti plačiau. 
Abu verti rimto įvertinimo ii 
nuoširdžios pagarbos.

J. Kardelis.
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IvULTURIAZE1BOOA/IKA Leonas Švedas

PROF. VLADIMIRAS 
ŠILKARSKIS

Europoje rugpjūčio 21d. mirė. 
Buvo pasaulinio mąsto moks 
jininkas. filosofas, klasikinių 
kalbų specialistai, literatūroj 
žinovas. Buvo gimęs 1884 m. 
sausio 15 d. Juodžionyse, Pa 
biržės valse. Mokėsi Mintau 
jos gimnazijoje ir Maskvos uni 
versitete. Dėstyti pradėjo Ma 
skvoje prieš pirmąjį Pasaulinį 
karą, vėliau profesoriavo Tar 
tu, Vilniuje ir Kaune, o nuo 
1946 m. Bonnos universitete 
dėstė apie slavų dvasios gyve 
nimą. Dar Maskvoj bestuden 
taudamas parašė tris veikalus. 
Tartu universitete parašė diser 
taciją magistro laipsniui gauti 
„Būties problema“. Lenkams 
užgorbus Vilnių, prof. Šilkars 
kis 1924 m. persikėlė į Nepri 
klausomą Lietuvą ir Kauno 
universitete dėstė graikų kai 
bą. Prof. Šilkarskio spaudos 
darbų sąrašas yra ilgas. Rusiš 
kai jis yra parašęs; „Spinozos 
panlogizmas“, „Psichofizinio 

paralelizmo teorija pas Spino 
zą ir naujųjų laikų psichologi 
ja”, „Mechanistinės sielos gy 
vatos teorijos kritiką“. Lenkis 
kai jis parašė: „Paralelistinė 
teorija naujoje filosofijoje bei 
psichologijoje“, „Vyriausieji 
momentai ontologinės spekulia 
cijos raidoje”, „Spinozos Die 
vo teorija“ ir kt.

DR. M. GIMBUTIENĖ 
mokslo reikalais lankėsi Euro 
ooje, kur per du mėnesius ap 
lankė daug šalių, o jų tarpe ir 
Lietuvą.

Dr. M. Gimbutienė, be ko 
kita, rinko medžiagą savo rašo 
mam archeologiniam veikalui. 
Dalyvavo Maskvoje įvykusia

URUGVAJUJE RADIO 
KALBA APIE LIETUVĄ
Nuo š. m. rugpjūčio mene 

šio pradžios kiekvieną šeštadie 
nį 20.30 vai. iš Radio Indepen 
dencia girdisi Lietuvos vardas, 
Lietuvos praeitį ir dabartį lie 
čiančios kalbos, daugiausia is 
pvuų kalba. Kalbų protarpiuo 

lietuviškos dainos ir muzi 
ka. Reikia pasveikinti jaunus 
Urugvajaus lietuvius, su J. Vaš 
taku priekyje, kurių pastangų 
mis ir rūpesčiu įsteigtas šis 
lietuviškas radio pusvalandis, 
kurio dėka vietinė visuomenė 
yra supažindinama su mūsų tau 
ta ir jos menu. E.

MOKSLININKO 
SUKAKTUVĖS

Rugsėjo 8 d. Stockholme gy 
veliančiam lietuvių veikėjui, 
laikraštininkui ir mokslininkui, 
Juozui Lingiui suėjo 50 metų. 
Gimtadienio proga pirmoji jubi 
liatą pasveikino Švedijos Lietu 
vių bendruomenės delegacija. 
Švedų ir pabaltiečių organiza 
ei jų atstovai bei juoiliato Jrau 
gai sveikino kiek asmeniškai, 
tiek telegiamomis. Estų tau 
tinės taiybos vardu linkėjimus 
asmeniškai perdavė ministeris 
A. Rei. Baltų komiteto vardu 
sveikino prof. Birger Nerman. 
Telegramomis sveikino Stock, 
holmo Univ. rektorius, Upsa 
los Univ. pedagogų kolegija, 
Švedų karinio laivyno adm. 
virš admirolas Jedeur - Palm 
grės. Skanseno ir Nordiska 
Musset direktorius prof. Goes 
ta Berg. ECEN Švedijos sk. 
pirm, ministeris Warma, libe 
ralų partijos krikščionių libera 
hl Stockholm© skyriaus piirn. 
Švedijos parlamento antrųjų 
rūmų narys Rimmerforts ii 
daug kitų; o jubiliato buvęs 
mokytojas, žymusis etnologas 
prof. Sigurd Erixon, atsiuntė 
didžiulę gėlių puokštę.
• Prof. Petras Krapavickas Tu 
kumano Universitete, Argent: 
noje, nuo rugp. 1 d. dėsto filo 
sofijos fakul'ete; retkarčiais jis 
keliaus į Rosario taipgi dėstyti 
filosofiją. Prieš kaikurį laiką 
jis buvo išvykęs j Ispaniją, kur 
metus laiko dėstė filosofiją.
• Alė Sidabraitė, aktorė ir po 
etė, susilaukė 60 melų sukak 
tuvių, rugsėjo 23 d. Rašytoja 
yra K. Petrausko žmona, Lie 
tuvoje.
• S. Zobarskas ruošia antrą pa 
pildytą laidą lietuviškų nove 
lių anglų kalba ..Selected Li 
thuanian Short Stories“,

• Čiurlionio vardo dailės muzė 
juje atidaryta 20-jo amž. pra 
džios pirmosios pusės Lietuvos 
dailininkų paroda. Šalia daili 
ninku Šklėriaus, Žmuidzinavi 
čiaus, Dobužinskio eksponuoja 
mi ir jaunesnės kartos meniniu 
kų darbai, kaip Kazoko, Samuo 
lio ir kt. Parodoje yra per 100 
dailininkų kūrinių. E.
• Dr. šešplaukis, Kolumbijos 
universiteto New Yorke dėsty 
tojas, sugrįžęs iš kelionės po 
Europą ir Aziją, lankėsi ir Čika 
goję.

BALADĖ APIE ŽMOGŲ IR GAIDĮ
Gyveno žmogus ir gyveno gaidys. 
Tas žmogus turėjo tą gaidį — 
gaidys neturėjo žmonių.
Tas žmogus stovėjo prieš problemą:

viena žmona ar daug žmonų? 
Gaidys neturėjo problemų, 
gaidys turėjo garemą.
Ar žmoguj ar gaidy telpa

daugiau išminties ir kultūros? 
Žmogus apie jas tik kalba — 
gaidys jas turi.
Žmogus su žmona neįstengė

iki mirties išbūti, 
o daugiau įsigyti vengė: 
opinija statė kliūtį.
Na tai ką? Tas žmogus užsidarė,

lošė, gėrė nemaža, 
baisias revoliucijas darė 
arba eilėraščius rašė. 
Pagal psichologijos protą 

ir psichoanalizės valią 
žmogus turėjo psichę ligotą, 
gaidys — normalią.
Kai žmogui numirt atsitiko

(jis guli paniekintas kapo), 
gaidys normalus paliko, 
išdidžiai pakėlęs snapą.
Žmonės prie kapo užsideda kaukes,

maldą už žmogų pasako, 
o sieloje vogčiomis džiaugias, 
kad ne jie, o žmogus priglaustas kapo. 
Gaidys neturi kompleksų, 

nei tokių niekšingų dalykų — 
jis drąsiai ant žmogaus kapo 
triumfuoja iš viso snapo: 
Ka - ka - ry - kū

(Iš Studentų Varpo).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
STUDENTŲ VARPAS, 

1960. Eina šūkiu: Sustoję į 
darbą už mylimą šalį, prikelki 
me Lietuvą mūsų! Adresas: 
/SfrudnetiJ Varpau, 7334 So. 
Richmond Ave, Chicago 29, 
Ill., USA.

STUDENTŲ GAIRĖS. 
1960. Nr. 2(3). Studentijos 
žurnalas, Liet. Stud, s-gos or 
ganas. Adresas: 1616 So. 49th 
Caurt, Cicero 50, Ill, USA.

DARBAS. 1960. Ni. 2. Kai 
na 1 dol. Adresas: Darbas, 
475 Riverdale Ave, Brooklyn 
7, N. Y., USA.

AIDAI. 1960. Nr. 7. Ilius 
traeijos dail. Pr. Domšaičio. 
Adresas: Aidai, 680 Bushwick 
Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. 
S. A.

JLWdO. Jį, į. rtf.. 40 (MiJ
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IŠLEISTAS NAUJAS 
BAŽNYTINIS GIESMYNAS

Kun. K. Senkus paruošė 
naują giesmyną „Garbė Die 
vui“, kuris jau yia išleistas.

Giesmynas turi 351 puslapį 
ir jame giesmių tekstams yra 
panaudota daug naujosios kū 
^ybos. Čia randame giesmių 
melodijomis praturtintus teks 
tus Bern. Brazdžionio, kan. 
M. Vaitkaus, kun. St. Ylos, A. 
Tyruolio, J. Krūmino, S. Ži 
lio, kun. dr. V. Balčiūno ir kt. 
Taipgi giesmyne randame vi 
sos eilės musų muzikų kompo 
zicijas.
• Australijos Liet. Bendruo 
menė leidžia metraštį (kaštuos 
2 sv. 10 šil.). Užsisakyti adre 
su: Krašto Valdybai, Box 
4558, G. P. O., Sydney, N. S. 
W. Australija.

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
21.

DALYKINĖS KALBOS SOVIETINIAM VIRŠININKUI 
NEĮDOMIOS

Naujoje aplinkoje Būdžius iš karto pasijuto laisviau. Da 
bar žmonių buvo nedaug, galėjai sutelkti į save visu jų dėmesį. 
Po miežinio alaus degtinė atrodė ir skanesnė, ir stipresnė. Vii 
sininkas pasakojo savo istorijas, plačiai kalbėjo apie rašomąją 
knygą, o visi kiti klausė jo taip atydžiai, kaijj ir salėje, per iš 
kilmingą susirinkimą. Tik viena erzino viršininką: šeimininkai 
labai nerangiai, tarsi nenoromis kvietė išgerti. Praeidavo be 
veik pusvalandis, kol kas nors sugalvodavo pasiūlyti pajudinti 
taureles. Taip linksminantis, žinoma, galima vargti visą naktį 
ir nepasiekti jokių rezultatų. Tais momentais, kai Bildžius nu 
tildavo, kambaryje įsivyraudavo nejauki tyla ir šeimininkų, 
atrodo, tai visai nejaudino. Priekaišto negalėjai padaryti tik 
Jonaičio žmonai — smulkutei, lieknutei moterėlei, daugiau pa 
našiai į paauglę mergaitę. Ji nenusėdėdama sukosi aplinkui, 
krovė į svečių lėkštes keptus viščiukus, kvepiančius kiaulienos 
griežinėlius, salotas, mišraines. Bildžius keletą kartų labai man 
dagiai siūlė Jonaitienei atsisėsti greta, pailsėti, buvo besiekiąs 
prievarta pasodinti, bet moteris liko ištikima šeimininkės pa 
reigoms, atsisakydama net viršininko dėmesio. Vis dėlto vie 
nos tylios valandėlės mėtau direktorius, matyti, suprato pade 
ties nejaukumą. Jis užvedė dalykinę kalbą apie ūkio reikalus 
ir sunkumus, su kuriais tenka nuolatos susidurti ir kurių savo 
jėgomis negalim aspręsti. Bildžių tai galutinai pritrenke. Jis 
visada tvirtindavo, kad negalima painioti tarybinių reikalų su 
pasilinksminimais, nes tokiu atveju ir vieni, ir kiti nukenčia. 
Bet negi įtikinsi visą pasaulį... Išsisukinėdamas, nutylėdamas, 
pajuokaudamas arba pakišdamas kitą temą, jis bandė kaip 
nors atsikratyti nepageidaujamo pokalbio, bet ir direktorius, ir 
bendradarbiai kibte jo įsikibo ir jokiu būdu nenorėjo paleisti. 
Atrodė, kad jie pasiryžę žūt būt dar šį vakarą baigti su visais 
sunkumais ir tikėjosi šiame žygyje reikšmingos ir lemiamos 
viršininko pagalbos. Apie taurelių kilnojimą buvo visiškai už 
mušta.

ŠOFERIS PADEDA VIRŠININKUI GIRTUOKLIAUTI.
Viršininkas stengėsi p:aleisti pro ausis įsisiūbavusių ūkio 

darbuotojų dalykines kalbas, šnekino šeimininkę, mirksėjo Al 
giui Trinkūnui, kuris sėdėjo apsnūdęs, nesurasdamas sau nei 
tinkamo darbo nei kalbos. Viršininko nuomone, kaip tik Ai 
gis dabar turėjo parodyti iniciatyvą. Daugiau šioje kompani 
joje nebuvo kuo pasikliauti.

Algis Trinkūnas suprato savo uždavinį teisingai. Žūt būt 
reikėjo išmušti pobūvio dalyvius iš nesibaigiančios kalbos apie 

ūkio reikalus. Po kelių mėginimų jam pagaliau pavyko pa 
traukli Jonaičio bendradarbių dmesį.

— Vyrai, — kreipėsi šoferis. — Išgeriame bent po tau 
relę, ir aš jums papasakosiu apie tokią respubliką, kokios jus 
ir girdėti negirdėjote.

Nebelaukdamas šeimininkų raginimo, jis pripylė taureles.
— Išgeriame, išgeiiame... Aš jau nebetveriu — taip no 

riu pasakoti...
Išgėręs savo taurelę, skubiai užkandęs, bijodamas, kad 

kas nors vėl nepradėtų reikalinių kalbų, Algjs ėmė pasakoti:
— Aš, matot, esu tikrų tikriausias dzūkas. Gimiau ir už 

augau didžiame Perlojos kaime, išsitiesusiame abipus Merkio. 
Tai šitoje Perlojoje po pirmojo pasaulinio karo, kai lietuviai 
turėjo muštis su lenkais, mes buvome sukūrę savo respubilką.

Algis pasakojo labai rimtai, visai nesijaudindamas dėl 
tos aplinkybės, kad kiekvienam klausytojui buvo aišku, jog 
jaunutis Šildžiaus šoferis anais metais dar ir nesiruošė ateit į 
šį pasaulį. Jis buvęs tikras tų įvykių dalyvis.

PERLOJOS RESPUBLIKA
— Sukūrėme savo respubliką. Toks mužikėlis buvo pre 

zidentu išrinktas. Gyvename sau atskirai: nei lietuvių, nei len 
kų neįsileidžiame... O kaip juos įsileisi, kad ir vieni, ir kiti, atė 
ję kaiman, plėšia kaip pasiutę. Vieni ateina, kiti išeina, kiti 
ateina — anie išeina. Taip ir stumdosi be jokios tvarkos. Ne, 
sakom, mes jau geriau būsime atskira respubilką, — nei vienų, 
nei kitų nepripažinsime. Savo antspaudo neturėjome, tai iš 
parapijos atėmėme. Dedam tą antspaudą ant visokių popierių 
ir — tvarka! Tik neilgai mes taip gyvenome: atėjo lenkai — 
iššaudė pusę kaimo, atėjo lietuviai — kitą pusę iššaudė. Liko 
me mes tik maži vaikai ir bobos. Nebėra kas daryti... Pakėlė 
me rankas ir pasidavėme.

Klausytojų juokas sukėlė Algiui naują entuziazmą. Jis 
vėl pripylė taureles, pasiūlė tostą už Perlojos respubliką, neduo 
damas kiliems įsiterpti, pasakojo toliau:

— Bet buvo pas mus toks šnipas. Antanas Riekus. Tai 
jis ir lietuviams ir lenkams kenkė. Gudrus tas Riekus buvo— 
ir Vagis, ir šnipas, ir daktaras. Tikrai, tikrai... Kai mano moti 
na mirė, tai jį buvo parvežę gydyti.

Algis stengėsi net nešyptelėti, išplėtęs akis, žiūrėjo vi 
siems tiesiog į veidus, tarsi nesuprasdamas, ko čia žmonės juo 
kiasi.

— Reikia, būdavo, tam Rickui perduoti lenkams žinias, tai 
jis patyliukais, patyliukais prislenka prie Merkio, prisėlina prie 
mūsų sargybinio, ištraukia iŠ jo rankų šautuvą ir neša į krū 
mus. Kol sargybinis subėgioja savo šautuvo, kol sugrįžta at 
gal. Riekus, žiūrėk, jau kitame krante. Papūsk jam...

Iš lengvos Trinkūno rankos teko išgerti ir už nesugauna 
mą šnipą Rickų. Dabar jau visų svečitj gaideliai kaito, akys 
pradėjo blizgėti. Tik šeimininkai vis dar tebebuvo santūrūs. 

Tiesa, šoferio pasakojimas paveikė ir juos: Jonaitis turėjo pa 
kuždėti žmonai, kad degtinės jau beveik nebelikę ir kad reikią 
kaip nors papildyti atsargas. Nepatogu apsikiaulinti prieš vir 
šininką, akimis tyrinėjantį stolą.

O Algis tęsė toliau:
— Po tų visų karų nutarėme mes pastatyti Perlojoje pa 

minklą Vytautui Didžiąjam. Pastatėme didelį, gražų. Stove 
to mūsų Vytautas, atsigręžęs į lenkus ir taip smagiai ant jų už 
simojęs kardu, kad lenkų ponai iš karto persigando. Gražumu 
prašė mus, kad tą baisų kardą kaip nors nuimtume. Kas 
mums —< žmonės gražumu prašo — galima ir paklausyti... Nu 
ėmėme mes tą kardą ir priglaudėme Vytautui prie šlaunies.

Negerti už Vytautą Didįjį būtų visiškai nepadoru. Po 
šios taurelės ir Jonas Bildžius nebegalėjo tylėti. Perdaug j. 
didelio dėmesio buvo susilaukęs Algis. Vis dėlto, ne šoferis, o 
jis, viršininkas, čia buvo pagrindinis svečias. Viena po kitos 
nraplaukė istorijos apie „moterų klausimą“ ir apie visų bučiuo 
jamą pušį gimtąjame šilelyje, ir apie didelę knygą, kurią Jonas 
Bildžius jau įpusėjęs rašyti ir būtinai pabaigsiąs, kai tik minist 
ras jį išleisiąs bent pusei dienos į archyvus... Grįždamas į da 
bartį, viršininkas pasiūlė tostą už šeimininkę, ta pačia proga 
pareikšdamas apgailestavimą dėl Šeimininkės liesumo. Ma 
tyt, čia kaltas esąs jos vyras...

MAŽA DEGTINĖS — NĖRA NUOTAIKOS
Viršininkas dar kartą bergždžiai pabandė pasisodinti šei 

mininkę prie savęs, dar kartą papyko už nevaišingumą.
Po kitos taurelės Bildžiaus dėmesį patraukė daili, neaugŠ 

ta krosnelė. Jis garsiai pasidžiaugė, kad štai prie šios krosne 
lės galima būtų suruošti puikiausias kojų kilnojimo varžybas. 
Įsismaginęs, visuotinio pasisekimo apsvaigintas, Algis Trinku 
nas netruko išpasakoti, kaip vakar jie varžėsi Šioje ypatingoje 
sporto šakoje, kaip gražuolė Angelina net sijonėlį nusimet' 
ir kaip vis dėlto varžybas laimėjęs jis, nors ir šiandien jam dax 
tebeskauda šakymą.

— Na, na, supyko Bildžius dėl per didelio savo šoferio at 
virumo, — tu Algi, bent kiek prikąsk liežuvį! Jei visi šoferiai 
taip viską pasakotų, tai velnias žino, kas čia būtų... Kaip ko 
kia boba...

Kojų kilnojimo varžyboms pasipriešino direktorius Jonai 
tis. Lyg tai rimtai, lyg tai juokaudamas, jis pareiškė, kad bute 
visai neseniai padarytas remontas ir negalima, są, braižyti šie 
nų.

Vėl užstalėje išseko linksmumo šaltinis. Nejaukios ty 
los slegiami, svečiai graibstėsi anekdotėlių, bandė pasakoti ką 
nors juokingesnio, atsargiai, drovėdamiesi spaudė vieną kitą 
riebesnę istorijėlę. Bet linksmybė sukiojosi kažkur apie lan 
gus, nerasdama įėjimo į kambarį. O čia dar, lyg tyčia, virši 
ninką užpuolė toks žaksėjimas, kad jis turėjo išeiti į kiemą. Ir 
šeimininkams ir svečiams pasidarė nesmagu.

Daugiau bus. _ ~ _
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į 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. Manfreed Kory

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE 

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

Pranešimas
Pranešu savo tautiečiams ir prieteliams, kad Jūsų patogumui, 

aš atidariau mano
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ URMO SANDĖLIO

, ir
VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ IR PALTŲ SIUVYKLOS

SKYRIŲ

3997 St. Lawrence Bl v.

.ttunnjnznwwmtnnnuunjnmtuuumtuunnmnuummmujttwtpxmtttm

I
 DO 6-8080 |

Quincaillerie Jacob Hardware I
REG’D. H

H Specialybė: DOVANOS H
j; 7610 Central St. LaSalle. į*

TEL VI 2 - 5319
STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla

LIETUVIAI STUDENTAI USNSA 13-ME KONGRESE
Visos Amerikos studentų są 

jungos (United States Natio
tiktai iš Maskvos ir Leningra 
do.

Mosklo - Technikos naujienos
TOLIMIEJI PASAULIAI

Saulės sistemos, to nedidelio 
visatos kampelio, kuriame mes 
gyvename, sandaros schema, 
planetų ir jų palydovų judėji 
mo pobūdis tapo mokslui aiš 
kūs jau XVIII m. Nuo to laiko 
atsivėrė galimybė tiksliausiai ap 
skaičiuoti ši judėjimą daugeli 
dešimtmečių ir šimtmečių pii 
myn. XIX a. astronomijos mo 
kslas jau plačiai įžengė į žvai 
gždžių sistemo’s erdves. Vieno 
je jų yra ir mūsų Saulė su savo 
planetomis. Šią žvaigždžių si- te 
mą, pavadintą Galaktika, suda 
ro daug miliardų žvaigždžių. Ji 
milžiniška, šviesai, kuri nuo 
Mėnulio eina į Žemę 1% sek., 
prireiktų apie 70.000 metų per 
eiti nuo vieno Galaktikos kraš 
to iki kito.

Per XIX a. pirmąją XX a. 
pusę, remiantis pasaulio moks 
iininkų bendromis pastangomis 
sukauptais stebėjimais ir teori 
niais apskaičiavimais, pavyko 
išaiškinti pagrindinius Galakti 
kos sandaros bruožus, nustaty 
ti žvaigždžių judėjimo dėsnin 
gumus joje.

Toli už mūsų Galaktikos ri 
bų, milionų šviesmečių nuo mų 
*U atstumuose, iŠsidėsčiusiosį 
kitos galaktikos, kurios savo 
forma ir sandara dažnai prime 
na mūsų Galaktiką, o kai kada 
labai nuo jos skiriasi.

Tik sukūrus gigantinius teles 
kopus, o pastaraisiais metais ir 
radioteleskopus, astronomai ga 
Įėjo pradėti tirti šias tolimąsias

žvaigždžių sistemas. Naujieji di 
deli observatorijų instrumentai 
ir dar galingesni teleskopai ai 
veria perspektyvas tolimiausie 
ms visatos rajonams tirti. Gimė 
nauja mokslo šaka — užgalak 
tinė astronomija. Dabar, antro 
joje XX a. pusėje, užgalaktinė 
astronomija tampa viena aktua 
liausiu mokslo šakų.

Priklausomai nuo Žvaigždį 
nės sudėties, visas galaktikas 
galima suskirstyti į keletą pa 
grindinių tipų. Pavyko išaiškin 
ti. kad galaktikų žvaigždinės 
sudėties skirtumai žymia dali 
mi priklauso nuo to, kad vieno 
se galaktikose žvaigždės for 
muojasi labai intensyviai ir to 
del jose yra daug jaunų žvai 
gždžių, kitose — žvaigždės silp 
nai formuojasi ar šis procesas vi 
sai liovęsis. Todėl jaunų žvai 
gždžių ten nedaug. Maskvos 
universiteto profesorius B. Ku 
karkino, amerikiečių astrono 
mų Baadės ir Morgano darbai 
parodė, kad galaktikų forma 
tampriai susijusi su jų Žvaigždį 
ne sudėtimi.

Išaiškėjo, kad atskiros jau 
nų žvaigždžių turtingos gaiak 
tikos yra ypač intensyvūs radio 
spinduliavimo šaltiniai. Tokių 
radiogalaktikų galingumui įsi 
vaizduoti pateiksime šį paly 
ginimą. Gulbės žvaigždyno 
kryptyje yra radiogalaktika, ku 
rios spinduliavimo galingumas 
tiek kartų didesnis už didžiau 
sios iš Žemėje žmogaus sukur

6 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

$ Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai
$ ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
| SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L 1 S

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

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

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

KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES 
vardu.

Turiu dideli pasirinkimą visokių angliškų medžiagų vyris 
kiems kostiumams ir moteriškiems kostiumams bei vilno 
nėms suknelėms. Taip pat turiu impilų, paklodžių, skare 

lių ir Įvairiausių medžiagų suknelėms.
Turiu dideles atsargas iš savo turėtos įmonės 
CHILDRENS WEAR & DRY GOODS, 

kurias išparduodu už 50% kainos.
Kadangi importuojame dideliais kiekiais tiesiog iš Anglijos, 

tai galime parduoti su nuolaida 
nuo 25 — 50% reguliarios kainos.

Kviečiame įsitikinti, kad čia perkant sutaupysite.

SIUNTINIAMS LIETUVON
VISKAS ŽEMIAU URMO KAINŲ

/ Kalbame lietuviškai
Mūsų šūkis yra

1) malonus patarnavimas, 2) geros medžiagos, 
3) geros kainos.

Visais reikalais prašoma kreiptis į mūsų skyrių 
3997 St. Lawrence Blvd.

OSMODE CLOTHING MFG. CO.
KATEX WOOLLENS & TEXTILE CO.

1449 St. Alexander St., kamb. 1114. Montreal.
Telef.: biznio VI 2-5319; namų VI 9-8020. 

Savininkas Ch. Kaufmanas,
buvusio Audinių fabriko Liteks Kaune, Gedimino gt. 

vedėjas per 20 metų

tų radio stočių galingumą, kiek 
kartų Saulės spinduliuojama 
energija didesnė už žvakės 
skleidžiama energiją, dargi su 
silpnintą 10.000 kartų, palygi 
nūs su normaliomis žvaigždė 
mis. Natūralu, kad iškyla klau 
simas apie šių radiogalaktikų 
prigimtį.

Daugelis iš jų turi du bian 
duolius vietoj vieno įprasto ga 
laktikoms. Remiantis šiuo fak 
tu, buvo labai paplitusi Įlipote 
zė, kad kiekvieną radio galakt: 
ką sudarančios dvi galaktikos, 
atsitiktinai erdvėje susidūrusios 
ir dėl to giliai viena į kitą įsi 
skerbusios. Susidūrimo proce 
sas ir sukeliąs galingą radio 
spinduliavimą.

Šis klausimas buvo pradėtas 
tirti. Gautieji rezultatai įliejo 
šviesos į visą galaktikų atsira 
dimo bei vystymosi problemą.

Pirmiausia pasirodė, kad hi 
potezė apie galaktikų susiduri 
mus neteisinga. Faktai liudija, 
kad radiogalaktikos yra grei 
čiau sistemos, kuriose vyko 
branduolių dalijimasis pusiau, o 
tai iš esmės turėjo vesti į dviejų 
galaktikų vetoj vienos susidary 
mą. Kai kada nuo branduelio 

palyginti, nedidelė 
| masė. Tokiais atvejais tenka I ■ ’ 

bėti apie šmetimą iš branduolio 
medžiagos krešulio, kuris vė 
liau tampa galaktika - nykštu 
ke.

Buvo atlikti statistiniai dide 
liais kiekiais visatoje aptinka 
mų galaktikų telkinių ir skur 
dėsnių grupių, vadinamųjų kar
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VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 
per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.

Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis
per Janiną ADOMONIENĘ.

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

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

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

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

totinių galaktikų tyrimai. šie 
darbai parodė, kad tokie telki 
niai atsiranda ne susigrupavus 
mažoje apimtyje kokiam nors 
skaičiui nepriklausomai viena 
nuo kitos atsiradusių galaktikų,

niškas skilimas) kažkokiam pir 
miniam objektui.

Remiantis šiais stebėjimais, 
buvo padaryta išvada, kad dau 
gelis galaktikų telkiniu iš es 
mės turi būti neseniai bendrai 
atsiradusių ir dabartiniu metu 
išsiskiriančių galaktikų grupes. 
Pastaraisiasi mėnesiais šią išva 
dą taip pat patvirtino amerikie 
čių astronomų de Vokulero bei 
vyro ir žmonos Barbidžų dar 
bai. Jie, remdamiesi savais ste 
bėjimais, išanalizavo judėjimo 
pobūdį dviejose tokiose siste 
mose.

Amerikiečių astronomas Cvi 
kis atliko sunkiausią užduotį—- 
jam pasisekė nufotografuoti ne 
paprastai silpnų objektų spekt 
rus. Pasirodė, kad jų spektrai 
nepanašūs į kitų klasių galakti 
kų spektrus, žydriosiose gaiak 
tikose daug tarpžvaigždinių du 
j u.

Prieš kelerius metus žinomas 
įmeksikietčių astronomas Aro 
atrado kitą daug jaunų žvaigž 
džių turinčių galaktikų klasę. 
Jos intensyviai spinduliuoja ui 
travioletinius spindulius. Visi 
duomenys rodo, kad Aro gaiak 
tikose, taip pat turinčiose daug 
dujų masės, žvaigždės nepapras 
tai intensyviai formuojasi Taip 
pat labai Įdomios ir ryškiai rau

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

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS
RANKŲ

KOKYBĖS
DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS 6

79 ir 81 St. Zotique St. E. i* 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

nal Student Assotiation) kong 
rese, kuris tęsėsi nuo rugp. 22 
d. iki rugsėjo 2 d., Minneapo 
lyje, Minesotos universitete da 
lyvavo apie 900 studentų ats 
tovų iš viso pasaulio kraštų, jų 
tarpe dalyvavo ir lietuviai stu 
dentai. Kongreso metu buvo 
sudaryta viena ypatinga komi 
sija — pasikeitimo akademiniu 
jaunimu su SSSR. Lietuviai ir 
ukrainiečiai studentai, remiami 
V. Vokietijos ir Kanados stu 
dentų, iškėlė klausimą ir pasiū 
lė reikalauti mainais studentų 
iš Vilniaus, Kauno, Talino ir 
Rygos universitetų, o ne vien

Pasiūlymas buvo priimtas. 
Šiemet JAV Taut. Studentų 
S-gos valdyba, kurios vicepre 
zidentas yra lietuvis Kvedaras, 
pakvietė Lietuvių Studentų 
Tremtyje Sąjungą dalyvauti 
šiame 13-me kongrese. Liet. 
Stud. S-gos valdyba delegavo 
Kęstuti Dirkį ir Rimą Vėžį, ku 
rie du kongrese buvo labai mie. 
lai primti ir jų sveikinimai pri 
imti ovacijomis. Kongrese jie 
išdalino žymų kieki brošiūros 
,,Introducing Lithuania”. Stu 
dentai su lietuvių atstovais sten 
gėsi susipažinti; buvo užmegsti 
draugiški ryšiai. E.

donos spalvos galaktikos, su 
rastos prof. Voroncovo - Ve.ja 
minovo. Nėra abejonės, kad iš 
visų šių at. ndimų bus galima pa 
daryti svarbias išvadas apie ga 
taktikų evoliuciją.

Matome, kad bendro įvairių 
kraštų mokslininkų darbo dėka 
tolimųjų galaktikų tyrimas tapo 
viena vaisingiausių astronomi 
ios atšakų. Šių tyrimų reikšmę 
sudaro ne tiktai tai, kad jie 
milžinišku laipsniu praplečia 
mūsų žinias apie visatos sanda 
rą ir vystymąsi. Milžiniškus fi 
zinius procesus, vykstančius ga 
laktikose, dažnai labai sunku iš 
aiškinti remiantis mums žino 
mais teorinės fizikos dėsniais. 
Taip tikriausiai yra dėl to, kad 
tokiuose procesuose dominuo 
jantį vaidmenį atlieka daugelis 
tų medžiagos savybių, kurios 
nepasireiškia Žemės laboratori 
jose atliekamuose fizikos ban 
dymuose. Todėl reikia manyti, 
kad kruopštus fizinių reiškinių, 
vykstančių tolimiausiose kos 
moso srityse, tyrimas padės dar 
giliau išvystyti mūsų žinias apie 
pagrindines fizines medžiagos 
savybes ir materijos vystymo 
si dėsningumus.

EKSPERIMENTINIS 150 
KŪB. M DEGUONIES 

AGREGATAS
Kauno .Atramos“ garny klo 

j e per valandą pagaminama 70 
kūb. m deguonies. Augant pra 
monei. šiuo metu „Atramoj“ 
pagaminamo deguonies kiekie 
Lietuvos pramonei nebeužter 
ka. Deguonies gamybai padi 
dinti, šiomis dienomis gamyk 
la gavo naują eksperimentinį 
150 kūb. m deguonies agrega 
tą. Tokio galingumo agrega

tas yra pirmas visoje Tarybų 
Sąjungoje. E.

METLACHO PLYTELIŲ 
CECHAS

Prie Vilniaus keraminių 
binių krosnies pastatytas 
masis Lietuvoje metlacho 
telių cechas. Jis pagamins 
metus vieną milioną metlacho 
plytelių. Šiomis dienomis iš R. 
Vokietijos gauta 3 automati 
niai agregatai plytelių garny 
bai. E.

dir 
pir 
piy 
per

TURBINOS į KINIJA IR 
MONGOLIJĄ, O SAU?

„Pergalės” fabrikas išsiuntė 
i Kiniją ir Mongoliją dvi po 
750 kilovatų galingumo turbi 
nas. Įmonė šiais metais paga 
mino dar 8 tokio tipo turbinas. 
Įmonės konstruktoriai šiuo me 
tu projektuoja didesnio 2.500 
kilovatų galingumo turbinas, o 
Kauno hidrostočiai nepagami
narna...

IŠ ČEKOSLOVAKIJOS GAU 
TA TURBOELEKTROŽEM 

SIURBĖ
Į Kauną Nemunu iš Čekoslo 

vakijos atplukdyta naujo tipo 
turboelektrožemsiurbė. Per pa 
rą ji gali iš upės dugno iškelti 
10 tuksi, kūb. m žemės. Ji bus 
panaudota Nemuno vagai ir 
deltai prie Kuršiu marių giliu 
ti. Šioje turboelektrožemsemė 
je yra poilsio kambariai su tele 
fonais ir radijais, valgykla, vo 
nios, dušai, skalbykla ir kt. Vi 
so šiame laive yra 72 gyvena 
mųjų patalpų komplektai. E

— JAV teismas konfiskavo 
tris Kubos diplomatų lėktuvus 
už Kubos konfiskuotus JAV pi 
liečiu turtus.

U

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM |
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

Montrealy: Aug. Mylė. Tel. UN 1-8675 
991 St. Elizabeth St., Montreal 18. P. Q.

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

| Baltics Investment Corp.

(
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Ave. Rsmt. 
t Ižd. E. Gnganavičiūte RA 7-4097.

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

SiKSF DE LUXE DRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACH1NE

ME7-6727 Sav. P. RUTKAUSKAS
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VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVOS FUTBOLO PIRMENYBĖS

R I K L A w o Ni A L « £ T U V A iveo. X. s. —« Hr. 40 UQijj

jau įėjo į pilnas vėžes. Prave 
dus reformą, dabar augštąją 
lygą sudaro 24 komandos, ku 
rios yra padalintos j du pogru 
pius. Pirmoje grupėje be pra 
laimėjimu eina Panevėžio MSK 
komanda su gražiu įvarčių san 
tykiu — 10:1, toliau seka Šiau 
lių Elnias ir Kauno Politechni 
kos Institutas. Paskutinę vielą 
užima Vilniaus Žalgiris, (tikru 
moję N. Vilnia, kuri Įjungta Į 
Vilniaus miesto ribas. — K. 
B.) kurio komandą sudaro to 
kie „lietuviai“: Černikov’as, 
Šarkov’as, Balašov'as, Lebe 
dev’as, Rakčejev’as, Bedov‘as, 
Isajev’as, Michailov’as. Šablo 
Vskij. Visi jie yra gimę 1933-3 7
m laikotarpyje, taigi aiškiai 
į Lietuvą atvykę rusinimo - ko 
lonializmo tikslais, jau po ant 
rojo pasaulinio karo. ChrušČio 
vas, tuo tarpu, mato vakarų pa 
šaulio kolonializmą Afrikoje, 
užmiršdamas, kad čia pat, Eu 
ropoję — Lietuvoje, jis vykdo 
ne tik kolonializmą, bet kartu 
tautos naikinimą...

Anrtoje grupėje, po dviejų 
rungtynių, pirmauja Kauno In 
karas su kukliu — 1 :0 įvarčių 
santykiu, prieš Kretingą ir 
Klaipėdą. Paskutinėje lentelės 
vietoje yra Ukmergė, praiai 
mėjusi dvejas rungtynes ir tu 
rėdama 3:12 įvarčių santykį.

SS-GOS AUGŠTOJE 
KLASĖJE,

Vilniaus Spartakas kovoja dėl 
19—22 vietos. Vilniečiai kol 
kas su estais turi surinkę vieno 
dą taškų ir įvarčių skaičių, tad 
dalinasi 19 vieta. Be pabaltie 
čių dar žaidžia moldavai ir Ba 
ku Neftiamkas.

Žemesnėje klasėje — B — 
Kauno Banga šešiolikos ko 
mandų tarpe užima dešimtą vie 
tą, turėdama iš 25 žaidimų — 
23 taškus, tačiau neigiamą įvar 
čių santykį 21 :30.

IŠ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS

gyvenimo tenka išskirti V. Se 
lenį, kuris visos SS-gos Dina 
mo pirmenybėse 30 Km bėgi 
me, iškovojo meisterio vardą, 
įveikdamas tą nuotolį per 1 v. 
40 min. 51 sek. ir jau anksčiau 
minėtas A. Vaupšas, atsiekęs 
šuolyje į tolį naują Lietuvos re 
pordą 7,62 m.

LIETUVOS STALO 
TElNISINIKAI,*

po .apsitrynimo“ apie stalus 
Maskvoje, Kijeve ir kt. S-S- 
gos miestuose, galų gale susi 
tiks su tikrais užsieniečiais. Šį 
šeštadienį, spalio 8 d. jie TS 
RS vardu Maskvoje žais prieš 

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Įvairūs siuntiniai 
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.

Iš Kanados:
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraus
paprastu ir " I vi 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. Tyl. J:A 8-6686 
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 D v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

Švediją, o spalio pabaigoje, 
primą kartą vyks Į Angliją, sa 
vaime aišku. Sov. Sąjungos 
vardu. Į rinktinę numatomi 
įtraukti šiuos Lietuvos žaidė 
jus Helmutą Lysiną (vokiškas 
vardas, rusiška pavardė!). L. 
Balaišytę, A. Kundrotaitę, A. 
Saunorį ir R. Paškevičių. Taip 
pat, į Lietuvą dar šiais merais 
numato atvykti čekai ir lenkai. 
P. S. Šiuo reportažu atsisveikinu 
mėnesiui laiko su visais šio sk. 
skaitytojais. Tikiu, kad gale 
siu duoti kelis sportinius repor 
tažus ir iš Europos gyvenimo. 
Kas turėtų kokių sportinių ži 
nių, prašomas jas siųsti šio 
laikraščio redakcijai.

EUROPOS IR PASAULIO 
ČEMPIONAI

Pokario metais Europos čem 
pionų aukso medaliai yra ati 
tekę šiems Lietuvos krepšinin 
kams: Jūratei Daktaraitei, Gra 
žinai Tulevičiūtei. Stepui Bu 
tautui, Vytautui Kulakauskui, 
Justui Lagunavičiui, Algirdui 
Lauritėnui, Kaziui Petkevičiui 
ir Stasiui Stonkui. Europos 
bokso čempionu du kartus ta 
po sunkiasvoris Algirdas Šo 
cikas (1953 m. Varšuvoje ir 
1953 m. Vakarų Berlyne).

Europos šuolių į vandenį 
čempionės vardą iškovojo Al 
dona Kareckaitė (1958 m. Bu 
dapešte). m

Europos irklavimų čempio 
nų aukso ir sidabro medalius iš 
kovojo broliai Alfonsas ir My 
kolas Rudzinskai (195 7 m. Va 
karų Vokietijoje).

Europos stalo teniso vyrų 
djejeto vice-čempionais tapo 
Rimas Paškevičius ir Algirnan 
tas Sauncris (I960 m. Žagre 
be, Jugoslavijoje).

Pasaulio krepšinio pirmeny 
bių sidabro medalį iškovojo 
Gražina Tulevičiūtė (1958 m. 
Rio de Žaneiro). aukso moda 
Ij — Jūratė Daktaraitė (I960 
m. Maskvoje).

Be to, Lietuvos sport inidĮ 
kai iškovojo taip pat aukso, si 
dabro ir bronzos medalius vi 
suose pokario metais įvykusio 
se pasauliniuose jaunimo festi 
valiuose, tarptautinėse jaunimo 
ir studentų žaidynėse.

TRUMPAI IŠ LIETUVOS
— Naują Lietuvos rekordą 

šuolyje Į augštį atsiekė J. Trei 
gienė, iššokdama 1,65 m.

— TSRS augščiausios tary 
bos prezidiumas apdovanojo 
317 sportininkų ordinais, gar 
bės ženklais ir tt. Tai daugiau 
šia paskutinės olimpiados Ro 
moję dalyviai. Iš Lietuvos me 
dalius už „šaunų darbą” gavo

III II —

PRANCŪZIŠKOS
KELNAITĖS VYRAMS

IR BERNIUKAMS

17-W-0

„Ateitis priklauso mums, 
drauge!”

3.
ŽMOGUS VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ

Ką aš pamačiau, tai kad da 
bartinės gyvenamomis patalpų 
mis aprūpinimo sąlygos yra su 
kūrę naują kooperatyvinį gy 
v< nimo šabloną. Gyvenamų pa 
talpų didumas buvo vienintens 
pagrindas, kuriuo remiantis so 
vietų piliečiai paskiriami į gyve 
namą butą. Pavyzdžiui, jeigu 
vienam asmeniui duodama 7 
kvadratiniai metrai grindų plo 
to, tai butas 40 kvadratinių m 
turi priglausti — sutalpinti nuo 
4 ligi 6 asmenų, net jeigu tai 
būtų tiktai vienas kambarys ar 
ba net jeigu paskirti į šį butą 
žmonės būtų skirtingų lyčių, 
skirtingo amžiaus ir vis.škai vie 
ni su kitais nepažįstami. Viso

A. Bagdanavičius, Z. Jukna, 
R. Vaitkevičius ir „už pasižymė 
jimą darbe“ M. Rudzinskas. 
Visi jie yra irkluotojai, i,ko 
voję medalius ir taškus Romo 
je.

— Trečiame rate Lietuvos 
augštosios futbolo lygos pinne 
nybių rungtynėse be pralaimė 
jimų žygiuoja tik Kauno Poli 
technikos Instituto komanda. 
Silpnai žaidžia Kauno Lima,

ttttumrtzttztittttttnitttttttTttmtttttittt

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir > onge) 
Toronto 5, Ont.

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

Lietuvio Advokato įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

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

Room 90 1,
Toronto, Ont.

Telefonas EM 2-2585
KL—MX- — ww

A.E. McKAGflE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

330 Bay Street,
TORONTO 1, Ontario.

Gerai prigulančios, 
vėsios, patogios. 

Megztos iš švelnios 
medvilnės. . . 

plokščios siūlės. . . 
elastiškas juosmuo 
dvigubas standrus 

atidarymas. 
Apatiniai 

priderinami.

kių rūšių pertvaros, uždangos, 
užuolaidos ir baldai naudojami 
patalpų atitvėrimui ir padalini 
mui, bet, labai aišku, kad nie 
kas gyvenamose patalpose ne 
gali turėti bent kiek daugiau 
privatiškumo. Kada aš prašyda 
vau savo draugus leisti pas 
juos apsinakvoti, tai jie neiš 
vengiamai prieš tai turėdavo 
pasitarti su kitais jų gyvenamo 
buto gyventojais.

,.Jeigu mes pakviestume jus 
nakvynei kitų nepaklausę”, m<< 
no šeimininkas paaiškino, „ta 
da ir kiti galėtų pakviesti ką 
nors nakvynei manęs neklausę, 
o kokios rūšies gyvenimas ta 
da būtų? ‘ 

pralaimėjusi Mariampolės Še 
šupei 1:3. Kauno PI įveikė Kė 
dainiuose vietos EAG 1 :3. Ki 
tos pasekmės: Panevėžio MSK
— Tauragės MSK 3:3, Plungė
— Alytus 5:0, Vilkaviškis — 
Kretinga 0:1, Radviliškis — 
Kauno KKI 0:3.

— Kauno Bangos futbolinm 
kai Sov. Sąjungos B klases pir 
menybėse sužaidė lygiomis — 
0:0 prieš Kirovokaną. Tuo tar 
pu Vilniaus Spartakas, kovo 
damas dėl 19-tos vietos augŠ 
čiausioje lygoje, sužaidė lygio 
mis prieš Moldavijos atstovą, 
išlygindamas pasekmę 1:1 pa 
skuitnėse žaidimo minutėse.

K. B.

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JAN1QUE 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.

Geras mano draugas, civilis 
inžinierius, gyveno 4 kambarių 
bute kartu su kitomis 3 seimo 
mis. Tame bute jau gyveno 14 
žmonių, įskaitant 5 vaikus, o aš 
buvau 15-tasis. Mano draugas 
inžinierius buVo atsitvėręs sau 
kampelį bendros virtuvės ir ne 
siskudė savo „kambariu“, ta 
čiau jo draugei - merginai, pa 
trauklios išvaizdos technologi 
jos studentei, nebuvo leidžia 
ma įžengti į butą. „Ką aš galiu 
padaryti?“ pasakojo man inži 
nierius. „Jeigu kiti buto gyven 
tojai nusprendė, kad nenori ma 
no draugės čia matyti ir jie tai 
man labai aiškiai pasakė, tai 
man paliko tik viena išeitis — 
susitikti su Vala lauke“.

Tokiame prigrūstame bute 
tenka priprasti ignoruoti bei ne 
pastebėti kitų.

„Jūs išmokstate nusisukti 
10įp, kad netrukdytumėt ki 
tų gyventojų privačių veiks 
mų", pasakojo man Olga, jau 
na gailestingoji sesuo, vienoje 
Maskvos ligoninėje. „Jūs nu 
duodate miegantį, kad nesu 
trukdytumėte ir neišbaidytu 
mėt to meilės momento, kurį 
patiria ar tuo laiku pergyvena 
kiti žmonės už menko petrvė 
rimo. Ar čia neatsispindi didelė 
socialistinė kultūra Šioje koope 
ratyvinėje egzistencijoje?

Būtinybė sugyventi su kitais 
buto gyventojais turi ypatin 
gos įtakos sovietinės šeimos 

gyvenimui.
Tėvai stačiai įieško ir grie 

bia kiekviena progą ar tai būtų 
vaikų darželis, ar jaunuolių sto 
vykia, ar derliaus nuėmimo 
grupės — išsiųsti vaikus iš na 
mų, iš ir taip perpildyto buto

„Mišką jau beveik 10 metų 
amžiaus“, pasakoja man darbi 
ninkas apie savo vienintelį sū 
nų.

„Jis bus ir šiais metais paim 
tas vasarai ton pačion stovyk 
lon. Berniukas jau yra pakan 
karnai paaugęs, kad suprastų 
daugelį dalykų. Kartais mudu 
su žmona jaučiamės sumišę ir 
nepatogioje padėtyje naktį, bi 
jodamiesi, kad jis nemiega ir 
klausosi”.

Seni žmonės taip pat yra 
problema daugeliui sovietų šei 

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, 
vaikams ir jaunimui.

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ .............. 5.00
Algis Trakys ir TAKSIUKAS ŠLEIVYS .......................$2.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI........................................................... $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 ....................................................................... 1.25
1960 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 ...................... 1.5Q
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........ 2.5^
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ........................... 0.5
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ....................................1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS.................................. 1.00
Merimee. 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.

mų, nes senas ar ligotas asmuo 
maišosi ir savo buvimu trukdo 
nustatytą kooperatyvinio gyve 
nimo tvarką. Senas ar ligotas 
žmogus yra reikalingas specia 
lios priežiūros. Jis pasilieka vi 
są laiką namuose ir nepropor 
cingai naudoja bendrus patogu 
mus, o ypatingai vonios ir lua 
lėto patalpas, o todėl tokiam as 
menini ir neįmanoma ilgesnį 
laiką pasilikti bute su keletu Šei 
mų. Greičiausiai toks asmuo už 
baigs savo dienas senų žmonių 
namuose.

Man teko lankyti tokią vie 
tą — seniems ir nepagydo 
miems žmonėms. Nors šie žmo 
nes gyvena palyginamai neblo 
gose sąlygose ir dar net su kai 
kuriais patogumais bei organi 
zuotomis pramogomis, tačiau 
dauguma iš jų labai tragiškai ne 
susitaikina su mintimi, kad dėl 
taikos ar ramybės jų vaikai iš 
metė juos kaip nereikalingus 
baldus. Vienas namų sargas 
kartą man ironiškai pasakė, „jūs 
nepamatysite jokių senų žmo 
nių mūsų gatvėse, nes jie nelei 
džiami. Socializmas yra jau 
niems žmonėms!“

darbas
ADMINISTRACIJA:

V. Gervickas, 475 Riverdale 
Ave, Brooklyn 7, New York.

Tel. HY 5-0533.
VISUOMENĖS MOKSLŲ, 
MENO IR LITERATŪROS

ŽURNALAS 
atstovauja žmogų, laisvą nuo 
prietarų ir baimės, gina kultu 
rą, pagrįstą humanistinėmis 
vertybėmis. Išeina keturis kar 
tus metuose. Norintiems susi 

pažinti vienas numeris 
dovanai.

Jau išėjo iš spaudos 1960 metų 
2 numeris, kuriame įdėti jdo 
mūs įvairių autorių aktualio 

mis temomis straipsniai.
Numerio kaina 1 dol. Metinė 

prenumerata 3 dol., 
studentams 2 dol.

.... •į Taupyk ir skolinkis kredito kooperat •
( „P A R A M A” I
i Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— T

Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^. ‘ [
Darbo valandos: J !

Pirmad. ir penktad, nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. j 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. ; 

y Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, > 
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.

S Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723. J
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bLTOM Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
VALDYBOS PRANEŠIMASHAMILTONO B-NĖS

APIE KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ 
ir ta proga parengimus.

Šį šeštadienį ir sekmadienį, 
šio mėn. 8—9 dienomis. Ha 
miltone yra šaukiamas Kana 
dos Liet. B-nės IV-sios Kr aš 
to Tarybos II-ji Sesija.

Posėdžiai vyks Aušros Var 
tų parapijos salėje, 58 Dun 
durn St. N. Posėdžiai atdari vi 
siems.

iškilmingiau atžymėti ir svečius 
maloniai priimti.

Jeigu Valdyba kreiptųsi į 
hamil'toniečius, vienokios ar k. 
tokios pagelbos, maloniai pra 
šome neatsisakyti.

Rugsėjo 17 d. Hamiltono B- 
nės pirm. G. Skripkutė įlei 
kė hamiltoniečių aukas Ged. ja 
nušoniui. per St. Catharines b- 
nės ir Ramovėm.! iškilmes, Mer 
ritton.

H?.m. B-nės Valdyba.
SPORTO KLUBO

šokių vakaras, puikiai pavyko. 
Gauta pelno apie 200 dol., ku 
rie palengvins mūsų jaunimui 
pradėti rudens sporto sezoną 
ir išvykom ir treniruotėm.

Buvo atvykę Ročesterio Sa 
kalo sportininkai, kurie čia jU 

žaidė draugiškas rungtynes 
(plačiau sporto sk.) su Hamil 
tono Kovu.

Šia proga, HLSK Kovo v- 
ba nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems prie šio parengi 
mo pasisekimo, ypatingai kun. 
dr. J. Tadarauskui už fantus 
ir pranešimus bažnyčioje. Spo 
rtiškas ačiū visiems atsilankiu 
siems ir dirbusiems bufete, prie 
įėjimo ir loterijos — p. p. Šo 
piams, X. Mikšiui. A. Bugailiš 
kini, A. Grajauskui, N. Staliai 
tytei, A. Meškauskaitei, J- Žu 
kauskui, J. Raguckui, siuvyk 
los sav. G. Palmer-Paliliūnui už 
paaukotą medžiagą loterijai 18 
dol. vertės. Iš anksto kviečia 

k me visus į mūsų sekantį paren 
g girną spalio 22 d. toje pačioje 
$ salėje. Valdyba.

X POLICIJOS VADAS{i
v d(.t*ė įsakymą visiems polici 
X ninkams neklausti pas moteris 
k nelaimių atveju jų amžiaus. 
v Judėjimo inspektorius aiškina, 
g kad amžius buvo imamas tik 
» statistiniams tikslams, tačiau 
X tas neatsiekdavo tikslo, nes mo 
i terys visuomet savo tikrus me

Ta proga B-nės Valdyba šio 
mėn. 8 d. ruošia šokius būsi 
moms išlaidoms padengti. Šo 
kiai įvyks irgi parapijos salėje. 
Maloniai prašome visų kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir tuo 
pačiu paremti B-nės Valdybą, 

.iikuri jūsų paramos visada yra 
Kaičikalinga. Atsilankydami į šo 

kius, turėsite progos, netik jau 
kiai ir linksmai praleisti laiką sa 
vų tarpe, bet taip pat turėsite 
progos pasimatyti ir pasikalbėti 
su Krašto Tarybos nariais.

Šokiams gros dar lietuviams 
negirdėtas puikus orkestras 
„Rhytmelody“. Veiks bufetas 
ir loterija.

Kadangi suvažiavimas įvyks 
per ilgąjį savaitgalį — Pade 
kos šventę, tai tikimės sulaukti 
Krašto tarybos atstovų ir sve 
čių net iš tolimų vietovių.

Valdyba nori tą retą įvykį 
Hamiltono bendruomenėje kuo

I A. L I O D Ž I U S, B. L., 

g Viešasis Notaras
S (Notary Public)
g Advokatas iš Lietuvos, 
g Namų, žemės ar bet kurio 
a biznio pirkimo-pardavimo 
x dokumentų sudarymas ir 
g visi kiti notariniai reikalai, 
g Teisiniai patarnavimai. 
$ Morgičiai.
® {staiga: JA 7-5575; 
g Namų: FU 3-8928.
S 20 King Street East, 
g Hamilton.

l,is nuslėpdavo.

i?

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“ 
Išduodamos paskolos iki $ 3,000.

Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertės.
: Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais
9—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. 

ryto ir 5—8 vai. vakare,
Minden Building, 20 King St. E„ Room 13,

J notaro A. Liūdžiaus įstaigoje II augšte, tel. JA 7-5575.

DARBINĖS KOJINĖS

NYLONU
SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI

Štai geriausias pir
kinys ilgesniam ne
šiojimui — labai pa- 
toglos-ekstra vertin
gos. Neplyštančios 
Penmans Darbo 
Kojinės. Yra įvai
riausių rūšių, tinka
mų įvariios rūšies 
darbams.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 MET" .'WS-U-4)

PADEDA junrs išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius mi 
lionai žmonių naudojo česna 
ką dėl sveikatos, tikėdami jo 
gydomąja ir stiprinančia ga 
lia. Česnakais yra natūralus 

antiseptinis vaistas, 
kuris apsaugo kraujo sistemą 

nuo nešvarumų.
Dauguma naudojančių jį ver 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmus. 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų paleng 
vintojo. Gryna česnako alyva 
yra ištraukta iš česnako gaivu 
tės ir šitokioje sukoncentruo 
toje formoje gaunate viską, ką 
šis veiksmingas augalas teikia. 
Adams Garlic Pearles (česna 
kas) yra be kvapo ir be skonio 

— lengvai priimamoje 
kapsulių formoje.

Dar šiandien nusipirkite poke 
lį iš savo vaistinės ir pamatysi 
te, kaip jie ir jums galės pade 

ti. Jūs ištikrųjų būsite 
patenkinti taip padarę.

SPORTAS.
HAMILTONAS

— ROČESTERIS.
Rudens sezonas Hamiltone 

atidarytas draugiškomis rung 
tynėmis tarp vietos Kovo ir Ro 
česterio Sakalo. Kovietės lai 
mėjo krepšinį 22:14 ir stalo 
tenisą 3:2, pralaimėdatnos 
tinkilnį 1 :2. Vyra turiėjo nusi 
leisti Sakalui krepšinyje, pi a 
laimėdami 31:38 ir stalo t ni 
se 4:5.

Tenka džiaugtis, kad Kovo 
moterys pradėjo kultivuoti nau 
ią šaką — tinklinį, o Ročesie 
rio Sakalas — moterų krepši 
nį, Kur pasižymėjo neseniai iš 
Australijos atvykusios dvi žai 
dėjos. Šiaip, aiškiai dar matėsi 
abiejuose klubuose vasariška 
forma.

Ta pačia kryptimi. Kovas 
kviečia visą sportą mėgstantį 
jaunimą Įsijungti į jo eiles, laii 
kant kiekvieną šeštadienį nuo 
2 vai. p. p. Wentworth mokyk 
los salėje (netoli Barton g-vės) 
krepšinio ir tinklinio treniruo 
tęs, o mūsų parapijos saleje — 
stalo teniso. Ir šiame sezone nu 
matoma yra eilė rungtynių Ha 
miltone, Toronte, Ročesteryje. 
Be savo tiesioginio tikslo — 
sportavimo ir jungimo jauni 
mo į lietuviško klubo eiles — 
klubas rengia šokių vakarus, 
kultūrines pramogas. Po Ame 

s rikos lietuvio J. Stuko paskai 
tos ir filmų demonstravimo, 
gruodžio mėn. bus parodyti du 
filmai: „Lietuva — Europos nu 
galėtoja“ ir , 16 Vasario gin: 
nazija”. Pirmas filmas, tai pui 
kus atsakymas Lietuvos paver 
gejui už šmeižimą N. Lietuvos 
sporto. Jame matysime Euto 
pos krepšinio pirmenybes Kau 
ne, lengvosios atletikos rungty

Geriausiais
savo gyvenimo

metais
Kiekvienas nori šiek tiek susitaupyti, kad galėtų džiaugtis lai 
mingesniu bei turtingesnių gyvenimu.
KAD PADĖJUS KANADIEČIAMS TAUPYTI — Kanados 
Vyriausybė kiekvienais metais sudaro galimybę šio krašto gy 
ventojams padmti savo santaupas, įsigyjant Kanados taupymo 
lakštus.
PER DU M1L1ONUS KANADIEČIŲ yra šiuo saugiu ir pa 
login būdu sutaupę jau per tris bilionus dolerių.
DIDELIS KANADOS TAUPYMO LAKŠTŲ POPULIARU 
MAS glūdi jų nepaprastose savybėse:

• Juos įsigyti yra labai lengva — grynais, mėnesiniais 
išsirr.okėjimais pagal darbovietės Algų Taupmo Planą.

• Jie gaunami vienetais nuo $ 50 ligi $ 5,000.
• Juos turėti gali visi (net vaikai) ligi $ 10.000 

joje laidoje.
• Jie moka di idendus pagal metinius kuponus, 

registruotų lakštų atveju — čekiais.
° Juos galima iškeisti grynais, bet kuriuo metu, 

me banke už pilną jų vertę su procentais.
•* Jie yra lyg doleriai su pridėtais procentų kuponais. Rei 

kia užpildyti antrąją lakšto pusę ir gauti pinigus.
• Jie yra lyg doleriai su pridėtais procentų kuponais. Terei 

Yra*gera turėti atsargos rezervą šiame galimybių krašte, o sau 
gesnio ar patogesnio taupymo būdo už Kanados Taupymo 
Lakštus nėra.

ribos nau

gi pilnai

bet kuria

ŠIŲ METŲ LAKŠTAI PARDUODAMI JAU DABAR

PIRKITE NAUJUOSIUS

Canada Savings
Bonds DABAR

GRYNAIS ARBA IŠSIMOKĖJIMUI BANKUOSE, PAS 
{GALIOTUS INVESTACIJŲ PREKYBININKUS, PAS 
BIRŽOS TARPININKUS, TRESTUOSE BEI PASKOLŲ 
BENDROVĖSE IR SAVO DARBOVIETĖSE PAGAL 

ALGŲ TAUPYMO PLANA.

nes. Tautinę Olimpiadą ir kt. 
Antras filmas — tai mūsų trem 
ties gimnazija Vokietijoje ir 
jos gyvenimas.

WINDSOR, Ont
ATVYKO IŠ LIETUVOS
Talevičienė Aldona pas sa 

vo dukterį Kačinskienę Ireną. 
A. Talevičienė yra praleidusi 
keletą metų Sibire su save vy 
ru, kuris grįžtant atgal į Lietu 
va mriė Maskvos geležinkelio 
stotyje. Pulk. Talevičius yra 
buvęs Kauno miesto komendan 
tu. A. Talevičienė kelionę iš 
Lietuvos į Kanadą atliko lėktų 
vu.

RADIO PROGRAMA, 
paruošta Windsor© ir Detroito 
lietuvių radio klubo, yra sutrum 
pinta iki pusės valandos ir yra 
girdima kiekvieno sekmadie 
nio popietę iš stoties WCHP. 
banga 1440 sekančiu laiku: spa 
lio mėn. nuo 5 vai. 15 min. iki 
5 vai. 4 5min„ lapkričio mėn. 
nuo 4 vai. 45 min. iki 5 vai. 15 
min., gruodžio mėn. nuo 4 vai. 
30 min. iki 5 vai. po pietų. Ra 
dio programos yra gerai pa 
ruoštos, yra gausu informaci 
ios iš lietu ziškos veiklos, i" — 
įvairintos lietuviškomis daino 
mis ir muzika.

„ŽVAKIDĖS” PREMJERĄ, 
matysime šeštadienį, spalio m. 
15 d. Detroite buv. Lietuvių 
svetainėje. Premijuotas Antano 
Škėmos veikalas „Žvakidė“ yra 
statomas scenoje pirmą kartą. 
Veikalo pastatymu rūpinasi 
Detroito Dramos sambūris „Al 
ka“, ”ad. Justo Pušdešrio. Va 
karą ruošia Detroito ir Windso 
ro lietuvių Radio klubas. Vei 
kalas yra naujas, modernus ir 
neeilinis, nes jį pilnai galima ly 
ginti prie dramaturgo G. B. 
Shaw scenos veikalų. Veikalas 
vyksta Lietuvos bažnytkaimy 
je, okupuotame svetimųjų prieš 
pat II pasaulinio karo pradžią. 
Il-me veikalo veiksme yra ka 
ro pradžia. Kor.

— Anglijos darbiečių lydė 
ris Heitskelis pasisakė prieš JT' 
O gen. sekretoriaus atleidimą.

— Japonijos princas su žmo 
na atvyko į JAV, kur bus Ei 
senhowerio svečias. Jis savo 
kelionę pritaikė 100 metų su 

11 Pa kaktuvėms, kai į JAV buvo at 
“ > vykęs pirmasis Japonijos atsto

vas.

GRYBAIS REMIAMA LIE 
TUVOS EKONOMIKA
Drėgnas oras i” dažni lietūs 

šiemet sudarė palankias saly 
gas grybams augti. Lietuvoje 
veikia virš 70 vartotojų koopc 
racijos ir liaudies ūkio tarybos 
grybų virimo punktų. Iš viso 
jau paruošta per 1.000 tonų 
grybų. Kartu grybai sūdomi. 
Grybai ruošiami ir eksportui.E

BUS IŠLEISTA 150 
JAUNŲ GYDYOJŲ

Iš medicinos instituto sekan 
čiais metais bus išleista 150 jau 
nų gydytojų, kurie bus išsiųs 
ti į Lietuvos ligonines ir ambu 
latorijas. Š. m. rugs. 16 gyd< 
mojo fakulteto 6-jo kurso stu 
dentai išvyko j įvairius rajo 
nūs, kuriuose jie atliks 3 mėn. 
mokamąją praktiką. Tokio po 
būdžio praktika institute orga 
zuojama pirmą kartą. E.

• Lietuvos valstybinė leidykla 
išleido dailų leidinį — Žemaitės 
„Rudens vakaras“. Knyga — 
didelio formato. Joje surinkti 
geriausi Žemaites kūriniai, 
knygą puošia dail. V. Jurkū 
no iliustracijos - raižiniai. Iš 
spaudos išėjo taip pat Justino 
Paleckio eilėraščių kny< f.t 
„Sveika, Tarybų Lietuva“. J. 
Stimburio atsiminimai „Kito 

gyvenimo neturiu".

LIETUVOS - BULGARIJOS 
MAINŲ SANTYKIAI

Į Bulgariją siunčiamos Vii 
niaus „Žalgirio“ šlifavimo slak 
lės ir „Komūnaro“ gamykloje 
pagamintos metalo piovimo, 
šlifavimo bei gręžimo staklės, 
suvirinimo ir dažymo aparatų 
gamyklų produkcija.

Savo ruožtu Bulgarija į Lie 
tuvą siunčia savo lengvosios 
pramonės gaminius bei žemės 
ūkio produktus. Šiemet Lietu 
vos parduotuvėse buvo parduo 
ta 1.000 tonų bulgariškų pomi 
dorų. Laukiama transportų vyn 
nogiu.

Taip pat su Bulgarija aps.’ 
keičiama knygomis. Šiais me 
tais Lietuvos grožinės literatu 
ros leidykla 200.000 egzempbo 
rių tiražu išleido į lietuvių Kai 
bą išverstą bulgarų rašytojos 
Aleksandrovus apysaką „Moky 
tojos laimė“. Bulgarijoje par 
duodami Žemaitės, Vienuolio- 
-Žukausko, Cvirkos ir Vencio 
vos raštai. E.

PAPILDYMAS
4-tame puslapyje žinute apie 

d-rę M. Gimbuteinę yra nutiū 
kusi pusėje sakinio. Čia ji papil 
doma;
me orientologų (rytu kraštų 
specialistų) kongrese, aplankė 
Bulgariją, Rumuniją, Vengri 
ją, Lenkiją. Tris dienas išbuvo 
Vilniuje.
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MONTREALIO LIETUVIŲ JUNIMO DĖMESIUI
Visas mokyklinio amžiaus 

Montrealio lietuviu jaunimas 
kviečiamas lankyti šeštadieni 
nes lietuviu mokyklas, kuriose 
šeštadieniais mokoma lietu 
vių kalbos ir kitų lietuviškų da 
lykų. Tėvai kviečiami atlikti 
tautinę savo, kaip lietuvių, pa 
reigą ir siųsti vaikus į šeštadie 
nines mokyklas.

Baigusieji šeštadienines mo 
kyklas kviečiami lankyti Augs 
tesniuosius Lituanistikos kur 
sus, kurie veikia prancūzų mo 
kykloje (kampas Desmarchais 
ir Laurendeau, netoli nuo Auš 
ros Vartų bažnyčios). Tėvų pa 
reiga siųsti vaikus Į Kursus, ku 
riuose jie papildo vidurinių ino 
kyklų programą lietuviškais 
dalykais.

Į Kursus priimami ir nebai 
gusieji šeštadieninių mokyklų, 
jeigu dėl kurių nors priežasčių 
jie negalėjo tų mokyklų lauky 
ti, o tiek jau yra išaugę, kad Į 
pradžios mokyklą nėra kaip 
eiti. Jeigu kas dėl to abejoja, ar 
kas nors kam neaišku, visada 
galima ateiti Į Kursus ir visus 
klausimus išsaiškinti. Prašoma 
krept/s nesivaržant. Visi bus pri 
imti nuoširdžiai.

Prie Kursų veikia dabar va 
dinamas Kursų Seminaras, ku 
ris numatomas išplėsti Į Lietu 
vių Institutą. Į ši Seminarą 
kviečiami jau Kursus baigusie 
ji, arba baigusieji vidurinius 
mokslus, arba studentai, arba 
jau baigusieji ir universitetus 
bei kolegijas. Kviečiami ir visi 
nesimokiusieji visai nei lietuvių 
kalbos akademikai. Seminaras 
pasiryžęs jau suaugusiems ir su 
brendusiems lietuviams padėti 
ir kalbos reikalu. Be to, čia no 
rimą akademiniu mastu išaiš 
kinti lietuvių ir Lietuvos klau 
simus, kokie ir Seminaro lanky 
tojų būtų iškelti. Tat Semma e 
labai pageidaujamas akademi 
nis jaunimas, kurio širdyje ir są 
monėje glūdi Įgimtas lietuvis 
kūmas. Seminaro, ar iš jo pro 
jektuojamojo Instituto turinys 
bei apimtis išryškės susidarius 
klausytojų kontingentui. Pra 
ėjusiais metais Seminaras veikė 
sėkmingai ir turėjo gražų būrį 
sąmoningo ir entuziastingo jau

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA l-0<

nimo. Jaunimas kviečiamas su 
sidomėti Seminaru.

ŠEŠTADIENINĖS 
MOKYKLOS, 

primena visuomenės žiniai, 
kad Šeštadieninėms mokyk 
loms remti koncertas - balius 
įvyksta š. m. spalio 15 d. Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 
Šiuo metu vyksta vakaro lote 
rijai fantų rinkliava. Tėvų Ko 
mitetas maloniai prašo neatsi 
sakyti paaukoti kas ką išgali.

Tėvų Komitetas.
RYŠIUM SU CHRUŠČIOVO 

SIAUTĖJIMU
New Yorke pagarsėjo p. Bud 
rėčkas ir Montrealietis J. Luko 
šiūnas, kurie buvo nuvykę pra 
šyti Chruščiovo leidimo jų šei 
mų nariams atvykti iš Lietu 
vos. P. Budreckas dėl bandy 
mo prasiveržti pro policijos už 
tvarą su p. Lukošiūnu, buvo ap 
gulti raporlerių. New Yoiko 
spauda su jais padare pasikai 
bėjimą ir juos aprašė, Įdėję ir 
jų atvaizdų. Bet prieiti prie 
Chruščiovo, nežiūrint policijos 
palankumo. nepasisekė, nes 
Chruščiovas nieko nenorėjo pri 
imti, tur būt todėl, kad neišsi 
duotų, kad jis sovietuos dikta 
tūroje ne tiktai diktatūros bo 
sas, bet ir sovietinis dievas, sa 
trapas ir šimtaprocentinis sau 
valiautojas.
PASKUTINIS ŠIO SEZONO 

PIKNIKAS
buvo išardytas lietaus, nors į 
„Palangą“ suvažiavo apie 30 
mašinų. Tiktai entuziastai ir 
per lietų ryžosi šokti. Lietus su 
gadino ir grybų rinkimo kon 
krsą, nors girdėti, kad J. Lin 
gaičiai surinkę tris krepšius gra 
žiu kelmučių, o ir A. Latvaitis 
nemažai prigrybavęs. Nors be 
tus lijo kiaurą dieną, daugelis 
mašinų į Montreal! grįžo tiktai 
temstant. Visus traukė ir viliojo 
rudens gamta — nepaprast-?i 
dabar spalvingas miškas ir rude 
ninė tylos ir savaimingos ramy 
bės nuotaika.

VAKARIENĖ ATIDĖTA
KLB Moterų draugijos 

skelbtoji rudens vakarienė - ba 
liūs, ryišum su šeštadieninių 
mokyklų parengimu, yra nukei 
ta Į lapkričio 5 d.
© Dr. E. Andrukaitis, buvo iš 
vykęs Į Kaliforniją, bet dabar 
jau sugrįžo ri tęsia praktiką.

Dr. V. PAVILANIS

Tabako ūkiai pardavimui
Norint pirkti ūkį, dabar geriausias laikas juos 

apžiūrėti po „harvest’o“.
Galima pamatyti tabako derlių daržinėse ir patyrinėti 

laukuose žemę.
Įvairaus dydžio ir kainos 

pradedant nuo $ 4,000 įmokėjimo.
Kreipkitės rašydami:

C. POCIUS REAL ESTATE BROKER
Ti 11 s o n bur g, Ont.

Tii,'V„-įiW«

KANADOS LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 

S-GOS KONFERENCIJA -
- SUVAŽIAVIMAS.

Spalio 9 d., sekmadienį, 10 
vai. iš ryt< Lietuvių Namuo 
se, Dundas ir Ossington g-vių 
kampas, Toronte, yra kviečia 
ma Kanados Lietuvių Socialde 
mokratų S-gos konferencija - 
- suvažiavimas. Į suvažiavimą 
atvyksta Įžymus visuomenės 
veikėjas, didelis kovotojas už 
Lietuvos laisvę dar caro lai

TORONTO LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ LIUTER.

PJŪTIES PADĖKOS 
ŠVENTĖS PAMALDOS

Įvyks spalio mėn. 9 d., 1 vai. 
po pietų Liut. Išganytojo baž 
nyčioje, Bloor Street W. — 
kampas Indian Rd. Pamaldas 
atlaikys kun. A. Trakis iš Či 
kagos. Pamaldų metu giedos 
solistas H. Rožaitis ii gros pa 
rapijos triubininkai.

Po pamaldų parapijos Mote 
rų Dr-ja rengia Pjūties padė

MEDŽIOKLĖS SEZONĄ 
DAINAVOJE

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

3439 Beaconsfield, 
N. D. G., Montreal.

HU 1-8437

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2- 
šeštadienį 11

7—9 p. m.

2—4 p. m.
4 ir 7—9 p. m.
1 p. m.

PO 7-3175 ; namų DO 6-9582. 
itnnmtnrmnttru ::::nnn nn: n?;; ntti

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

I
 Nosies, gerklės ir ausų « 

specialistas ir chirurgas S

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

| VI 2-9958 ip

I
Dr.E.Andrukaitis|

956 SHERBROOKE E. |

Tel.: LA 2-7236

šeštadienį pradėjo visas būrys 
lietuvių medžiotojų: K. And 
ruškevičius, Prof. Dr. Pavila 
nis, Dr. J. Šemogas, J. Viliušis, 
pp. Lapinai ir kt. Dabar me 
džiojami zuikiai ir kurapkos.

Inž. p. Šablauskas išėjo me 
džioklės čempionu.

BANKAS „LITAS“
Rosemounte tebetęsia savo ope 
racijas ir laukia gyvesniu ros 
mountiškių reagavimo. Kol kas 
daugiausia pasinaudoję jau esą 
mi „Lito“ nariai.Būtų labai geis 
tina, kad įstotų ir tie, kurie 
ligšiol „Lite“ nedalyvavo. 600 
narių ir netoli pusės dabar turi 
mų miliono indėlių, turėtų iš 
blaškyti visus abejojimus dėl 
pasitikėjimo „Litu“.

Bankas atidarytas kas sekma 
dieni prie St. Philionen bažny 
čios po 10 vai. lietuviškų pa 
maldų 5465 — 5th Avė. ir Mas 
son gatvių kampas.
@ Jurėnas Julius, matininkas, 
iš Montrealio nusikėlė Į Kana 
dos sostinę - Ottawrą, kur šuva 
žiuoja vis daugiau lietuvių, už 
imančių svarbias pareigas.
• A. Žiūkas, prieš šešetą savai 
čių išvykęs atostogų pas gimi 
nes Į Detroitą, bet sužinojęs, 
kad jo darbovietės, Dominio 
bridge, darbininkai išėjo Į strei 
ką, Ontario pietuose dalyvavo 
tabako derliaus nuėmime pp. 
Vieraičių ūkyje ir po to sugrįžo 

Montreal}.
® J. Gurklytė atostogų buvo 
išvykusi Į Bermudų salas.

PARDUODAMAS DUPLEX 
Labai gera proga

nes savininkas išvyksta Vokie 
tijon. Namas naujas, 2 butai po 
4% kamb., centrinis šildymas

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

| ADVOKATAS

^STASYS DAUKŠA, LL. D. |
I 4 Notre Dame St. E. 1
g Suite 901 i
I UN 1-8933 f

I
 ADVOKATAS

; JOSEPH P. MILLER, |
B. A., B. C. L. |

Suite 205 »

1
168 Notre Dame St. E. » 
: UN 6-2063 ir UN 6-2064 | 
• Resid.: 40 Lafleur, »

• LaSalle. DO 6-1570

j NOTARAS j
JUOZAS BERNOTAS I 

, B A., B. C. L. |
i 215 St. James West,
i 7 auggtas. €
| Tel.: AV 8 3115. |

f Namie 2654 Hogan §
§rel.: LA 5-7023, 7—9 v. v§

Labai žema kaina
tik $ 16,500.—

Namas yra 587 Bossnet Si...
Montreal 5, arti Cadillac ii 

Notre Dame sankryžos.
Teirautis 

po 4 vai. po pietų, antrame 
augšte.

SIUNTINIAI
A. KAVALIŪNAITĖ

Gauti geriausių vilnonių 
medžiagų pavyzdžiai.

Tel. HU 6-1479

® Penktadienis yra pirmasis 
mėnesio penktadienis skirtas 
Kristaus Dieviškosios Širdies 
garbei. Tą dieną Šv. Mišios bus 
ir vakare 8 vai.
® Pakrikštyta Jinos ir Algiido 
Kličių pirmgimė dukrelė Kristi 
nos - Živilės vardais. Krikšto te 
vais buvo Silvija Pakulytė ir 
Raimundas Kličius.
9 Rudens sezono madų paro 
dą buvo surengusios A V para 
pijos šv. Onos energingosios 
narės praeitą trečiadienį. Gau 
sus dalyvių skaičius gėrėjosi 
puikiai suorganizuota, turtinga 
ir puošnia paroda.
9 Kun. dr. Juozas Tadaraus, 
Hamiltono AV par. klebonas, 
lankėsi MontreaŲje ir buvo ap 
sistojęs kelioms dienoms AV 
klebonijoje.
9 Ši savaitgalį išvyksta Tėv. J. 
BoreviČius į Hamiltoną KLB 
Tarybos sesijon, Tėv. St. Kul 
bis — Toronto skautų Vyčių 
sąskrydin.
9 Pereitą sekmadienį AV baž 
nyčios reikalams suaukota 199 
dol. ir 41 et. Visiems nuošir 
džiai dėkojame. (AV).

MODELISTĖ 
P. URBONAITĖ,

kurios modeliu pernai buvo pla 
Čiai pasklidęs „eskimų paltas“, 
turėjęs labai didelį pasisekimą, 
dabar firmos yra komandiruo 
ta į Europą pastudijuoti ir su 
kurti ką nors nauja ir ekstra.
• į McGill unievrsitetą šiemet 
Įstojo studijuoti R. Šemogaitė, 
F. Petronytė ir V. Rupšys. Ki 
tį baigusieji vidurinį mokslą, 
atrodo lankys kolegijas.
® Tuokiasi šį šeštadienį p. Pet 
rauskaitė su p. Čičinsku Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje. Sveikina 
me ir linkime laimingo gyveni

kais, atsiminimų knygų „Die 
nojant“ ir „Penktieji metai“ au 
torius Kipras Bielinis iš New 
Yorko.

TAUTOS FONDO ATSTO 
VYBĖS TORONTO APYLIN 

KEI PRANEŠIMAS
Tautos Fondo aukų rinkimo 

vajus Toronto Apylinkėje 
1960 metams baigiasi. Aukų 
rinkėjai kuiie dar negrąžino au 
kų sąrašų, prašomi atsiskaityti 
su T. F. Toronto Apylinkei ka 
sininku Petru Vilučių.

Širdingai dėkojame visiems 
Tautos Fondo aukotojams ii au 
kų rinkėjams. Sudarius detalią 
aukų apyskaitą 1960 melams, 
paskelbsime ją spaudoje.

T. F. Atstovybė Toronto 
Apylinkei.

• Žiemelyte Slava spalio 30 d , 
3 vai. p. p„ Meno galerijoje tu 
rėš koncertą; akomponuos J. 
Covereart. Spalio 16 ir 23 dieno 
mis bus kitų koncertai.

PARENGIMAS — . 
RUDENS BALIUS

Pirmas bendras SLA ir S. 
K. „Vytis“ parengimas Įvyks 
spalio 22 d. Prisikėlimo par. sa 
Įėję. Tai bus rudens balius.

kos šventes proga kavutę Al 
hambros United Church salė 
je, Bloor Street West.

Maloniai kviečiame Toronto 
ir apylinkėje gyvenančius kuo 
skaitlingiausiai pamaldose ir ka 
vutėje dalyvauti.
Toronto Lietuvių Evangelikų 

Liut. Parapijos Taryba.

I
 Raštinė: LE 4-4451 x 

Dr. 1*. MOKK1S 1 
DANTŲ GYDYTOJAS | 

Vakarais ir šeštadieniais | 
pagal susitarimą. & 

1082 Bloor W., Toronto 4. | 
(į rytus nuo Dufferin St.) |MENO GALERIJOJE

(Dundas ir Beverley kampe) 
iki spalio 30 dienos vyks italu 
pokario laikų tapybos ir dab, 
tinių laikų skulptūros paroda. 
Po to nuo spalio 7 iki lapkričio 
6 dienos bus keturių kanadie 
čių darbų paroda. Galerija, be 
to, ruošia seriją paskaitų me 
no ir kitomis kultūrinio turi 
nio temomis.

mo.

ANGLŲ IR PRANCŪZŲ 
KALBŲ KURSAI 

prasidėjo šiose mokyklose: 
Barthelemy-Vimont, 630, St- 
Roch; Bourget, 1220, de la 
Montagne; De Levis. 5940, 
boul. Monk; Lambert - Close, 
5945, St-Urbain; Olier, 310 
est, Roy; St-Barthelemy, 7081 
des Erables; St. Bredan's, 
5937, 9 avenue, Rosmont; St- 
Philippe, 6839, Drolet; St-Rey 
mond, 5538, Upper Lachine; 
St-Remi, 10220, ave Rome, 
St-Simon-Apotre, 195, Beauhar
nois; N.-D.-du-Conseil, 4281,

MONTREALIS AUGA IR Į 
VIRŠŲ

Plačioji Dorchester gatvė in 
tensyviai apsistato dangorai 
žais. Kelių dešimčių augštų 
statosi namus Shewingan elekt 
ros bendrovė. Greta jos 34 au 
gštų statomi Offices building 
namai. Šie, vykdant statybą, 
pasistatė kelis televizijos apara 
tus, kuriuose rodoma, kaip sta 
tyba vyksta. Praeiviai tą staty 
bą sustoję stebi. Vis-a-vis šių 
statybų kitoje gatvės pusėje 
vyksta dar vieno dangoraižio

REIKALINGA 
sumani mergina 

namų ruošai moderniame dup 
lekse. Vienas vaikas, nuosavas 
kambarys, reikalingos rekomen 
dacijos. HU 1-4665

PARDUODAMAS
5 kambarių bungalow 

tik $ 51.— 
mėnesiui. 

Skambinti CR 6-3522

ave, Western.
Painokos vakarais 8 vai. Ve 

da Kvebeko Jaunimo minister! 
ja.

PRANCŪZŲ KALBOS 
KURSAI

naujakanadiečiams nemokamai 
prasidėjo šiose mokyklose: 
Bourget, 1220, de la Montag 
ne; Olier, 310 est. Roy; St- 
Barthelemy, 7081, des Erab 
les; St. Brendan's, 5937, 9e ave 
nue, Rosemount; St-Pascal, 
6316, rue Drolet. Kursus ruo 
šia katalikų komisija.

I
 POntiac 8-3651 W. Theraux 0

LASALLE HARDWARE!
ĮRANKIAI — CIL DAŽAI — NAMŲ REIKMENYS. g

Dažų problemas paveskite mums. «
H 7688 Edward St. LaSalle. H

immifm3ltltltltltltltltltttltltllltltllltl|||||||||

I
 Verdun PO 6-5641 |

HICKSON GROCERY |

ALUS ir MAISTO PRODUKTAI!
Pristatymas nemokamai X

241 Hickson Ave. Sav. Paul Jocas $

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. Bankas veikia: Šiokia 
dieniais 1451 Ciawford Bridge Ave, Verdun. Rytais — pir 
madienį nuo 10 iki 1 vai. ir šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. Va 
karais—pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7 iki 8 v.

Sekmadieniais Aušros Vartų Paiapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

S P. Čepulis, dirbąs Verduno 
miesto savivaldybėje, tarnyoos 
metu susižeidė, laikinai negali 
dirbti ir gydosi.

„PALANGOS“ VASARV1E 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

dar galima pasirinkti gražių 
skypų su šimtametėmis pusi 
mis, baltų kopų smėliu ir pr: 
vačiu pliažu.

Toliau ;.uo vandens esantie 
ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina, DO 6-0031.

statyba. O priešais Ųueen Eliza 
beth viešbutį statomas rmižimš 
kas, visą kvartalą užimąs 42 
augštų namas, kurio apačia eis 
CNR geležinkelis. Tai bus pa 
statas su prašmatnybėmis — 
tam tikrame augštyje jame dus 
įruošta didelė čiuožykla ir kiti 
piašmatnumai. Tat Montrealis 
plečiasi į visus šonus į plotį, o 
centre jis auga Į augštį.

• Sidabrinės vedybų sukaktu 
vės šeštadienį buvo suruošta 
Bronei ir Vladui Mackev, 
ms. Dalyvavo apie 150 asme 
nų. sveikinusių solenizantus, 
įteikusių daug dovanų ir linkė 
jusiu ilgiausių metų. Sėkmės ir 
laimės!

TAISAU IR DAŽAU
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite teler. DU 9-0571.- 

V. Sušinskas.

H NDSSON FURS j
K. GUDŽIŪNAS IR 

J. GRAŽYS
Parduoda gatavus, siuva T 
naujus, remodeliuoja ir tai) 

so senus
kailinius paltus.

i Vasarai saugus išlaikymas : 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

I Tel. RA 1-6005.

I. G. ELECTRIC R'd.l
Elektros kontraktorius. t

IGNAS GURČINAv.
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL' 5-5515

X^X^X4lX^X^X<»X^X^Xtf>X^X^X^

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 1-29C7 
Sekite mūsų skelbimus apie 

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