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Žymėtinos dienos Detroite
L. V. LIAUDININKŲ S-GOS CK IR SANTARIEČIŲ 

SĄSKRYDŽIAI.

Politinių įvykių savaitė
IR SOVIETINIAM KOLONI ALIZMUI ATEINA GALAS

Bet šiuo persilaužimo metu pa vergtiesiems ir laisvę 
mylintiems reikia būti ypatingai budriems.

Jungtines Tautos ilgai mti 
dėjusios ir nesiryžusios prieiu 
prie svarbiausiųjų klausimų 
. barstymo ir esmingo sprencn 
mo, galų gale prie to jau pnei 
na. Ši Jungtinių Tautų pilna 
ties sesija istorijon Įeis ne tiktai 
kaip triukšmingiausia, pasižy 
mėjusi kaikurių vadinamųjų 
,.valstybės vyrų“ ekscentrišku 
mu ir nekultūringumu, bet kad 
drauge su tuo Jungtinės Tau 
tos svarbiuosius klausimus pajų 
dino

PAGRINDINAI IR 
ESMINGAI.

Didžiosios valstybės ligsioi 
tiktai susigūžusios klausėsi ii 
opumus apeidavo nusileisda 
mos ir pataikaudamos siautė 
jančiai Rusijos diktatūrai, ku 
riai via stipriau pradėjo tūravo 
ti „neutralieji“. Galų gale ats 
tovai valstybių, kurios jau pet 
gyveno okupacijas ir koionia 
lizmą, pamokino kolonijas ture 
jusias valstybes, kad jos, dar a 
dabar puolamos už senas nuo 
dėmes, netylėtų ir neužsileistų 
dabartiniams kolonialistams i> 
okupantams, kurių tarpe yra ui 
džiausis ir žiauriausis, senas ir 
naujoviškas —

SOVIETINIS RUSIJOS 
KOLONIALIZMAS.

Taip Jungtinės Tautos palai 
kė j skaudžiausiąją sovietų cie 
tą, kurią Maskvos diktatui r. 
laiko neliečiamu Tabu. Kana 
dos, Australijos, Filipinų, Ang 
lijos ir Amerikos atstovams tie 
šiai ir atvirai pasakius teisybę, 
Rusijos diktatorius „draugas ‘ 
Chruščiovas išėjo iš pusiausvy 
ros ir nekultūringiausiu būdu 
griebėsi „bato argumentacijos 
— nusimovė batą ir juo prade 
jo daužyti stalą...

Tačiau, nors Nikita ir dar dau 
giau išsirengs, sovietinei okupa 
cijai ir sovietiniam

KOLONIALIZMUI 
ATEINA GALAS.

Jau pralaužti patys storieji 
ledai, kuriais Maskva kaustė su 
vąjį kolonializmo Tabu. Jung 
tinės Tautos nutarė svarstyti 
kolonializmo klausimą plačiu 
mastu, nežiūrint, kieno ir kaip 
žiauriai kolonializmas vykdo 
mas. Jungtinių Tautų dienu! 
varkėje yra

kOLONIALIZMO 
KLAUSIMAS, 

nežiūrint to, kas ji vykdo — 
Belgija, Rusija, Prancūzija ai 
dar kas. Tat, mes, kurie esame 
priešingi bet kokiam kolonializ 
mui ir bet kokiai okupacijai, 
galime tuo tiktai pasidžiaugti. 
Bet, kita vertus, šis momentas 
yra nepaprastai ir opus, ir pa 
vojingas, ir slidus.

Turėtų būti aišku, kad viso 
kiam kolonializmui ateina ga 
las. Jeigu Afrikos ir Azijos kai 
ku rios tautos gauna teisę apsi 
pręsti, tai kodėl Europos tau 

.os tokios teisės neturi ir negau 
na? Ši neteisybė yra aiški kiek 
vienam kad ir silpno proto žino 
gui.

Mes todėi nuoširdžiai sveiki 
name tuos JTO pilnaties puse 
džių atstovus, kurie iškėlė šiuos 
klausimus tiesiai, atvirai ir sąži 
ningai — Kanados, Australijoj, 
Filipinų ir Jungtiniu Amerikos 
valstybių atstovą, kuris taip 
jau atvirai prisidėjo prie kolo 
malizmo klausimo sprendimo, 
IMEAPEINANT bet kokio

KOLONIALIZMO,
Šių tarpe ir sovietinio, kuris yra 
žiauriausis ir sunkiausia.

Tat nepaprastai svarbų ši pa 
sūkį JTO veikloje, turime pa 
grindo laikyti 
ISTORINIU JTO POSŪKIU, 
kuri pasveikinkime visu nuošii 
durnu, bet drauge ir žinokime, 
kad daugelis šio posūkio laime 
jimų pareis ir nuo mūsų pačių, 
nes laimėjimas bus tada p;l 
nas, kai mes visi jį paremsinie 
savo jėgomis, savo iniciatyva,
— palaikydami tuos žmones, 
kurie klausimą stato į tikrą, tei 
singą ir moralinius pagrindus tu 
rintį kelią.

Mes visi siųskime laiškus, te 
legramas tiems, tų valstybių ats 
tovams. kurie kolonializmo kluu 
simą stato j teisingas vėžes, ši 
ta mums reikia daryti ypatingu 
atsidėjimu ir atkaklumu, nes 
kaip tiktai

DABAR PRADEDAMAS 
SPRĘSTI KOLONIALIZMO 
KLAUSIMAS ESMINGAI.

Aišku, kad sovietija bandys 
išaiškinti ji savo naudai, nes ji 
eina tiktai prieš kitų valstybių 
kolonializmą, bet ne prieš savo 
vykdomąjį kolonializmą.

Rašydami laiškus, mes patar 
kimė, įtaigokime, kad tie žmo 
nės, kurie iškėlė šį klausimą, 
kad jie jį spręstų visoje apimty 
je, visu platumu ir visu gilumu. 
Reikalaukime, kad
VISOS TAUTOS TURĖTŲ 

TEISĘ APSISPRĘSTI, 
ir nebūtų nė vienos, kuri ap.u 
spiendimo teisės negautų.

Rašydami laiškus, patai ki 
me apsisprendimo etisės reika 
lauti, ne tiktai Pabaltijo au 
toms, bet ir ukrainams ir gu 
dams; Kaukazo tautoms — ar 
menams, gruzinams, tiurkams, 
kazakams; užkaspijo tautoms
— uzbekams, saitams, tadži 
kams; Sibiro tautoms — buria 
tams, kamčadalams, čuvašiams. 
Suminėkime daugiau tautų vai 
dų, nes, viena, ne visi JTO ats 
tovai tą žino, antra — mums l~s 
tautos bus nepaprastai dėkiu 
gos, nes jos užmirštos ir niekas 
jų nepamini, o jos, kaip ir mes, 
išsiilgusios laisvės. Padedam; 
joms, mes gausime nuoširdžių 
talkininkų ir draugų.

SUPRASKIME PER 
SILAUŽIMO MOMENTĄ
Rusijos diktatūra dės visas 

pastangas neprileisti prie to, 
kad Rusijos pavergtos ir kolo 
nizuojamos tautos būtų įskaity 
tos į bendrą kolonijinių tautą 
skaičių. Rusijos diktatūra iš kai 
lio nersis ir įrodinės, kad Run 
jos pavergtosios tautos laisva 
noru ir gera valia pačios užsi 
korė sau rusų kolonializmo jun 
gą. Prašykime ir 
REIKALAUKIME VISOMS

BE IŠIMČIŲ TAUTOMS 
APSISPRENDIMO TEISĖS.

Reikalaukime klausimą spręs 
ti pricipinai, ne lokališkai, ne 
siaurai ir r.e propagandiškai, 
bet esmingai. Netingėkime visi 
parašyti laiškų. Jeigu kam bū 
tų sunkumų parašyti angliškai 
ar prancūziškai, rašykime lietu 
viškai, bet rašykime būtinai.

KITOS ŽINIOS
• M artynas Brakas, Lietuvos 
Tyrimo Instituto, veikiančio 
New Yorke, vedėjas, spalio 22 
d. atvyks Čikagon. Čia jis žada 
užmegsti ryšius su vietos liet, vi 
suomene bei jos organizacijo 
mis ir gauti paramos šio institu 
to veiklai.

— Audra nusiaubė rytinį Pa 
kistaną — 30,000 namų su 
griauta, 3,000 žmonių žuvo.

MASINU FONDO VAJUS
NL Mašinų Fondo vajus te 

siamas. Labai nuoširdžiai pra 
komi visi skaitytojai jį parern 
ti, nes yra gyvas reikalas spaus 
tuvę pertvarkyti. Todėl esame 
labai dėkingi tautiečiams Skis 
tytojams, kurie siunčia tai au 
kų, tai nuperka serų (viena? 
seras 10 dol.). Dabar gauta iš 
šių tautiečių:
Povilas Genčius,

Montbrydges, Ont. $ 10.00
Tabako farrm ris p. Genčius, 

mokėdamas NL, prenumeratos 
mokestį, NL Mašinų fondui 
įteikė 10 dol. aukų.
Jonas Bertašius,

Chicago. USA $ 10.00 
Nors p. Bertašius jau turi du

Pašaulio Iietuvi ų sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

TRAGIŠKAI ŽUVO
Spalio 6 d. dainininkas An 

tanas Peškys važiuodamas pei 
geležinkelio bėgius, nepastebė 
jo einančio prekini > traukime 
ir į jį atsitrenkė. Peškio maši 
na pakliuvo po vagonu ir buvo 
vilkta apie 100 pėdų. Po nelai 
mės Peškys dar buvo nuvežtas 
'• Loretto ligoninė, bet ten tuo 
jau mirė. Lietuvoje A. Peškys 
buvo Filcharmonijos choro dai 
nininkas. JAV reiškėsi kaip so 
listas ir dažnai pasirodydavo 
lietuviškuose parengimuose.

Jis paliko žmoną Genovaitę, 
taip pat dainininkę ir 6 metų 
amžiaus sūnų Liną. Nuoširdi 
užuojauta.
© Kun. A. Sabas iš Sudbuiy. 
Ont., atostogas praleido Čika 
goję.

KITOS NAUJIENOS.
- JAV— Nauju Brazilijos prezidcn 

tu išiinktas buvęs Sao Paulo gu 
bernatorius Janio da Silva Qu 
adros, kuris Brazilijai žada dide 
les reformas ir esąs linkęs į 
neutralumą

— Rusijoje esą suimti du JA 
V turistai.

— Piktadariai buvo užpuolę 
nrof. M. Biržišką, sužeidė, atė 
mė dokumentus, bet dukteriai 
pradėjus šauktis pagalbos, pa 
bėgo Los Angeles užkampiais.

— Bostone mirė teisių Dr. 
Bruno Kalvaitis širties smūgiu.

— Kubos valdžia nusavino 
382 savo piliečių įmones, kaip 
tą yra padarę Rusijos bolševi 
kai.

— JAV įspėjo JTO sekr. Da 
gą, kad Kubos komunistai ga 
Ii pulti JAV karo bazę, dėl ku 
gali kilti karas.

— Prancūzijos kardinolai :r 
vyskupai savo konferencijoje 
pasisakė, kad karas Alžyre tun 
būti greit baigtas.

— Kongo diktatorius Mobu 
tu susitarė su Katangos prem 
jeru Čombe ir veiks sutartinai. 
Lumumba vis dar siekia va, 
džios.

— Amerika skelbia Kinai 
prekybos ryšių nutraukimą, bet 
Kanada prie to neprisideda.

— Nixon išsiskyrė su Ke,i 
nedy: kai Kennedy pasisakė, 
kad neverta ginti Kvimoj ir 
Matsu, Nixon kalba atvirkščiai. 
Nixon laikosi principo, Ketine 
dy principo atsisako. Nixono po 
zicija teisinga.

— 15 Castro priešininkų pa 
bėgo iš Kubos kalėjimo ir at 
plaukė į JAV.

— JAV priėmė rezoliuciją, 
kviečiančią valstybes susilaikyti 
nuo veiksmu, kurie didina įtam 
pą.

pirkęs Šerų, bet vykdydamas 
NL b-vės pageidavimą, NL Ma 
šmų fondo vajui paskyrė dar 10 
dol.
Tautietis, kuris nenori, kad bū 
tų paskelbta nei pavardė, nei 
vieta, atsiuntė NL Mašinų fon 
dui ....................................$ 20.00

Pranas Baradinskas,
LaSalle $ 10. uū
Malonus NL skaitytojas P. 

Baradinskas mokėdamas prenu 
meratą. N L Mašinų fondui pi: 
dėjo 10 dol. aukų.

Visiems vajaus dalyviam? 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudo- Bendrovės „Neprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

SOL. A. PEŠKYS
® Windsoro Ont., visuomenės 
veikėjas Petras Januška su po. 
nia vieši Čikagoje pas seserį ir 
bičiulio Prano Matulionio šei 
moję.
© Jakobas Strikas spalio 16 d. 
čikagiečiams parodė filmą iš 
pavergt. Lietuvos.
® Petronėlė Petrauskaitė, anks 
čiau gyvenusi Windsore, Kana 
.doje, <- įtomobilio nelaimėje ou 
vo sunkiai sužeista. Ji diibo 
gailestingąja seserimi ligoninė 
j e.
8 ..Pasaulio lietuvių sostinėje“ 
žinučių autorius persikėlė į nau 
ją butą. Dabartinis jo adresas 
yra toks: Ed. Šulaitis, 1320 So. 
48 Court, Cicero 50, Ill. Tele 
fonas lieka tas pats—06 6-135 7.

raketoje dvi pelės 
nulėkė 5,000 mylių ir išliko sve« 
kos.

— Eisenhoweris lankysis 
Meksikoje ir susitiks su jos p>e 
zidentu.

— Peiliu nudurtas Japonuos 
socialistų vadas, kėlęs triukšmą 
prieš Eisenhower į. Japonijos 
sostinėje vėl neramu, demons 
tracijos.

---Lenkija išvarė „draugą“ 
Albanijos atstovą.

— De Gaull e susitarė su 
Adenaueriu kviesti 6-šių Euro 
pos valstybių viršūnių konto 
renciją, nes yra nesutarimų, ku 
riuos norima išlyginti.

— Chruščiovas, išvykdamas 
Maskvon, pagrasino karu. 
Mums belieka ginkluotis, kad 
jūs gautumėt karą, — jis paša 
kė.

— F. Castro šaudo sukilėlius 
prieš jo diktatūrą. Spalio 5 d. 
jis sušaudė 12 kubiečių ir tris 
ameiikiečius

— JAV prez. D. Eisenho 
weriui sukako 70 metų arr 
žiaus.

— Nepatenkinti Argentinos 
prezidentu, iš valdžios išėjo 5 
ministerial ir iš kariuomenės 10 
generolų.

— Iš sovietinės Baltikes pa 
bėgo jūrininkas estas V. Jeam 
mets, kuris sako, kad pabėgtų 
visi Pabaltijo gyventojai, jeigu 
galėtų.

— Dvigubas darbo žmonių 
išnaudojimas prasidėjo, kai Ku 
ba pradėjo savo cukrų vežti į 
Lietuvą, nes Kubos darbiem 
kai už tai gauna žemesnį atly 
ginimą, o Lietuvos cukraus g.» 
mintojai turi numušti užtai sa 
vo uždarbius dėl cukraus inflia 
cij os.

Praėjusį savaitgalį, spalio 15 
ir 16 dienomis Detroite, kaip 
pasirodė, įvyko du žymūs są 
skrydžiai oiganizacijų centrų, 
kurių veikla yra grindžiama Ii 
beralizmo, tolerancijos ir demo 
kratybės dvasia—tai Liet. Vai. 
Liaudininkų naujai išrinktojo 
centro kimiteto ir jaunųjų libe 
ralų akademikų — Sntaros or 
ganizacijos Centro.

LVL S-gos C. K-to posė 
džius atidarė s-gos Detroito 
skyriaus pirm. Dr. K. Karve 
lis, o juos vedė s-gos pirm. D. 
Šmulkštys.

Išnagrinėjus plačią dienotvar 
kę, naujasis LVLS Centro ko 
mitetas susitvarkė tokiu būdu:

Pirmininku išrinktas Liudas 
Šmulkštys (Chicago) ir ligšiol 
buvęs pirm.; I vicepirm. — Juo 
zas Audėnas (New York) ; II 
vicep. — Dr. Kazys Karvelis 
(Detroit); sekretorium — Z. 
Dailidka- (Chacago) ; iždiniu 
ku — A. Kučys (Chicago j ; 
VLIKe atstovais — H. Bla.as 
prezidiume ir nariais — pirm. 
L. Šmulkštys ir vicep. J. Audė 
nas, antrininkais dr. J. Pajau 
jis, inž. A. Novickis ir J. Jakš 
tyris; Tarptautinėn valstiečių 
organizacijon (IPU) — A. De 
venienė ir pavaduotojais — B. 
Paramskas (Washington) ir J. 
Audėnas (New York) Varpi 
ninku leidinių fondan — 'i. 
Briškaitis, p. Urbelis, J. Beita 
siu;. p. Boreiša ir G. Lazaus 
kas, Dr. K. Griniaus fondo 
valdybą papildyti paprašytas 
rūpintis prezidiumas.

Nutarta padėkoti Kanados 
min. pirm. J. Diefenbakeriui, 
Australijos min. pirm. Manzies 
ir Filipinų atstovui senatoriui 
Lorenzo Sumulano už Rusijos 
pavergtų ir kolonizuojamų tau 
tų užtarimą Jungtinių Tautų 
pilnatyje ir lygiagreta su k'to 
mis ktxlonizuojpmomis tauto 
mis pareikalavimą joms, tame

ŠTAI KAIP NEPAVOJIN 
GA VYKTI UŽ GELEŽINĖS 

UŽDANGOS
Montrealietis lenkas Koyer. 

Kanados pilietis, norėdamas 
vykti į Lenkiją, kreipėsi į so 
vidtinės Lenkijos konsulą 
Montrealy. Konsulas išaiškino, 
kad Koyerui, nėra jokio pavo 
jaus vykti į Lenkiją, nes nusi 
kaitimai, išskyrus bendradarbta 
vimą su vokiečių žvalgyba, yra 
amnestuoti. Kadangi Koyer su 
Geštapu nebendradarbiavo, tai 
pasiryžo vykti į Lenkiją. Len 
kijos konsulas jam davė vizą, 
ir Koyer išvyko. Bet kai paltu 
rėjo grįžti į Kanadą, kurios pi 
liečiu jis yra, sovietinės Lenki 
jos valdžia jį apkaltino daly va 
vus devynių asmenų nužudy 
me, suėmė, įkalino ir iškėlė jam 
kriminalinę bylą. Koyer laukia 
sovietinio teismo.

Ar Koyer dalyvavo kokiame 
nužudyme, nežinia, nes soviet* 
nė žvalgyba visokias bylas mo 
ka fabrikuoti. Lenkijos oficia 
lūs pranešimas sako, kad Ko 
yer prisipažinęs kaltu. Bet 
yra geiai žinoma, kad sovietinė 
žvalgyba ir prisipažinimus mo 
ka fabrikuoti.

Šiame įvykyje yra svarbu 
tas, kad sovtetinis konsulas už 
tikrino, kad Koyer gali vykti 
Lenkijon be pavojaus, nes vei 
kia amnestija. Tat jis Koycrą 
tiesiogiai pasiuntė į spąstus.

Išvada tokia: sovietinės ga 
rantijos jokios vertės neturi. 
Jei ką jie nori pasigauti, tai su 
geba sufabrikuoti bet kokį ap 
kaltinimą.

— 4 Kubos lėktuvai nusiiei 
do Floridoje ir prašo juos pri 
glausti.

— Kongo Mobutu vyriausy 
bės pirmininkas Bomboko pra 
še leidimo suimti nerimstantį 
dėl valdžios netekimo Lunmm 
bą. bet JTO kariai neleidžia.

— Pietų Korėjoje komunis 
tai tebekelia riaušes prieš naivų 
valdžią.

— Bonoje Nehru tarėsi su 
Adenaueriu dėl pasaulinių įvy
kių.
<8 Petrulis, žinomas lietuvių 
sportininkų veikėjas, ruošia kny 
gą apie krepšinį. 

tarpe ir Lietuvai, laisvės, šį rei 
kalavįmą išplečiant ir rusų kolo 
nizuojamoms tautoms Kauka 
zo, užkaspijo, Sibiro ir kitose 
Azij rs srityse.

Liaudininkų vadovybė nuo 
širdžiai pasveikino ir pasidžiau 
gė, kad į jų bičiuliškąjį subuvi 
mą, kuris buvo labai gražiai pa 
ruoštas ir kuriame dalyvavo 
gražus būrys netiktai Detroito 
ir Windsoro bičiulių, bet ir taba 
ko ūkininkų, — atsilankė ir Ii 
berališkojo jaunimo — Santa 
riečių — vadovybė su pirmi 
ninku Dr. V. Kavolių, kuris į 
subuvimo vadovo Dr. J. Biun 
dzos sveikinimą atsiliepė gražiu 
žodžiu (atsilankė Dr. V. Kavo 
lis, Dr. Šimoliūnas, p. Vaške 
lis ir p. Skrupskelis).

Sekmadienio popietę Detroi 
to visuomenei buvo padaryti 
vieši pranešimai: S-gos pirm. 
L. Šmulkštys padarė konden 
suotą politinę apžvalga ir nu 
švietė Liaudininkų pažiūrą į 
lietuviškąją veiklą, srovių bend 
radarbiavimą siekiant didžiųjų 
tautos tikslų. J. Audėnas api 
budino veiksnių veiklos ir dar 
bų apimtį, konkrečiai numinė 
damas visus viešai pasireiškian 
Čius veiksnius — tautą tėvynė 
j e, kuriai mes, išeiviai, galime 
tiktai patalkinti. N. Lietuvos 
atstovybes, Amerikos lietuvių 
tarybą, VLIKą, Lietuvos Ęais 
vės Komitetą ir kt. J. Kardelis 
kalbėjo apie lietuviškąją spau 
dą. Į Pranešimus prisirinko pil 
na salė intelektualios publikos, 
kuri gyvai ir jautriai išklausė 
pranešimų, davė paklausimų ir 
dalyvavo diskusijose. Praneši 
mams vadovavo Dr. K. Karve 
lis.

Jei prie viso to pridėti, kad 
visai gretimoje kaimynystėje 
įvyko Škėmos „.Žvakidės“ 
premjera, tai visai tvirtai gali 
ma pasakyti, kad praėjęs savait 
galis Detroite buvo tikrai ne 
eilinis.

SVEIKINIMAI KREDITO 
UNIJOMS 

Tarptautinės Kredito Unijų 
Dienos proga 

John Diefenbaker, 
Ministeris Pirmininkas:

Ir vėl turiu malonumą pa 
sveikinti tūkstančius Kredito 
Unijų narių Kanadoje Tarpiau 
tinės Kreditų Unijų Dienos mi 
nėjimo proga.

Kredito unijų pasisekimas Ka 
nadoje yra aiškus įrodymas, 
kad ta organizacija ii jos na 
riai gerai supranta savo uždą 
vinius bendruomenei, kurioje ji 
veikia.

Dwight Eisenhoowei, 
JAV Prezidentas:

Tarptautinės Kredito Unijos 
Diena mums primena individo 
nepriklausomybės stiprinimą, su 
sidrausminimą ir išmintingą sa 
vo santaupų tvarkymą per Kre 
dito Unijas.

Kredito Unjų idėja — indi 
vido iniciatyva ir ekonominė 
demokratija, susilaukė plataus 
pritarimo JAV. Ta idėja — 
jungti žmones kooperatiniam 
darbui randa platų atgarsį ir 
daugelyje kitų kraštų.

Pratindamos savo narius tau 
puino ir finansinės atsakomy 
bės. Kredito Unjos ugdoi savy 
bes, kurios sudaro bazę žmonių 
ir tautų progresui.

MEDŽIOTOJAI ŠAUDO 
SAVO KOLEGAS

Vos prasidėjo medžioklės se 
zonas, o Kanados medžiotojai 
jau pašovė kelis savo dalyvius. 
Peterborough mirtinai nušau 
tas 38 m. Turas. Lost Lake G 
Vaillencourtą medžioklės diau 
gai palaikė briedžiu ir pašovė;' 
30-ties metų „briedis“ paliko 
žmoną ir 5 vaikus našlaičiais. 
Pašautas 18 metų C. Houle. 
Kitose vietose pašauti dar du 
medžiotojai. Dėl vieno pašuvi 
mo įtariama pikta valia ir įtarta 
sis K. Fanson sulaikytas.
• Kun. dr. L. Gronis. kaip iš 
Europos laišku praneša vienas 
mokytojas, paskirtas Vasario 
16 Gimnazijos direktoriumi.
• Vladas Šlaitas nuo spalio 1. 
d. pasitraukė iš darbo „Eltoje“ 
ir iš Reutlingeno grįžo į Man 
chesterį. Angliją.
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INDEPENDENT LITHUANIA 
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Lietuvių Namai
DIDELIS IR ĮSPŪDINGAS LIETUVIU NAMŲ 

HAMILTONESUMANYMAS
Atrodo, kad lietuvių narnu 

reikalingumas bet kurioje lietu 
vių kolonijoje, bet kurioje vieto 
vėjt ir bet kada yra aiškus ir ne 
ginčijamas.

Lietuviams, jeigu jie turi tau 
tos pajautimo, tautos suprati 
mo, tautos garbės, tautos svar 
bumo (plačiu mastu imant), aiš 
kurną, tautos reikšmės ir tau 
tos būtinumo, — lietuviškųjų 
židinių, atseit — lietuvių Lau 
tos namų — būtinumas yra aiš 
kus. Lietuviams, lietuvių susi 
būrimas, lietuvių vienybei ir lie 
tuvybei palaikyti lietuvių tau 
tos namai yra būtini.

Nenuostabu, kad įvairiose 
Šalyse, įvaiiiuose kontinentu o 
se ir įvairiose valstybėse, kur 
tiktai lietuviai yra apsigyvenę, 
visur yra organizuojami lietu 
vių tautos namai. Tokius namus 
yra suorganizavę Anglijoje ap 
sigyvenę lietuviai. Anglijos lie 
tuviai ne tiktai turi didžiulius 
namus Londone, bet ir už Lon 
dono turi didelį ūkį. kurio na 
mus panaudoja 
atostogų namus. Ūkį paiiaudo 
ja ir Anglijos lietuviu sąskiy 
džiams. Namai gi Londone — 
tai ištisa eilė lietuvių organiza 
cijos, bendruomenės, įstaigų, 
tarnaujančių lietuvių ir lietuvy 
bės reikalams. Tai yra tikras 
lietuvių ir lietuvybės židinys.

Ypatingu susirūpinimu ii ne 
paprastu atsidėjimu lietuvių tau 
tos namus sukruto organizuot 
Australijoje apsigyvenę lietu 
viai, ypač skaitlingesnės jų ko 
Jonijos. Jeigu Anglijos lietuviai 
savo jėgas sukaupė centriniuo 
se namuose Londono mieste, 
tai Australijos lietuviai, kurie 
gyvena išsimėtę dideliame koa 
tinente, kurio susisiekimą nuga 
lėti yra labai sunku, tai jie na 
mus steigia didesnėse kolonijo 
se. Jie, kai kur, kaip iš tolo at 
rodo, nueina net į kraštutinu 
mus, nes tose pačiose kolonijo 
se steigia net po dvejus namus. 
Na, jeigu lėšų užtenka, o yra 
gerų organizatorių, tai ir tas 
yra gerai.

Pietų Amerikos lietuviai, ku 
rie, kaip atrodo, gal turi kukles 
nes gyvenimo sąlygas, yra tau 
pesni. Bet ir jie visai gyvai do 
misi lietuvių tautos namais, ir, 
kiek galimybės leidžia, stengia 
si lietuvių namus suorganizuo 
ti. Taip yra Argentinoje, ku 
rios sostinėje, Buenos Aires, vti 
kia lietuvių namai, nors jų var 
dai gali būti ir skirtingi.

Brazilijoje, kur lietuvių buvo 
gausiai apsigyventa, dar nepri 
klausomybės laikais Lietuvos 
valstybė padėjo įsigyti mokyk 
las, o prie jų glaudėsi ir visos 
lietuvių kolonijos. Biazilijos lie 
tuvių susibūrimo centras yra 
San Paulo, kur yra net dvi lie 
tuviškos mokyklos, tarnaujan 
čios lietuviams ir kaip lietuvis 
ki židiniai. Tiesa, jie dėl tūlo ne 
protingo brazilų nacionalizmo 
yra nukentėję,

Vokietijoje lietuvybės židinį 
sudaro Vasario 16 gimnazija, 
kurioje ne tiktai auklėjamas ii 
mokslinamas lietuvių jaunimas, 
bet kur taip pat vyksta suvažia 

. vimai ir kaikurie parengimai.
Gal sunkesnė būsena yia 

Urugvajuje. Sunkesnė ne dėl 
politinių sąlygų, kurios deino 
kratiniame krašte, yra laisvos, 
bet dėl lietuvių kolonijos ne

kaip vasaros

gausumo n medžiaginio jų ne 
pajėgumo.

Daug galima būtų pasakyti 
apie didžiausiąją lieuvių koloni 
ją šiapus Lietuvos ribų — apie 

lieuviiu kolonijas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, bet apie 
ias ir nedaug reikia kalbėti, nes 
JAV lietuvių kolonijose veikia 
daugybė lietuviškųjų židinių — 
įvairaus masto, įvairaus dydžio, 
įvairiais vardais bei pavadini 
mais. Faktas yra. kad kur lik 
tai JAV įsikūrė lietuvių koloni 
ja, visur buvo tsįeigti lietuvis 
kieji židiniai. Jie vaidino ir tebe 
vaidina milžinišką lietuvybės 
uždavinį. Tai ir yra įrodymas, 
kaip yra svarbūs lietuvybės ži 
diniai.

Kanadoje taipgi lietuviai su 
pranta lietuvybės židinių reikš 
mę bei svarbumą. Todėl ir Ka 
nadoje gyveną lietuviai, kiek 
tiktai įmanoma, organizuoja lie 
tuvių tautos namus, nors jie tu 
ri ir kitokius vardus. Atrodo, 
pirmieji Kanadoje susirūpino 
lietuviškojo židniio organizavi 
mu Montrealio lietuviai, kurie 
čia įsteigė ir parapiją ir klubą. 
Įkandin susiorganizavo Winni 
pego lietuviai. Po Antrojo pa 
saulinio kafo padaugėjo čia lie 
tuvių ir kitose Kanados vietose 
susikūrus gausesnėms lietuvių 
kolonijoms, buvo susirūpinta ir 
savo židiniais.

Labai būdingas Edmontono 
lietuvių skubus lietuvių namų 
suorganizavimas, kuris sekė po 
Toronto lietuvių namų -sukūri 

Ir vieni ir kiti lietuvių na 
vaidna istorinį vaidmenį.

pervardija ją i

Stalino mirtie., 
dabar viskas

mo. 
mai 
Tai yra didelės tautinės reikš 
mės

Buvo sukrutę Montrealio 
lietuviai plėstis bet tos pastan 
gos kol kas nėra davusios lau 
kiamų vaisių. Suskato mažės 
nės kolonijos — Windsoro ir 
Londono — lietuviai.

Ypatingu atsidėjimu ir di 
džiuliu mastu organizuotis susi 
rūpino ir suskato veikliausioji 
Kanados lietuvių kolonija — 
Hamiltono lietuviai. Įsigiję apie 
200 tūkstančių vertės turinčius 
namus, Hamiltono lietuviai tuo 
nepasitenkino ir yra pasiryžę, 
kaip jie sako, įsigyti tikrus lietu 
vių namus, visa prasme — tik 
ra lietuvių tautos židinį. Projek 
tas jau vykdomas. Jau yra nu 
pirktas didžiulis žemės plotas 
miesto centre ir daromi žygiai 
realizuoti lietuvių tautos namų 
statybą. Sumanymas tikrai gran 
diozinis ir įspūdingas. Sumany 
mas, kuris įrodo, kad lietuvių 
tauta turi didelio masto žnio 
nių, kurie sugeba ir projektuo 
ti didelius sumanymus ir suge 
ba juos vykdyti. Hamiltonie 
čių projektas tikrai didelis ir 
gražus. Jam gi įvykdyti yra re 
alūs skaičiavimai ir jiems įvyk 
dyti planai. Svarbiausia, kad 
tam yra atsidavusių žmonių, ku 
rie nesigaili nei darbo, nei kovo 
ti su sunkumais, kad tiktai tiks 
las būtų atsiektas. O tikslas 
gražus, kilnus, didelis ir žavin 
gas. Todėl Halmiltono lietu 
vius reikia nuoišrdžiai pasvei 
kinti ir už iniciatyvą, ir už pa 
siaukojimą šiam gražiau tiks 
lui, ir už ryžtą įgyvendinti su 
manymus, Sumanymai gi tik 
rai verti visokeriopos paramos 
visų lietuvių.

Hamiltono lietuvių iniciaty 
va, ryžtas ir pasiaukojimas lie

židiniai.
sukrutę

Lietuviams Lietuvoje burnos 
uždarytos, lūpos užrakintos, ir 
lietuvis nutildytas; drauge sti 
tuo nutildyta ir lietuvybė. Lie 
tuviui nevalia prisipažinti lietu 
viu. Yra tiktai pilietis ir drau 
gas. Jokiu būdu ne lietuvis. 
Nes kas lietuvis — tas naciona 
listas, o nacionalistas — atgy 
vena. Jam nėra vietos sovieti 
niame pasaulyje. Ir mes dabar 
jau visi tą savo padėtį gerai su 
prantame: mes esame rusų oku 
puoti ir pasmerkti tautinei mir 
etai.

Tuo tiksiu naikinamas ir ad 
ministracinis Lietuvos padalini 
mas. Kai jis bus privestas prie 
kurio stambiojo Rusijos padali 
nio, projektuojama visai Lietu 
vos avrdą panaikinti. Kad pa 
saldis užmirštų Lietuvos var 
dą. „Plebiscitu“ būsią nustaty 
ta, kad patys Lietuvos gyven 
tojai, vertindami didžiosios ru 
su tautos globą, atsisako Lie
tuvos vardo ir 
oblastį.

Visa, kas po 
turėjo atolydį,
jau atšalo, ir įsiviešpatavo ab 
soliuli okupacija. Jums pasu o 
dys keista, kad pav. akliausiais 

ir ištikimiausiais okupacijos 
tarnais pasidarė net ne komu 
nistai. Žiugžda buvo sorialde 
mokratas, o dabar akliausis ru 
sų fanatikas. Venclova buvo 
taip pat ne dešinus, bet dabar 
— pirmasis jų įrankis. Tiesa, 
Žiugžda paskutiniais laikais jau 
buvo pasidaręs vad. smetoni 
ninku, bet tą nedaug kas žino. 
Tarnai už tai gerai atlyginami. 
Jie gauna po 30,000 rublių kas 
mėnuo.

Po Stalino mirties buvo rei 
kalaujama, kad Maskvos atsiųs 
tieji rusai valdininkai, kurių pri 
sodinta visose ministerijose ir 
visose žinybose ir kurie fakti 
nai Lietuvą valdo, pasislėpę už 
ministerių vardus turinčių iš 
kamšų, — buvo neva paraginti 
išmokti lietuviškai. Tai buvo pa 
daryta klastingais sumetimais: 
rusai buvo išsigandę, kad nete 
kus galvažudžio, visos rusų pa 
vergtos tautos gali sukilti, to 
dėl griebėsi preventyvinių prie 
monių, žadančių lengvatas. Bet 
lai buvo klasta. Dabar jau me 
kas lietuviškai nesimoko ir ne 
kalba. Visi susirinkimai, kuriuo 
se visada esti budinti okupanto 
akis, vyksta tiktai rusų kaina. 
Mokyklose vaikus spaudžia bū 
tinai išmokti rusų kalbą. Įstai 
goję vietos negausi nemokeda 
mas rusų kalbos.

Mūsų žmonės, žinoma, bran 
gina savo kalbą ir norėtų likti 
lietuviais. Kai tiktai po Stalino 
truputį atsipalaidavo varžtai, 
koks buvo kilęs entuziazmas!

Ypač jaunifflfiB buvo sujudęs ii' 
pakilaus tipo. Bet kuo toliaii, 
tuo žemiau smuko nuotaikos. 
Kuo toliau bėgo laikas, tuo rėži 
mas aštrėjo ir vis stipriau span 
dė. Dabar jau taip esame pri 
spausti, kad trūksta oro kvė 
puoti. Sugrįžo Stalino laikai ir, 
atrodo, jie jau yra peržengti.

Spauda pilna raginimų imtis 
kultūrinio bendradarbiavimo. 
Bet mes iš užsienio negauname 
jokių knygų. Kažkas įšmugelia 
vo B. Pūkelevičiūrės 
„Astuoni lapąi“. tai iš 
ko tiktai skuteliai. Tai 
bendradarbiavimas.

Mus apsupo iš visų 
Atėmė iš 
kurios į mus dabar žiūri pro bro 
liškosios grotas. Atėmė ir va 
karines sritis — Mažąją Lietu 
vą: mūsų Tilžę, Donelaičio tė 
viškę, Vydūno tėviškę, Kara 
liaučių, Įsrutį; ištrynė ir jų lie 
tuviškuosius vardus.

^Lietuvis suniekintas; lietu 
vio kalba ujama iš įstaigų; lie 
tuvis neturi teisės vadintis lietu 
viu. Rusas yra ponas; jo valią 
reikia pildyti.

Mokslų akademija buvo už 
sibrėžusi eilę darbų. Ir Moks 
lų akademija nuraminta, pritil 
dyta. Jos darbai stabdomi ir 
'trukdomi. Vilniui buvo žadėtas 
pastatyti teatras. — jo ir pro 
jektai užmiršti. Vilniaus tvarky 
mo planai užmesti. Nevalia nie 
ko daryti, kas pasitarnautų lie 
tuvio vardui.

Bet daugelis spėja, kad tai 
yra dar tiktai sutemos ir kad 
ateis dar sunkesnės bandymų 
dienos.

Baigiu. Tautiečiai, darykite 
kas tiktai galima, kad tauta ne 
būtų naikinama. Mes bejėgiai. 
Mes neturime žmonių, kurie 
galėtų turėti kokį nors savo lie 
tuvišką žodį. Tai mūsą didžiau 
šia silpnybė. Kas ką nors bau 
dė, gavo per galvą ir prigludo, 
nutilo. Kapų tyla įsigali. Tik 
tai lenkai gali melstis ir gie 
doti himnus prie Pilsudskio šir 
dies, kurią stropiausiai Maskva 
saugo vadinamoje Lietuvos sos 
tinėje. Jūs tur būt manėte, kad 
viena pirmųjų priežasčių, kirši 
nančių lietuvius su lenkais, lie 
tuvio garbės įžeidimas — Pil 
sudskio širdis — bus grąžinta 
Lenkijai. Nieko panašaus. Pil 
sudskio širdis palikta Vilniaus 
Rasų kapų iškilmingiausioje vie 
toje ir saugoma, kaip akis. Tas 
Pilsudskio širdies palikimas aiš 
kinamas, kad rusai ją palieka 
Vilniuje, kaip slavų simbolį.

Tat ir Vilnius ir Lietuva gy 
vena nepaprastai sunkius lai 
kus, kurie tautai gręsia išnaiki 
nimu. Kaip toliaus teks gyven 
ti, dabar sunku ir įsivaizduoti.

Parašas neisskaitomas.

romaną 
jo beit 
ir visas

pusių.
mūsų rytines sritis.

Dėl čekių sistemos „Lite” 
(Tarptautinės Kreditų Unijų Dienos — spalio 20 — 

minėjimo proga).
vo sąskaitas kituose bankuose 
uždaryti ir visas santaupas per 
kelti į „Litą“. Pirmaisiais me 
tais tatai greičiausiai indėlių ka 
pitalą padidintų apie 10%.

2) Čekių rašymo teisė su 
trauktų daugiau narių, kurie da 
bar „Litui" nepriklauso. Tatai 
būtų pavieniai asmenys, lietu 
viai prekybininkai, krautuvės ir 
pan. Tatai taipgi galėtų padi 
dinti narių skaičių ir indėlių ka 
pitalą apie 10%.

3) Čekių sistemą įvedus, „Li 
tas” veiktų kasdien ir turėtų 
bent vieną nuolatinį tarnautoją. 
Tatai įgalintų priiminėti pini 
gus už telefoną, Hydio-Que 
bec sąskaitas ir tt. 7 ačiau ši 
pajamų pozicija dėl narių išsi 
sklaidymo po visą miestą nega 
lėtų būti didelė.

KOKIE BŪTŲ MINUSAI, 
ČEKIUS ĮSIVEDUS?

1) Kredito Unijų Quebeco 
provincijoje neturi Centio įstai 
gos čekių keitimui ir jo sukurti 
nenumato. Mat, daugumas jų 
veikia prie įstaigų ir fabrikų, 
kurie joms duoda patalpas ir 
net kartais apmoka vedėjus. 
Jos būna atdaros kasdien ir ten 
dirbantieji pasiima čekius iŠ ve 
dėjo, pagal reikalą. Užtat če 
kių sistemos įvedimui „Litas“ 
turėtų persiformuoti į Caisse

Kredito Unijos „Litas“ na 
nai patys čekių nerašo. Nariui 
jį išrašo pagal pareikalavimą 
banko vedėjas asmeniškai alvy 
kus arba užsakius telefonu. Kie 
kviename metiniame susirinki 
me iškeliamas čekių sistemos 
įsivedimo klausimas. Tada kiek 
vienas narys būtų įgalintas ra 
šyti čekius, kaip tai daro „Pa 
ramos“ nariai Toronte, „Tai 
kos” — Hamiltone arba Caisse 
Populaire nariai visoje Quebe 
co provincijoje. Tuo klausimu 
praeitame „Lito“ susirinkime 
buvo padarytas nuodugnus pra 
nešimas. Kadangi tatai intere 
suoja ne tik esamus, bet ir bū 
simus „Lito“ narius, (o anks 
čiau ar vėliau visi Montrealio 
lietuviai bus „Lito" nariaisy, 
tai čia ir patiekiu to pranešimo 
santrauką.

KĄ DUOTŲ „LITUI” 
ČEKIŲ SISTEMOS 

JSIVEDIMAS?
1) Daugelis narių galėtų S ei

tuvybės tikslams ir ūždavi 
niams yra geriausis ir giažiau 
sis pavyzdys ir kitoms Kana 
dos lietuvių kolonijoms, ir ne 
tiktai lietuviškųjų židinių kuri 
mo prasme, bet ir kiekviename 
lietuviškame darbe.

J. Kardelis,

„V. SPAUSTUVE
Cial Jums reikia atspausdinti VOKAMS adresai, Jdftiš VI
ZITINĖS KORTELĖS, vestuviniai arba sukaktuviniai PA 
KVIETIMAI, vakarams, koncertams, pobūviams BILE- 
TAI, subuvimų arba parengimų PROGRAMOS, biznio ir 
profesijų reikalams REKLAMINIAI ATSIŠAUKIMAI, 
SĄSKAITINIAI LAPELIAI, RECEPTŲ BLANKAI IR 
KITOKĮ SMULKŪS SPAUDOS DARBAI — Jūs neabejo 
darni kreipkitės į „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” lei 
dyklą: 7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, ai ba tele 
fonu: DO 6-6220. Čia Jūs gausite visokią informaciją ir 
čia Jums, pagal Jūsų užsakymą, bus atspausdinta ŽhiVi’AU 
ŠIA KAINA, kokią tiktai Jūs Kanadoje galite gauti. N L.

JUOKDARIAI
ŠĖRŪNAS PRIEŠ NENUGALIMAS KLIŪTIS

Lietuvos okupantas pavedė 
savo šėrimui (jis pasirašo Sta 
sys Šarūnas), atsiliepiant į „Ne 
priklausomos Lietuvos*’ straips 
nį, kuriame 
kad sovietų paskelbtasis 
kesčių panaikinimas“ yra tiktai 
propagandinis blefas, — išaiš 
kinti, kad vis dėlto sovietijoje 
mokesčiai panaikinami. Bet 
kad ir koks būtų riebus šėrūnas, 
šitą uždavinį jis taip ir apėjo 
tiktai pasiburnojimu.

Ir kaip galima įrodyti neįro 
domą dalyką? Kaip galima įro 
dyti, kad sovietijoje panaikina 
mi mokesčiai, kai sovietijoje ga 
Įima manipuliuoti mokesčius 
taip, kaip ūktai nori: jeigu no 
ri, nuimk tiesiogius mokesčius 
ir uždėk juos ant maisto, drabu 
žiu, butų ir tt. Jeigu nori, tuo 
jau gali paskelbti „sovietijos 
gyventojai gaus nemokamus 
butus, bus panaikinti butų mo 
kesčiai“, (ir tas bus padaryta 
tikrai), o tuo tarpu tuos mokos 
čius taip galima surinkti par 
duodant žmonėms brangiau 
maisto produktus, avalinę, dia 
bužius.

Propagandos sumetimais ga 
Įima paskelbti ką. tiktai nori, 
nes visos mokesčių rinkimo va 
dėlės yra sovietų valdžios ran 
koše, o jų niekas neturi teisės 
kontroliuoti. Kiek valdžia nori, 
tiek ima už maistą, butą, kutą, 
apsirengimą. Niekas jai negali 
pasipriešinti, ir niekas negali 
jai pasakyti savo žodžio. Šėrū 
nui Mandrapypkis išduos pre 
miją, kad jis „Tiesoje“ nuro 
dys bent vieną atstikimą, kad 
kas nors būtų pasakęs, jog ava 
lynės, ar drabužių, ar duonos, 
sviesto, lašinių kainos yra per 
augštos arba peržemos.

Iš ūkininkų imami produktai 
valdžios nustatyta, labai žema, 
kaina, o parduodami šimterio 
pai augštesne kaina. Ir niekas 
neturi teisės to pasakyti. Ką so 
vietinė valdžia nori, tą ir d-iro. 
Tat ir su mokesčiais — nori 
vienus panaikina ir kitus užde 
da; nori kitus panaikina, trečius 
uždeda. Šitie klausimai net res 
publikų sovietuose nesvarstomi 
ir neaptariami.

Tat, kaip nors ir riebiausia šė

runas, gali nuginčyti šitą tie 
są?

buvo išaiškinta,
„mo

ŠEŠKAI...
Baltušis juos aprašo. Kas gi 

yra tie šeškai? — Šeškai yra 
Lietuvoje gyveną galūdai žvė 
reliai, kurie mėgsta smaugti ma 
žesnius paukščius. Šeškų savy 
bė — ypatingas nemalonus kva 
pas. Dėl šio kvapo žmonės turi 
sumanę patarlę: „Smiida kaip 
šeškus“. Šeškų Lietuvoje visa 
da buvo, bet dabar jų ypač 
daug priviso. Proporcingai jų 
kiekio padaugėjimui, padidėjo 
ir jų smarvingumas. Gal todėl 
Baltušis, kuris atrodo, turi ge 
rą uoslę, sumanė aprašyti šeš 
kus. O šeškų Lietuvoje tikrai 
padaugėjo ir jų smarvė vis pla 
čiau užlieja Lietuvos žemę. Ai, 
tie šeškai, šeškai, kada jie nu 
stos Lietuvą smardinti?!

PRAŠO LAIŠKŲ
„Tėvynės balsas” prašo rašy 

ti jai laiškus. Girdi, „prašytu 
me Jus dažniau parašyti apie 
savo gyvenimą, o taip pat apie 
įvairių lietuviškų draugijų veik 
lą“„.

Keistas susidomėjimas „atgy 
venomis’*... Čia kolioja ir čia 
prašo.

Panaikinkite cenzūrą, leiski 
te laisvai susirašinėti, nenaikin 
kite jums nepatinkamų laiškų, 
leiskite laisvą žodį, — nereiks 
ir prašyti, kad rašytų, — para 
šys žmonės daug, kaip visada 
esti esant normalioms sąly 
goms.

Ko vertas toks kvietimas ra 
šyti, rodo tame pačiame T. B. 
numeryje išspausdintas straips 

„Nacių agentai Australijo 
, kuriame dergiami letuviai 
jų organizacijos.

O KO JAU TAIP 
JAUDINTIS?

Lietuvos okupantas ir pašiau 
gūs jo tarnai išsijuosę triūbuo 
ja, kad Lietuvoje — tikras ro 
jus: laimė, džiaugsmas be galo.

Tuo gi tarpu kolioja veiks 
nius, kad neiga Lietuvos geibu 
vio esimą. Atrodo, ko gi jau 
dintis, kas ką sako ar rašo, jei 
gu Lietuvoje gerbūvis ir žmo 
nių laimė? Mandrapypkis.

nis 
je" 
ir

Populaire, kurios veikia tokiais 
pat nuostatais, kaip ir Kredito 
Unijos, bet ribojasi tik Quebe 
co provincija. Tikriausiai, ne 
visi „Lito*’ nariai tokio „persi 
krikštijimo“ norėtų.

2) čekių sistemos įvedimas su 
teiktų daug daugiau darbo ir 
tuoj pat iškiltų banko patalpų 
ir nuolatinių atmautoji! reika 
las ir tuo pačiu žymiai padiclin 
tų išlaidas.

3) Šiuo metu „Litas“ pats 
kontroliuoja inlėlius, paskolas 
ir čekių rašymą, todėl 20—25 
% kasoje nuo turimos indėlių 
sumos visiškai užtikrina sau 
gias operacijas. Čekių sistemą 
įsivedus, pagal Caisse papulaire 
nuostatus, pusė indėlių turėtų 
būti laikoma kasoje, arba leng 
vai realizuojamuose vertybi 
niuose popieriuose, kurie neša 
žymiai mažesnes palūkanas, 
kaip paskolos.

PRAKTIŠKAS PALYGINI 
MAS 1960 METAMS

Net ir priėmus dėmesin 20% 
indėlių padidėjimą, įvedus če 
kius „Lito“ pajamos Caisse Po 
pulaire formoje būtų maždaug 
tos pačios — apie $26.000 į me 
tus. Gi einamosios išlaidos pa 
šoktų nuo dabartinių 9000,—,

mažiausiai iki 12.000 dol. į me 
tus. Viso to pasėkoje „Litas” 
begalėtų taupytojams išmokė 
ti tik 3% dividendo, vietoje da 
bar mokamų 4 % %. Be to „Li 
to“* patarnavimas savo naria 
ms paskolomis labai susiaurė 
tų. Dabar is 360.000 dol. indė 
lių, „Litas“ gali išskolinti iki 
300.000 dol. Caisse Pipuiaire 
formoje, net ir turėdamas 432. 
000 dol. indėlių (20% dau 
giau) begalėtų išskolinti tik 
216.000 dol. Kiti 216.000 dol. 
būtų kasoje, arba investuoti j 
valdžios, miestų, mokyklų ar 
kitų institucijų paskolos laks 
tus ir tiesioginiai nariams _ 
prieinami.

O KAIP SU „PARAMA”, 
„TALKA”?

Daugelis tuojau paklaus, o 
kaipgi verčiasi „Parama*’ To 
ronte ir „Talka” Hamiltone? 
Jos gi čekių sistemą turi. Onta 
rio provincijos Kredito Unijos 
atstoja Quobeco Caisse Popu 
laire ir turi savo čekių keitimo 
centrinę įstaigą. Be to, pasiro 
do, jų nuostatai nėra tokie griež 
ti, kaip Caisse Populaire, ir iš 
jų nereikalauja laikyti 50% in 
dėlių sumos „in liquid funds“.
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Dviejų dvidešimtmečių balansas
Justas Paleckis straipsnyje 

„Du dvidešimtmečiai“ (Perga 
lė Nr. 7-1960) sako: „Ateity 
je, kai praeis ne du. bet dauge 
lis Tarybų Lietuvos dešimtine 
čių, vargiai ar bus reikalingi pa 
lyginimai su buržuazines sane 
varkos laikais. Tada buržuazi 
nis periodas, trukęs apie 20 me 
tu, atrodys trumpu epizodu lie 
tuviu tautos istorijoje“, (m. p. 
r a)-

Visiškai sutinku su Paleckio, 
kad anas laisvosios Lietuvos 
dvidešimtmetis „atrodys trum 
pu epizodu“... Tai tikra tiesa. 
Žmogui arba tautai gyvenus 
laisvėje, tas periodas visuose a,t 
siminimuose ir visais kitais atve 
jais atrodys trumpu buvus. Kai 
gerai, gražiai ir laisvai gyvena 
ma, arba kas tokiose sąlygo-e 
išgyventa — niekas neprilygs

niekas nenusibosta. Kai 
K.ieš Pirmąjį pasaulinį karą liau 
iokus imdavo į caro kariuome 
nę, tai naujokai pandėliečiai vi 
suomet dainuodavo: „Neprail 
go čia man būti tarp savo bro 
lėlių, neilgai čionai tebuvau tik 
dvidešimtį metelių“. Šis dainos 
posmas daug pasako. Jaunao 
liui dvidešimt metų atrodo aki 
mirksniu.

Ir priešingai, nelaisvėje, ka 
Įėjime, priespaudoje, okupacijo 
je ir kitokiose žmogų arba tau 
tą kankinančiose sąlygose vie 
na diena prailgsta savaite, mė 
nuo arba metai virsta amžiny 
be. Tai priklauso nuo priesp; 
dos skausmo ir kankinimo me 

)dų. Ir šitokio išgyvenimo me 
tą taip išreiškia.lietuvių liaudies 
daina, mergaitės išvarytos už 
nemylimo pagyros vyio: „Nu 
važiavom nubraškėjom į tokią 
laužynę, kad pavirto viena die 
na devyniais meteliais“. Lietu 
vių tautos išgyventieji paskuti 
nieji dvidešimt metų istorijoj 
pasiliks amžinybe, visas kančių 
grandines sudėliojus.

Aš manau, kad Justas Palec 
kis, kadaise buvęs jautrios šie 
los žemaitis, tikrai ir nuošir 
džiai tą laisvosios Lietuvos lai 
kotarpį laiko trumpu epizodu. 
Jis pats tuo metu buvo išėjės į 
Žmones ir be kančių ir be nuo 
vargio. Tenka manyti, kad anuo 
metu įsibrėžusi lietuviškosios 
dvasios ugnelė, dar kur nors gi 
liai teberusena, kad net nuo 
„prezidetnto” sosto. į kurį jį 
Kremlius pasodino, taip nuošir 
džiai bent vieną kartą, atsiliepė. 
Dvidešimtmetis trumpas epizo 
das. Taip, laimingi nei dienų, 
nei metj/ neskaičiuoja, o ypač 
tie metai atrodo trumpais bu 
vus, po to meto, kuomet žmo 
gus arba tauta patenka į nelais 
vę ar priespaudą. Deja, apie 
antrąjį dešimtmetį nei lietuvių 
tauta, nei daugelis mūsų pačių 
negali ir negalės pasakyti trum 
pu epizodu buvus. Tiek kančių, 
tiek nekalto kraujo, tiek nekal 
tų gyvybių iš mūsų tautos šis 
laikotarpis pareikalavo, kad vi 
sos svetimųjų, su kuriais ir Pa 
leckis susidėjo, lietuvių tautai

JUOZAS AUDĖNAS 
atneštos blogybės bus ilgiems 
amžiams neišgyjanti žaizda. Ji 
kartų kartoms primins, kaip 
Sovietų Rusijos bolševikų ir jų 
buv. sąjungininkų nacių gesta 
pininkų kruvinomis rankomis 
buvo mėsinėjami lietuvių tau 
tos sūnūs. Justas Paleckis visa 
tai labai gerai žino.

Toliau Paleckis stengiasi pa 
vaizduoti antrojo dvidešimtine 
čio kultūrinį pranašumą prieš 
buvusį kultūrinį Lietuvos paki 
Įima pirmajame dvidešimtmety 
je. Svarbiausia jis mini daug 
įvairių mokyklų esant ir dabar 
tini jų skaičių lygina su buvusių 
mokyklų skaičiumi prieš bolše 
vikmetį. Reikia skaitytis su fak 
tu, kad dabartinis mokyklų tink 
las yra ir platesnis ir įvairesnis 
negu jis buvo Lietuvoje prieš 
20 metų. Tačiau dabartinis mo 
kyklas lankančių mokinių skai 
čius vargu bau prašoka prieš 
20 m. buvusių mokinių skaičių. 
Pav. 1939-40 mokslo metais mo 
kyklų tinklas vos tik atgautame 
Vilniaus krašte nebuvo spėta 
sutvarkyti taip, kaip jau buvo 
sutvarkyta ligi tol buvusioje 
laisvojoje Lietuvoje. Klaipėdos 
kraštas buvo atplėštas Todėl 
tos Lietuvos teritorijos dalies 
į anų metų mokyklų duome 

nis neįeina. Bet ir be šių dviejų 
nemažų trūkumų, 1939-1940 
mokslo metais visose mokyklo 
se, pradedant pradžios mokyk 
lomis ir baigiant universitetais, 
bendras mokinių skaičius buvo 
393.223. 1 šį skaičių neįeina ku 
nigų seminarijų auklėtiniai, ir 
privatinių įvairių kursų moki 
niai. Bet jeigu 1918—1919 m., 
atstatant nepriklausomą Lietu 
vą, švietimo darbas buvo prade 
tas nuo nulio, tai manau, tik pa 
prasčiausias durnelis, o ne Pa 
leckis, galėtų sakyti, kad. ana 
me dvidešimtmetyje švietimo 
srityje visai mažai tebuvo pad v 
ryta. Tuo labjau nevertėtų kar 
toti tokių naivių tvn tinimų, 
kad ir tie patys mokiniai, kaip 
matėme netoli 400 tūkstančių, 
nuvę tik dvarininkų ir fabrikan 
tų vaikai.

Pasižiūrėkime, kas yra da 
bar. Pav. 1959-60 mokslo metų 
pradžioje visose visų rūšių mo 
kyklose buvo 493.000 mokinių. 
(Tiesa Nr. 23-1960). Tai rodo, 
kad dabar yra apie 100.000 mo 
kinių daugiau. Priėmus dėme 
sin Vilniaus ir Klaipėdos kraš 
tus, kunigų seminarijas ir pri 
vatinių kursų buv. mokinius var 
gu bau bus didesnis mokinių 
skaičiaus skirtumas. Bet jeigu 
dėka lietuvių tautos darbštų 
mo, kantrybės ir kovingumo 
prieš sovietiškąsias priespau 
das, mokyklų židiniai nenyks 
ta, o net plečiasi, tai čia nėia 
joks okupacinės valdžios nuo 
pelnas.

Per paskutiniuosius dvide 
šimt melų, jei tik Lietuva dabar 
tinėse sienose būtų buvusi lai1' 
va. ant gražiai išugdyto, nors 
toli gražu dar nebaigto mokyk 
lų tinklo, šiandien mokinių skai

< ius galėtų būti dar didesnis, ne 
gu dabar yia.

Aš visai nesiimu lyginti kitų, 
Paleckio vadinamųjų kultūri 
mų veitybių, kurių svarbiausią 
ją dalį sudaro komunistinei pro 
pagandai skiriamoji spauda, 
lai popierio negailima, bet gai 
la, savo turiniu, lietuviškoji 
panda yra ne kas kita, kaip So 

vietų Rusijos propagandinės Ii 
leratūros atvaizdas. Todėl kul 
tūra, negali būti matuojama 
propagandine makulatūra. Po 
kia tai yra tose okupacinėse są 
lygose oficialioji kultūrinė pa 
dėtis. Bet lietuvis kūrėjas, ku 
rių dabar Lietuvoje yra 
pana daug, sugeba ir per oficia 
liuosius priespaudos varžtus nra 
stumti tikrąsias kultūrines vei 
tybes, kurios pasiekia ir laisvąjį 
pasaulį. Garbė tiems kūrėjams.

Paleckis mini, kad aname pir 
majame dvidešimtmetyje ICO,. 
Lietuvos gyventojų tekęs tik 
vienas studentas. Norėčiau pri 
dėti, kad 1918 — ir 1919 me 
tais Lietuvoje augštosiose mo 
kyklose nebuvo nė vieno stu 
dento, nes nebuvo augštųjų m<> 
kyklų. Dabar, šiuo metu kiek 
vienai 1000 krašto gyventojų 
tenka 10 studentų. Labai ge 
rai, juo daugiau mokosi, tuo ge 
riau. Tik prie to reikia štai kas 
dar pridėti: yra per daug suda 
ryta politinių kliūčių jauniems 
žmonėms patekti Į studentus, 
trukdančių. Sunku būtų spėlio 
ti, kokį procentą dabar sudary 
tų studentai, jeigu Lietuva bū 
tų buvusi laisva. Bet šita proga 
noriu štai į ką atkreipti dėmesį.

Po Antrojo pasaulionio karo 
į JAV piivažiavo apie 30.000 
karo melu nuo bolševikų pabė 
gūsių lietuvių. Koks jų skaičius 
yra dabar, sunku pasakyti. Tar 
kim jų skaičius priaugo iki 33 
tūkstančių. Bet šiame laisvame 
klastė, kur mokslas visiems yra 
prieinamas yra apie 1000 lietu 
vių studentų. (Seniau čia gyve 
nančių lietuvių studentų skai 
čius nežinomas). Tai reiškia, 
kad kiekvienai 1000 lietuvių ,en 
ka 30 studentų. Propo cija skir 
tinga 30:10 kalba čia gyvenau 
čių lietuvių naudai. O vistik Lie 
tuvoje leidžiamoji spauda nuo 
latos savo skaitytojus apgaudi 
nėja, kad čia Amerikoje naujie 
ji ateiviai vos ne pusbadžiai gy 
veną ir už tat komunistinė 
spauda vis kviečia važiuoti į jų 
„rojų”.

Bebalansuodamas du dvide 
šimtmečiu, Paleckis šiek tiek 
paliečia ir kitas Lietuvos gyve 
nimo sritis. Poliau jis rašo: „Ai 
be broliškų tautų pagalbos bū 
tumėm galėję pastatyti Kauno 
hidroelektrinę, televizijos stotį, 
daugybę pramonės įmonių?“ 
Ne tik Paleckis, bet ir dažnas 
kitas jo iš ūkio ir kultūros sri 
ties bendradarbis be peistojęs 
linksi ir savo nugarkauli lanks 
to vadinamoms broliškoms tau 
toms, o ypač didžiajai rusų tau 
tai už visokeriopą Lietuvai „na 
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Geriausiais
savo gyvenimo

metais
Kiekvienas nori šiek liek susitaupyti, kad galėtų džiaugtis lai 
mingesniu bei turtingesnių gyvenimu.
KAD PADĖJUS KANADIEČIAMS TAUPYTI — Kanados 
Vyriausybė kiekvienais 
ventojams padinti savo 
lakštus.
PER DU MILIONUS
login bildu sutaupę jau per tris bilionus dolerių.
DIDELIS KANADOS TAUPYMO LAKŠTŲ POPULIARU 
MAS gludi jų nepaprastose savybėse:

• Juos įsigyti yra labai lengva — grynais, mėnesiniais 
išsimokėjimais 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 dividendus pagal metimus 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. Terel 

\ ra gera (urėti atsargos rezervą šiame galimybių krašte, o sau 
gesino ; . p i ogesnio taupymo būdo už Kanados Taupymo 
Lukštus nėra.

metais sudaro galimybę šio krašto gy 
santaupas, įsigyjant Kanados taupymo

KANADIEČIŲ yia šiuo saugiu ir pa

ribos nau

gi pilnai

bet kuria

IŲ METŲ LAKŠTAI PARDUODAMI JAU DABAR

PIRKITE NAUJUOSIUS

Canada Savings
DABAR

GRYNAIS ARBA IŠSIMOKĖJIMUI BANKUOSE, PAS 
ĮGALIOTUS 1NVESTACIJŲ PREKYBININKUS, PAS 
BIRŽOS TARPININKUS, TRESTUOSE BEI PASKOLŲ 
BENDROVĖSE IR SAVO DARBOVIETĖSE PAGAL 

ALGŲ TAUPYMO PLANA.

-LL, <'r.i'o.rtg..,. r.

JUOZAS KRALIKAUSKAS

Šviesa
AUKSAKASYS

Kaip Giedrė su Sauliuku dai 
rysis! Jiems čia viskas bus nau 
ja! Šitos uolos, pasmilkę vilk 
plaukiniai viržynai. Indėnės ant 
nugarų maišeliuose nešiojasi 
kūdikius, kurie iškišę galvutes 
žiūri blizgančiom akim atgal. 
Kiekviena diena susitikimą ar 
tina. Užtat negaila dienų: tegu 
jos tik greičiau eina.

Domas Dainys brūkščioja 
teptuku. Su langais ilgiau už 
truko: rėmus dažyti sunkiau 
net negu lubas. Tenka braukti. 
Va, iš lėto, atsargiai. Ir teptu 
kas šis langams dažyti perdide 
lis.

Švaru ir nauja dabar, Dai 
nys pasigroži į lubas ir sienas, 
o prieš tai kaip atrodė pajuodę 
ir pajukę. Nepalyginti šviesiau 
■dabar, kurgi! Giedrei patiks. 
Mėlyna yra jos spalva. IZžiūda 
ma truputį pašviesėja. Jis apve 
džioja akimis rėmus, apjieško 
Kampelius. Niekur nepalikta, 
visur tvarkoj. Namelio vidus 
dažyti jau baigtas.

lange
LAUKIA ŠEIMOS

Įmerkia teptuką į terpenti 
na. Užspaudžia antvožėliu skar 
dinėlę su atlikusiais dažais. Pur 
to nuskaudusią ranką, atpa'ai 
duodamas pirštus iš pat riešo. 
Palengvėjančiai atsikvepia po 
užtrukusio atsidėjimo.

Išeina. Per daug prisikvėpa 
vęs dažų. Jo akis pripildo sau 
lėlydis. Ilgai žiūrėjus į dažus 
paliekantį teptuką. prabangiš 
kos spalvos atgaiv ina sąmonę. 
Niekur tiesios linijos, kaip bu 
v o langų rėmuose. Prieš jį da 
bar tik išlenktos, dantytos ir 
sulaužytos linijos, drąsūs brė 
žiai. Sodrios, išrinktinės spal 
vos laikosi sklidinai tarp linijų. 
Dainį suvirpina įspūdis. Su kuo 
susitiko akys tame saulėlydy? 
Su kuo būsimu? Su kuo grės 
mingu? Ir su kuo giminišku? 
Ar dėl to per saulėlydį meldžia 
si arabai, kniubšti paikritę?

Tarp Dainio ir didingo saule 
lydžio praeina didelis šuo ir ak 
las indėnas netikrais žingsniais. 
Neregįs nemato šito kūrinio.

plačiais ir masiniais tonais. Nr 
mato virtuoziško dažu uždėji 
mo ir spalvinės harmonijos. 
Aklasis indėnas nemato jokio 
daiktelio. Dainį vėl perlieja vir 
pulys: kokia komponavimo pu 
siausvyra ant miško masės, o 
tasai indėnas nieko nemato.

Upė. slėnis, pamiškės, visos 
žemesnės vietos jau sunkiu še 
sėliu užtvinusios: tik augštumo 
se dar šviesūs lopai. Ant suski 
lūšių akmenų ir nuoskaldų ži 
ba paskutinės rausvos atšvais 
tos. Ištikimasis šuo praveda ak 
ląjį taku netoli Dainio. Praei 
nantieji abu tyli: šuo negali kai 
bėti, kaip indėnas matyti. Bet 
vienas antrą jie supranta. Dvie 
jų milžiniškų padermių atsto 
vai. Po to, kai indėnų rasė jau 
bus išmirus, šunės dar gyvens 
tūkstančius metų...

Dainys mato kaip šuo ir in 
dėnas praddĮia leistis į slėnį, ku 
riuo teka upė iš siauros miško 
tarpukalnės. Teka tarp uoluotų 
pakriaušių iki krioklio — tarp 
slėnio krūmų ir lankų. Daugy 
bė žiedų jau yra ten žemai. 
Naujų kartų gimimą skelbia tie 
žiedai. Jie yra simbolis galingo 
jo „gyventi“.

Aklajam išnykus už kranto.

Dainys žiūri, kaip uolos atšvy 
ti paskutiniuosius spindulius. 
Pasivaidena kažkas nykaus ir 
įspėjančio. Anapus — juoda 
jūra. į ten laikas stumia neat 
sispiriamai. Po amžiaus pusiau 
dienio kartais nejauku būti vie
nam saulei nusileidžiant.

Vis tikėjimas, kad ateity bus 
geriau. Iš k ir ir kaip bus ge 
riau? Gražiai atgal matyti: vi 
sas ligšiolinis gyvenimas buvo 
tik nuolatinis laukimas. Lauki 
mas, ypač dabar atskyrybej. 
Čia esti tik akmuo, kai neturi 
į ką žodžio pratarti.

Dainys perplauna teptuką, 
įpylęs švaraus larpentino pakai 
tą. Baigė dažyti vidų nameliu 
kščio išsinuomoto pakrašty ko 
lonijėlės. Beliko išorė; ..p,\ 'i 
nių arsčiokų sienos dar šią sa 
vaitę nudažys baltai.

— Labas vakaras.
Dainys atsigręžia atsilenkda 

mas:
— A!,. Labas vakaras.
— Kai svetur susitinka du. 

būna kažkas daugiau negu hi, 
— nuovargis Alkaičio balse ir 
rūpintojėliškam veido liesume.

— Pasakei, lyg išimdamas iš 
mano nuotaikos, — Dainys žiū 
ri į veidą, kuriame nėra nė Iru 
pūčio šypsenos.

— Tas pats abiejų vargas, 
maždaug ta pati ir nuotaika.

— Perlaužtos poros. Kokia 
buvo kam nauda neleisti drau 
ge išemigruoti!

— Tavoji turėtų jau greit ai 
sirasti.

— Turėtų. Jau ir pro konsu 
lą praėjus.

— O tai gerai. Jau gali die 
nas skaičiuoti.

Dainiui pasidaro šilta. Iš lik 
rujų gerai, džiaugtis vra dėl 
ko. Atplauks iš anapus Atlanto 
du brangūs taškeliai. Iš neap 
matomos tolumos du trupinė 
liai — toluma išnyks. Kartą at 
sileis triašmenis skausmas, nu 
slūgs trigubas ilgesys — šei 
mos, tėvynės, Europos. Bus vi 
si trys drauge. Tikrai baisu bū 
tų, jei jau neturėtum ko laukti.

— Pasirodo, ne taip lengva. 
Būčiau žinojęs, nebūčiau skyrę 
sis vienas. Ar kiltų karas, ar ter. 
kas.

— Išsigražinai sutikti. Dažai 
tik kvepia, — Alkaitis įeina i 
namelį. — Gražu. Du kamba 
riai ir virtuvė. Gana Luku aš 
pasakysiu, — girdėti iš vidaus 
nuoširdus Alkaičio balsas.

—• Pirtis ne pirtis, maždaug 
i iešmininko namelis, — Dainys 
nuplovęs nukrečia teptuką. — 
Iš kur gausi geriau. Pradžia 
sunki svetimame krašte, — jis 
eina šypsodamasis į vidų ir su 
liintėja.

Alkaitis įdėmiai žiūri į kry 
Žiūką viršuj juostos, kurią iš 
audė pati Giedrė iš geltonų, ža 
lių ir raudonų gijų, stilizuoda 
ma tulpes ir eglutes. Dainys su 
stoja šalia. Atsimena, kad Al 
kaitis yra buvęs klieriku. Kodėl 
jis netapo kunigu? Jį atleido iš 
seminarijos, ar jis pats išėjo?

— Gražu tai atrasti tremti 
nio trobelėj. Šitai yra pagnndi 
niai mūsų ženklai. Initium sa 
pientiae timor Domini.

— Mano tėvo pirkioj būda 
vo atskira lentynėlė kryželiui 
ir švęstam vandeniui. Ties du 
rim būdavo Trijų Karalių ženk 
lai. Po balkiu verba, ant sienų 
religiniai paveikslai. Gale pir 
kios daržely kryžius. Argi ne 
koplyčioj aš pats augau? Te 
gul tai Sauliui ir Giedrei pri 
mins prarastąjį rojų.

— Pergyvenom hitlerinius ir 
maskolinius. Savo akimis matė 
me, kaip stabai subiro į dulkes. 
Mūsų kryžius ir tauta liko. Ir 
ijks, nes jie pačiame gyvenimo 
branduoly. Prieš Dievą tauta 
tėra tik dulkelė, bet ji ant Jo 
delno. Stabo, koks jis bebūtų, 
laikas ir pabaiga, kaip muilo 
burbulo.
(Iš tik ką „Nidos“ knygų klu 
bo išleisto J. Kralikausko romą 
no „Šviesa lange“, minint auto 

riaus 50 metų sukaktuves).
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Durbės pergalė
700 METŲ SUKAKTIS

KULTURWwKKQVIKA
Šiemet sukako dvi sukaktys: 

700 metų nuo Duibės mūšio, 
įvykusio 1260 m. liepos 13 d., 
ir 550 metų nuo Žalgrio mūšio 
— 1410 m. liepos 15 d. Dabai 
tinėmis sąlygomis šių įžymių 
istorinių datų paminėjimas mu 
ms įgauna ypatingos svarbos.

1956 m. Vienoje pasirodė da 
bartinio kryžiuočių ordino ma 
gistro M. Tumlerio knyga — - 
,,Vokiečių riterių ordinas, kaip 
jis atrodo, vystėsi ii veikc“. 
Štai ką sako Tumleris apie is 
torines lietuvių ginklo pergales 
prieš vokiškuosius grobikus: 
,, Durbės mūšio diena, kurią 
šventė kaip palaimintosios Mar 
garitos dieną, 1260 m. buvo ne 
laimės diena. Ordino metrašti 
ninkai pažymėjo ją juoda spal 
va. To ji nusipelno, nes drauge 
su mūšiu, įvykusiu ant Čiudo 
(Peipuso) ežero ledo 1242 m., 
drauge su 1410 m. Žalgirio mū 
šių ji priklauso prie didžiausių 
ordino nelaimės dienų. Ant Čiu 
do ežero ledo visiems laikams 
tapo sustabdytas vokiečių verži 
masis į rytus; prie Durbės žiu 
go didžiulės imperijos sukuri 
mo planai, o prie Žalgirio pavir 
to į dulkes ordino galybė“.

Iki Durbės mūšio Lietuva jau 
turėjo beveik šešiasdešimties 
metų kovų su vokiečių riteriais 
patyrimą. 1236 m. ties Saule ji 
sutriuškino Livonijos ordino ka 
riuomenę ir kalavijuočiai ture 
jo įsilieti į Kryžiuočių ordiną, 
kuris tuo metu vedė kruviną 
karą su artimiausiais lietuvių gi 
namaičiais — prūsais. Abu ordi 
nai — Prūsijos kryžiuočiu ir 
Livonijos ordinas (taip ėmė va 
dintis kalavijuočiai) — iš pas 
kutintųjų stengėsi susijungti ir 
teritoriniu požiūriu. Pirmąja tų 
pastangų auka turėjo kušti Z- 
mafija, o po jos būtą atėjusi ei 
lė ir likusiai Lietuvai. Durbės 
mūšis įėjo visiems laikams į mu 
sų tautos istoriją, kaip mūšis 
dėl Žemaitijos, tačiau jame 
drauge buvo apginta ir visos 
Lietuvos nepriklausomybė. Jei 
gu vokiečiai būtų įveikę žemai 
čius, būtų atsiradusi didžiulė vo 
kiečių valstybė Pabaltyje, iš 
plitusi nuo Vyslos žiočių iki 
Suomių įlankos. Tai būtų pakei 
tę visą karinę - politinę situaci 
ą ir be galo apsunkinę lietuvių 
ir kibų Rytų Europos tautų 
kovą prieš vokiškųjų feodalų 
ekspansiją.

1252 m. prasidėjo karas dėl 
Žemaitijos. Vokiečiams padėtis 
buvo labai palanki. Abu oidi 
nai turėjo laisvas rankas. Kiy 
žiuočiai jau 1249 m. baigė mal 
šinti septynerius metus trukusi 
prūsų sukilimą, kilusį po 1242 
m. istorinės Aleksandro Nevs 
kio pergalės prieš Livonijos ri 

terius. Kryžiuočiai galėjo mesti 
savo jėgas Sambijai nukariauti, 
o nuo jos nebetoli buvo ir Že 
maitija. Žymių politinių laimėji 
mų tuo metu buvo pasiekęs ir 
Livonijos ordinas. Pasinaudo 
damas vidaus tarpusavio karu 
tarp Mindaugo ir jo priešiniu 
kų — Tautvilo, pretendavusio 

didžiojo kunigaikščio sostą, ir 
žemaičių kunigaikščio Vykin 
to, — Livonijos ordino magist 
ras Andrius Štirlandas priveitė 
Mindaugą dovanoti vokie 
čiams eilę centrinės ir pietinės 
Žemaitijos sričių (Kuliai, Lau 
kuva, Raseiniai, Ariogala, Kar 
šuvos žemė) ir kai kuriuos Sū 
duvos valsčius. Žemaičių pajū 
rį vokiečiai laikė jau visai ,,sa 
vu“, todėl Pilsatės, Mėgovės ir 
Ceklio sritims (taip vadinosi pa 
jūrio ir šiaurės vakarų Žemai 
tijos sritys) neprašė iš Mindau 
go net atskiro rašto. Ordinas 
galėjo pradėti Žemaitijos nuka 
riavimą, nebijodamas, kad Mm 
daugas su Lietuvos valstybės 
jėgomis ateis žemaičiams į pa 
galbą. Tokiu būdu žemaičiai bu 
vo palikti patys savo išgalėms. 
Galima drąsiai sakyti, kad ta 
me laikotarpyje visos Lietuvos 
likimas priklausė nuo žemaičių 
ištvermingumo atremiant kry 
žiuočių puolimą.

Nežinome, kas tuo metu sto 
vėjo žemaičių priešakyje. Po 
Vykinto mirties, žuvusio Kare 
su Mindaugu, kaip žemaičių 
vadas, istoriniuose šaltiniuose 
trumpam iškyla Alminas. „Jo 
širdis buvo kupina kartaus 
skausmo, kad karalius Mindau 
gas ir kai kurie iš lietuvių tapo 
krikščionimis”, sako Livonijos 
Eiliuotoji kronika. Vėliau, jau 
po Durbės mūšio, žemaičių va 
du šaltiniai vadina kunigaikštį 
Treniotą. Tai buvo karvedys ir 
oolitikas, gerai supratęs, kad vi 
soms Pabaltijo tautoms — lie 
tuviams, latviams, prūsams — 
reikia kovoti išvien prieš vo 
kiškojo užgrobimo pavojų. Bet 
iki Durbės mūšio kasdieninėje 
kovoje prieš Livonijos ordiną 
žemaičiams, matyt, vadovavę, 
gausūs jų smulkūs kunigaikš 
čiai. Jie, suėję Į bendrus pasi 
tarimus aptardavo kai o reika 
lūs ir, atsiklausę žynių pritari 
mo, vedė karą prieš Livonijos 
ordiną.

Išeities bazė Žemaitijai nuka 
riauti buvo Klaipėdos pilis. Ją 
vokiečiai pastatė 1252—53 m. 
Žemaičiai ir prūsai - sambai ou 
vo pasiryžę žūt būt sunaikinti 
šį „varnų lizdą“, o „žmones, 
kurių ten esama, vyrus, mote 
ris ir vaikus, pasiųsti dievams“. 
Tačiau vokiečiai buvo sutrau 
kę stambias ginkluotas pajėgas 
ginti statomai Klaipėdos piliai.

DAILININKAS
PRANAS DOMŠAITIS

lietuvis,, tapytojas, gyvenąs Pie 
tų Afrikoje, Cape Town, sulau 
kė 80 m. amžiaus. Tai klaipė 
dietis, buvęs Vokietijos kara 
liškosios Meno Akademijos auk 
lėtinis. Jo kūrinių turi Berlyno 
Nacionalinis Muzėjus, Valstybi 
nė Afrikos galerija, Pietų Al 
rikos Meno draugijos galerija 
ir kitos augštos meno įstaigos. 
Iki 25 m. amžiaus buvo tėvų 
mošiamas ūkininkauti, bet at 
sisakęs teisių į ūkį, išvyko stu 
dijuoti į Karaliaučių ir Berlyną.

tad sunaikinti ją nei žemai 
čiams, nei sambams nepavyko. 
Karas tarp Livonijos ordino ii 
žemaičių vyko pakaitomis tai 
vokiečių užimtoje Kuršo teiito 
rijoje, tai Žemaitijoje. 1256 m., 
po Almino vadovaujamų že 
maičių įsiveržimo į Kuršą, Li 
vonijos ordinas, panaudodamas 
kaip karvedžius tris parsidavė 
iius, surengė devynių dienų 
puolimą prieš Žemaitiją. ,,Pran 
ciškonų ir pamokslininkų ordi 
no vienuoliai taip pat dalyva 
vo žygyje, — sako Livonijos 
Eiliuotoji kronika. —

Ten pat sakoma, kad buvo 
sugrobtas „didžiulis grobis — 
vyrai, moteiys, vaikai, galvijai. 
Ko nebuvo galima nusivaryti 
su savimi, tą žudė vietoje".

Tačiau šis barbariškas že 
maičių žemės nuniekojimas ne 
palenkė žemaičių vokiškajam 
jungui. Vis tebevyko kovos 
dėl Klaipėdos. 1257 m. čia į 
žemaičių rankas vos nepakilti 
vo pats Livonijos ordino ma 
gistras. Abi pusės ruošėsi le 
miamoms giumtynėms. Negalė 
damas palaužti žemaičių didvy 
riško pasipriešinimo, Livonijos 
ordino magistras prašė popie 
žiu atnaujinti kryžiaus karo lie 
tuviams skelbimą Vokietijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje, Danijoje ir 
Švedijoje, o kol atvyks iš Va 
karų pagalba, nutarė primti že 
maičių pasiūlymą sudaryti su 
jais dvejų metų paliaubas. Taip 
pasibaigė pirmas karo etapas, 
neatnelŠęs vokiečiams laimeįi 
mo. B. d.
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RAŠYTOJO JUOZO 
KRAL1KAUSKO SUKAKTIS

Spalio 9 d. jis sulaukė 50 m. 
amžiaus. Gimęs 1910 m. Karei 
vonių kaime, Žiežmarių vai., 
Trakų aps. Baigęs Simano Dau 
kanto Mokytojų Seminariją 
Kaune ir humanitarinius moks 
lūs Vilniaus Universitete. Iš 
pradžių mokytojavęs pradžios 
mokyklose, vėliau Kauno M. 
Pečkauskaitės gimnazijoj, po 
to — Vilkaviškio gimnazijoj, 
1941 m. Švietimo ministerijos 
pedagoginio mokslo dep. vyr. 
referentas, o nuo 1942 m. ko 
vo mėn. Kauno X gimn. direk 
torius. Tremtyje buvo Wiesba 
deno Liet. gimn. direktorius, 
Kasselio liet. gimn. mokytojas.

1947 m. atvykęs į Kanadą, 
dvejus metus dirbo Pickie 
Crow aukso kasyklose; po dve 
jų metų apsigyvenęs Toronte, 
talkino „Tėviškės Žiburių“ red. 
kolektyvui, darbavosi KLB 
švietimo komisijoj, Kultūros 
fonde.

Spaudoj plačiau reiškėsi nuo 
1929 m., kada tapo „Liet. Mo 
kyklos” nuolatinis bendradar 
bis, o 1934 — 1040 m. buvo 
jos redaktorius. Rašė spaudoje.

Parašė psichologijos vadovė 
lį. Jo kūrimai yra Gabijos ir 
Lietuvių rašyt, prozos ontolo 
gijose. Atskirai išėjo jo novelių 
rinkinys „Septyni žmonės“, o 
tremtyje — „Urviniai žmonės“ 
(apie aukso kasyklas) ; neseniai 
išspausdintas romanas „Šviesa 
lange”.

SPECIALUS LITUANUS 
ŽURNALO NUMERIS 

pasirodė šiomis dienomis ir da 
bar siuntinėjamas skaitytojams. 
Jungtinis antros ir trečios šių 
metų laidos numeris pašvęstas 
paryškinti įvairius sovietų oku 
pacijos aspektus. Bent kukiio 
je formoje tuo bandyta kont 
raštuoti komunistų prepagandi 
nes pastangas ryšium su Lietu 
vos tragedijos liūdnąja 20 me 
tų sukaktimi. Šiame numeryje 
paliečiama rezistencija, depor 
tacijos, religijos persekiojimas, 
sovietų bandymai pateisinti 
okupaciją, dabartinis jaunimas, 
kūrybiniai bandymai ir eilė kitų 
momentų. Leidinys iliustruotas

LEONARDAS ANDRIEKUS

Saulė kryžiuose
Golgotoj saulė temsta. 
Pas mus ji nuostabiai 
Liepsnoja kryžiuose 
Tarp ašarų ir kraujo. 
Lyg būtų sopulys 
Pas mus lengvesnis — 
Liepsnoja kryžiai saulėmis.

Golgotoj žemė dreba. 
Pas mus ji krūpčioja. 
Palietus ašarai 
Bei kraujo lašui. 
Mes verkiame ir džiaugiamės 
Pagal tų saulių žaismą 
Užtvinusiame Nemune.

Buitis
Sielvartingai grūdą sėję, 
Derlių nuimam linksmai. 
Ak, nuo amžių čia skambėjo 
Vieversėlio balsas, 
Šermeninės raudos.
Ak, nuo amžių čia skambėjo 
Meilės dainos
Sielvartais, džiaugsmais.

Nebuvai mums. Dieve, piktas — 
Nesiuntei žiaurių bausmių.
Nebijojome Tavęs sutikti 
Savo žemėj, 
Savo dirvoj.
Nebijojome Tavęs sutikti 
Ir, kaip tėvui, išsakyti 
Širdgelas, džiaugsmus.

Ten vanduo iš marių veržias, 
Žemė sudreba dažnai.
Čia ramiai linguoja beržas, 
Upės žino 
Savo kelią.
Čia ramiai linguoja beržas. 
Ir atbudusi ramunė 
Džiaugiasi sapnais.

Tik per pačią pjūtį, sėją 
Verksmo buvo kai kada — 
Ant lentų karste ilsėjo 
Tėvas, motina, 
Duktė, sūnelis.
Ant lentų karste ilsėjo 
Mano meilė — 
Dainą nustelbė rauda.

(Iš naujai išleistos L. Andriekaus eilėraščių knygos 
„Saulė kryžiuose”).

tėvynėje gyvenančių meniniu 
kų reprodukcijomis. Norintieji 
šį specialų numerį įsigyti, gali 
kreiptis į leidėjus (916 Willou 
ghby Ave., Brooklyn 21 NY, 
USA). Kaina: vienas doleris.

Nuo šių metų pradžios yra 
pasikeitusi Lituanus darbuoto 
jų sudėtis. Redakcijos darbui 
vadovauja Alina Staknienė. Jai 
talkininkauja K. Čerkeliūnas, 
R. Gustaitytė, G. Penikas ir 
V. P. Vygantas. Administrate 
riumi yra K. Kudžma, gi visą 
leidimo darbą koordinuoja ici 
kalų vedėjas V. P. Vygantas.

NAUJOS „RŪTOS” 
KNYGOS

Lietuvos karo invalido sava 

norio - kūrėjo Petro Pleskevi 
čiaus atsiminimai, kurių kon 
densuoti gabalėliai buvo spaus 
dinti „Nepr. Lietuvoje“, netru 
kus pasirodys atskira knyga. 
Knygą leidžia „Rūtos“ leidykla 
Mažosios knygos serijoje. Ji tu 
rėš apie 200 pusi, ir kainuos už 
sisakius leidykloje tik $1.-. Šia 
pačia serija išeina ir Sigito 
Pranckūno naujas romanas 
„Riedmenys rieda pergalei“. 
Romane aprašomas geležinke 
liečiu gyvenimas Šiauliuose ir 
Kaune 1944 metais vasarą. Lei 
dyklos adresas. Rūta, 89 Na 
pier St., Hamilton, Ont.

Leidykla taipgi išleidžia pa 
ties vedėjo Prano Enskaičio, 
novelių romaną „Audra eina".

A. JONYNAS

Paskutinė vakarienė
23.

NUO VILKO ANT MEŠKOS
— Kur važiuoti? — burbtelėjo Algis, tebevaizduodamas 

pyktasntį ir nenorintį be būtiniausio reikalo kalbėtis.
Mašina suko iš vieškelio į Zarasų — Kauno plentą.
Bildžius pabudo iš savo svarstymų, trumpai peržvelgė 

mintimis aplinkinius ūkius, kuriuose šiuo vėlyvu metu liūtų pa 
togiau susirasti pastogę. Pasirinko nedidelį ūkelį su jaukia so 
dybėle ant Šventosios kranto. Ten Jonas Bildžius prieš porą 
metų praleido dalį savo atostogų ir turėjo malonių atsiminimų 
apie gražias apylinkes ir vaišingus žmones. Tiesa, butą ten ir 
šiokių tokių susidūrimų su Šeimininke, bet dabar jie atrodė tik 
balzgani vasaros debesėliai žydriame danguie. Tikriausiai juos 
visi seniai užmiršo. Ūkelio direktorius — pagyvenęs Tėvynės 
karo invalidas Motiejus Valaitis jau ne kartą kvietė Bildžių 
bent kelias dienas paviešėti. Kodėl gi nenuvažiavus šiandien?

Motiejaus Valaičio nebuvo namie. Nepaisant to, kad to 
Jimuose Oriolo sniegynuose sviedinio skeveldra nutraukė jam 
koją, šis žmogus buvo labai aistrigas medžiotojas. Jis nepra 
leisdavo progos nepabaidęs kiškių arba riebiųjų antelių. Ir šį 
Vakarą susitaręs su draugais iš rajono, direktorius išsirengė į 
netolimas balas. Naktį jie pernakvosią pas pažįstamą kolūkio 
pirmininką, o prieš aušrą patrauksią medžioklėn. Rytoj — an 
įčių medžioklės sezono atidarymas — viena džiaugsmingiausių 
■dienų motinėlės gamtos nelepinamiems mūsų gimtinės medžio 
tojams.

Žinia apie Valaičio išvykimą smarkiai pritrenkė Biidzių. 
Iš direktoriaus žmonos, su kuria viršininkas ir atostogaudamas 
ne per geriausiai sugyveno, nebuvo ko tikėtis tinkamo prieini 
mo.

Šeimininkė išėjo iš miegamojo, užsisiautusi chalatą, pa 
skubomis apsitvarkiusi vešlius plaukus. Tai buvo dar jauna mo 
teris — augšta, liekna, griežtų ir taisyklingų veido bruožų, iš 
lenktais antakiais. Jos akyse Bildžius iš karto perskaitė ir nu 
stebimą, ir nebylų priekaištą dėl lokio vėlyvo vizito, šiaip ar 
taip, laikrodis jau buvo atskaičiavęs visą dvylika.

— Nelaukėte? — paklausė Bildžius, mobilizuodamas visą 

savo žvalumą. — Likimas mus atbloškė, kaip sakant, nesilai 
kydamas jokio grafiko...

VIRŠININKAS SAUVALIAUJA
Jis priėjo prie šeimininkės, mandagiai pabučiavo jai ranką.
— Ką padarysi, — atsakė moteris, apsimesdama abejinga, 

— Motiejus išvyko medžioklėn. Rytoj apie devintą jis sugrįš. 
Aš jums paklosiu salkoje, jūsų senajame kambaryje.

— Na jau, na jau, — pajuokavo viršininkas, suploninda 
mas ir sušvelnindamas balsą, — iš karto jūs mus ir varote mie 
goti... Pasėdėkime minutėlę, pakalbėkime... Leiskite bent ap 
siprasti.

Moteris paraudo. Jai pasidarė nesmagu, tarsi ištiktųjų ji 
būtų norėjusi atsikratyti nelauktais svečiais. Kita vertus, ji ne 
susivokė ką gi dabar kalbėti su šiais žmonėmis, ko griebtis: ei 
ti padoriau apsirengti, ar taip su chalatu pasėdėti keletą minu 
čių... Kebli padėtis. Pagalvojusi nusprendė pasėdėti su chala 
tu — svečiai susipras, kad tokiu vėlyvu metu visų padoriausia 
būtų ruoštis miegoti.

Viršininkas klausinėjo šeiminnkę naujienų, juokavo, žval 
gėsi į stalą ir į bufetą, bet šeimininkė nerodė jokios iniciatyvos. 
Matyti, jai nė į galvą neatėjo paprasčiausia mintis apie tai, kad 
iš kelionės žmonės gali būti praalkę. Teko viršininkui pačiam 
užsiminti.

Moteris pakėlė savo išdidžius, išlenktus antakius. Jos 
griežtose akyse suspindo nuostaba. Taip, ji galinti pasiūlyti 
svečiams pieno puoduką, bet ruošti ką nors daugiau dabar, vi 
durnaktį...

Ne, Bildžius visai nesakąs, kad reikią ruošti kažką ypa 
tingo Ką ten!... Štai jeigu šeimininkė turėtų kokį nors lašelį 
nuo slogos, taip sakant, tai būtų visai ne pro šalį...

Moteris griežtai papurtė galvą. Ne, jokių gėrimų ji netu 
inti. Dabar naktis ir reikią miegoti...

Jonas Bildžius prisiminė buvęs kitados kavalierius, šį tą su 
prantąs „moterų klausimų“. Jis priėjo arčiau prie šeimininkės, 
nusilenkė jai, keletą kartų pasižiūrėjo į jos akis labai meiliu 
žvilgsniu, pabandė apkabinti pečius. Žodžiai iš jo lūpų liejosi 
kaip kalnų upelis.

Bet moteris tik dar augščiau pakėlė savo antakius, tik dar 
griežčiau sužaibavo akimis. Neko ji neturinti ir, apskritai...

Dar kelios lipšnios Šildžiaus atakos nuėjo veltui. Po tre 
čio, stipriausio mėginimo prisimeilinti, šeimininkė vikriai kaip 

lydeka išnėrė pro ištiestas viršininko rankas, visu lanksčiu lie 
meniu išsitiesė prie durų. Jos pakili, jauna krūtinė smarkiai 
bangavo.

— Tai kiaulystė! — pasakė ji trūkčiojančiu balsu.
Dabar, kaip tik šį momentą, jiedu prisiminė kai kuriuos 

primirštus susidūrimus prieš porą metų Ne, tai nebuv' 
meilės istorijos. Valaitienė visada būda-'o perdaug ori ir griez 
ta, kad kas nors būtų išdrįsęs mėginti jos ištikimybę. Bet buvo 
kitų susirėmimų, kurie griežtos šeimininkės akyse vaidino ne 
paskutinį vaidmenį.

NESUVALDOMA KUMELĖ
Buvo tą vasarą ūkyje gražutė kumelaitė, kurią Jonas Bil 

džius nutarė pajodinėti. Toks svarbus ir garbingas uždavinys 
viršininkui, žinoma, labjausiai ir tiko. Tik savo nelaimei, Bil 
džius neturėjo kavaleristo įgūdžių. Pirmieji jodinėjimo seansai 
praėjo dar šiaip taip: raitelis nesistengė puikauti, neginė arklio, 
laikėsi tvirtai ir atsargiai. Kumelaitė, tiesa, nesidžiaugė savo 
našta, kartais labai įtikinamai pamėgindavo jos atsikratyti, bet 
didelio triukšmo kol kas nekėlė. Užtat vėliau, kai Bildžius pa 
sijuto augte suaugęs su balnu, kai jis panoro parodyti augštą 
jodinėjimo klasę, prasidėjo tikros istorijos. Kumelė viesulu lėk 
davo kalneliais ir lomelėmis, ėmė visai nebežiūrėti kelio, beveik 
kiekvieną kartą nusviesdavo savo raitelį kur nors į balą, į krūt 
mus arba tiesiog į kelio dulkes ir parlėkdavo namo viena. B 7 
džius niršo, keikėsi, pliekė arklį vytiniu. Pamažu jų santykiai 
tapo tokie įtempti, kad kumelė, pamačiusi besiartinantį virši 
ninką, pradėdavo karpyti ausimis, spardyti kojomis, taikyda 
vosi įspirti arba įkąsti. Tekdavo keliems vyrams ją laikyti, kol 
Bildžius užsės. Bet ir tada kumelė nenurimdavo. Iš tokio jodi 
nėjimo viršininkas jau nebegrįždavo raitas, o kumelės kartais 
tekdavo jieškoti iki sutemų. Įerzintas Bildžius vieną kartą ka 
tegoriškai paliepė direktoriui parduoti kumelę ir nupirkti jos 
vietoje padorų jodinėjimo arklį.

O tą prakeiktąją kumelaitę, lyg tyčia, nepaprastai mylė 
jo Valaitienė. Ji pati augino gyvulį nuo mažens, iš rankos pe 
nėjo duona, buvo be galo prie jos prisirišusi. Kiekvienas Bil 
džiaus pasijodinėjimas pravirkdydavo šią gražią moterį. Virši 
ninko įsakymas parduoti kumelę, ją išvedė iš pusiausvyros. Ta 
da jiedu pirmą kartą labai smarkiai ir aistringai susikirto.

Buvo ir dar vienas atsitikimas, tamsiu debesiu užgulęs vir 
šininko ir direktoriaus žmonos santykius. Daugiau bus.
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Mosklo - Technikos naujienos
AKMENS AMŽIAUS

Dvidešimtas amžius — aud 
Tingiausias žmonijos vystymosi 
amžius. Mokslo ir technikos pa 
siekimai milžiniški. Žmogus už 
kariavo atmosfera ii didžiau 
sius vandenynų gylius, veržia 
si j kosmosą. Tačiau, kad ir 
kaip keista žemės paviršiuje 
dar yra vietų, kur nė karto nė 
ra įžengusi civilizuoto žmo 
gaus koja ir kurios tebesaugo 
ja savo paslaptis. Be daugelio 
nuostabių, iki šiol nežinomų, 
žemės paviršiaus paslapčių, 

oatingą vietą užima žmogus
Šiandien sunkiai Įžengiamo 

se Amerikos, Afrikos, iš da 
lies Azijos bei Okeanijos džiun 
glėse ir Australijos pusdyku 
mėse bei dykumose žmonės dar 
tebegyvena akmens gadynę. 
Apie juos sužinota visiškai ne 
seniai. Šie atradimai rodo, kad 
žemės paviršiuje dar yra gyven 
tojų, apie kuriuos mes nieko 
nežinome ir kurie tebegyvena 
mūsų senųjų protėvių, gyvenu 
siu prieš daugelį tūkstančių me 
tu, gyvenimą.

Iš šiandien žinomų akmens 
amžiaus gyventojų geriausiai pa 
žinti Centiinės Australijos pit 
d'žiendadžaro genties aborige 
nai.

CENTRINĖ AUSTRALIJA
Centrinė Australija — sau 

lės išdegintų dykumų, išdžiūvu 
siu upių ir ežerų, skurdžios su 
nykusios augalijos ir regimų 
miražų šalis. Šioje vėjo ir audrų 
išgairintoje dykumoje gyvena 
daugelis aboringenų genčių. 
Tai likutis senųjų Australijos 
žemyno gyventojų. Prieš euro 
piečiui kolonizavimą Austrai i 
joje buvo apie 300 tūkst. vie 
tinių gyventojų. Šiuo metu jų 
teliko 50 tūkst. Viena labjau 
šiai atsilikusių genčių yra pit 
džendadžaro gentis, gyvenau 
ti Į šiaurės vakarus nuo Eirio 
ežero, Masgreivo kalnų rajo 
ne. Tai normalaus ūgio ir tai 
syklingo kūno sudėjimo zmo 
nės. Šie, nei pastovių gyvenvie 
čių, nei metalinių Įrankių, nei 
molinių indų, nei lanko, nei 
strėlės neturieji žmonės zis 
dėlto gamina ir vartoja nors ir 
paprasčiausius Įrankius, pnsitai

ŽMONĖS ŠIANDIEN
ko prie bevandenės dykumos są 
lygų, kur civilizuotas žmogus 
be jokių maisto atsargų žūtų. 
Tačiau nėra abejonės, kad pit 
džendadžaro genties aboi'ge 
nai yra primityviausios mate 
rialinės kultūros žemėje žmo 
nės.

Pitdžendadžarai yra klajok 
liai nuo šaltinio prie šaltinio. 
Vandens su savimi į kelionę 
jie neima, nes neturi kur jo lai 
kyti. Palikdami šaltinį, jie sten 
giasi kiek galima daugiau atsi 
gerti. Europiečius stebina nepa 
prastas šių žmonių ištvermių 
gumas ir valingumas. Norėda 
mi apsisaugoti nuo karščio, jie 
keliauja naktimis. Patekėjus 
saulei, jie iškasa po medžiais 
duobes iki šalto smėlio ir, įlin 
dę į jas iki kaklo, praleidžia di 
džiausius dienos karščius. Tik 
sulaukę vakaro, jie vėl leidžia 
si į kelionę.

Pagrindinis pitžendadžarų už 
siėmimas — medžioklė ir mais 
to rinkimas. Medžioklė susijusi 
su ilgomis ir sunkiomis kelionė 
mis. Ja užsiima tik vyrai. Me 
džiojamos kengūros, emu ir 
dideli driežai. Medžiitojanis 
reikalingas vikrumas, gudru 
mas ir judesių tikslumas.

Maisto rinkimu užsiima nio 
terys. Jos renka žolių sėklas, 
mažus driežus, kirminus, ler
vas, termitus ir kt. Pasitaiko, 
kad iš medžioklės vyrai grįžta 
tuščiomis rankomis, nes lauki 
niai gyvuliai labai atsargūs ir 
greiti. Tuo tarpu moterys visa 
da suranda kokio nors maisto. 
Dažnai jo būna mažoka, jis ne 
visada skanus, bet juo reikia 
pragyventi iki sekančio lai.ui 
kio. ,,Duona“ gaminam;, iš žo 
lių sėklų. Atskirais metų laikais 
maistas paįvairinamas vaisiais, 
mėsingų augalų ir medžių Ii 
pais.

Labai įdomiai valgiui parų? 
šiama kengūra. Iškasę žemė;? 
nedidelę duobę, pitdžendadža 
rai užkuiia joje ugnį. Ant ug 
nies liepsnos jie nudegina ken 
gūros vilną. Sudegus malkoms, 
iie išima iš duobės anglis ir i ją 
įdeda kengūrą, kurią apipila 
karštais pelenais ir smėliu, ke 
pa apie valandą laiko. Taip kz

I ‘panešimas
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.
TEL VI 2 - 5319

KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES 
vardu.

Turiu didelį 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, ka i 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 j 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. 5, 

vedėjas per 20 metu,

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ 

IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą

Mr. Man free d Kory
Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo Firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCELSERVICE

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

KULTŪRINĖ KRONIKA...

Atkelta iš 4-to pusi.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ MOKYTOJAS 

VYT. BELIAJUS

1
^ LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S

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

Lietuviams nuolaida.** Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,
Montreal, P. Q., Tel.: DO 6-3884. sj

pamas maistas apsaukomas nuo 
musių ir dulkių ir yra sultingas. 
Laimikis dalijamas po lygiai 
tarp visų narių, vyrų ir moterų. 
Maistą dalija vyresnieji genties 
nariai.

Pitdžendadžarai vaikšto vi 
siškai nuogi. Pasipuošimui jie 
naudoja raudonus dažus. V_, 
rai ir moterys jais ištrina kū 
na. Dažai apsaugo odą nuo 
< nikiu ir suteikia jai visų abo 
rigenų mėgstamą bronzinį at
spalvį.

Apsistodami bet kuriam lai 
kui vienoje vietoje, pitdženaad 
žarai iš šakų stato pusmėnulio 
formos, apie 30 cm augščio pa 
lapines. Palapinės viduje iška 
sama duobutė, kurioje jie mie 
ga-

Ugnį pitdžendadžarai gan 
na trynimo būdu. Dykumos są 
lygomis, esant dideliam paros 
temperatūrų svyravimui (die 
na temperatūra siekia 40—45 
!., o naktį nukrinta žemiau nu 
lio, naktį kiekvienam miegan 
čiam įš abieju šonų dega -au 
žai. Kelionių metu, esant ša’ 
tam orui, 1 ad sušiltų pitdžen 
dadžarai neša fakelus.

Pagrindiniai pitdžendadžaro 
genties darbo įrankiai — ak 
mens nuolaužos. Įvairaus dy 
džio akmenimis pitdžendadžaro 
rai nukerta medį, jį ap dirbu ir 
padaro sau reikalingą įrankį. 
Kasdieniniai įrankiai vyrų 
— jietis ir jietmetis, moterų— 
dubuo, kasimo lazdelė ir g;: 
nos — pilnai patenkina pit 
džendadžarų poreikius.

Vienas būdingų pitdžendad

žaro genties bruožų — šunų 
laikymas. Sūnys yra išlikimi 
pitdžendadžarų padėjėjai ir 
draugai.

Skaičiuoja tik iki keturių. 
Pirmųjų kolonizatorių kupra 
nugarius jie laikė didžiuliais šu 
nirnis ir galvojo, kad šių ,,šu 
nu“ maitinimui baltieji žudė ne 
kaltus jų draugus.

Jie nežino tikrosios nėštumo 
ir gimdymo priežasties.

Jie nežino ir nesupranta ligų 
ir mirties priežasčių. Mano, kad 
jų priežastis yra kokio nors se 
no pirmtako arba piktųjų dva 
siu kerštas.

Kad mirusio pitdžendadžaro 
dvasia nepradėtų klajoti po pa 
šaulį, artimiausi giminės, palikę 
stovykloje savo turtą, paskubo 
mis iškeliauja, tyčia vaizč.uoda 
mi, kad išėjo į medžioklę ir 
greit „grįš“.

Pitdžendadžarų visuomenėje 
nėra jokių socalinių skirtumų 
tarp vieno amžiaus vyrų. Nėra 
turtingųjų ir beturčių, vadų ir 
masių. Nėra organizuotų karų, 
organizuotų armijų ir kai o va 
du. Jų tarpe visada viešpatau 
ja taika. V isa vadovybė yra s, 
nių raikose. Visus riša kolekty 
viškumo principas. Nėra jokios 
konkurencijos. Net vaikai ne 
moka ir nežaidžia nė vieno žai 
dimo, primenančio varžybų dva 
šią. Nors jų gentis yra pasidali 
jusi į dvi grupes—tarn«midžan 
ir nanunduraka, bet tarp jų yra 
stiprūs giminystės ryšiai. Tai 
nuostabi, taiki ir paprasta dyku 
mos gyventojų visuomenė, kur 
kiekivenas yra draugas ir pagal

spalio 8 — 10 dienų savaitgalį 
praleido Montrealyje. Čia jis 
buvo atvySęs, prancūzų tauto 
sakos burei ų kviečiamas, mo 
kyti tautinių šokių, kubų pa 
mokos vyko St. Viator kolegi 
jos patalpose, 455 Bloomfield, 
Outremounte. Plačiai pagarsė 
ięs pasaulio tautų šokiųžinovas. 
Vytautas Beliajus, mokina įvai 
rių tautų liaudinių šokių, kuriu 
tarpe kiekvieną kartą, kai atva 
žiuoja Montrealin, būtinai is 
mokina šokti ir tris lietuvių šo 
kius. Ir šį kartą jis montrealie 
čius — prancūzus, anglus, vo 
kiečius, lenkus, ukrainus ir tt., 
išmokino šokti tris lietuvių šo 
kius. Lankymosi Montrealy pro 
ga, V. Beliajus aplankė NL re 
dakciją ir lietuvių parapijų baž 
nyčias.

KNYGA APIE 
RUZVELTO KLAIDAS
„Roosevelt’s Road to Rus 

šia“ — yra parašyta George N.
į.—" H-—-------- .......................... JL'IIUI t

bininkas, kur nėra išskaičiav 
:nų visuomeninėms formaci 
jomis.

Pitdžendadžaro genties dva 
sinė kultūra, išreikšta legendo 
se, dainose, glaudžiai siejasi su 
aplinka, praeitimi, jų protėvių 
gyvenimu.

Be pitdžendadžaro genties, 
centrinės Australijos dykumo 
se neseniai buvo aptiktos buš 
mani ir pintibu gentys, kurios 
nutraukusios ryšius su kaimy 
nais, taip pat gyvena kaip pir 
miniai akmens amžiaus ir dy 
kūmų klajokliai. Pintibų gen 
ties nariai nešioja siaurą pri 
juostę ir ant kaklo karolius is 
žmogaus kaulo.

Buš daugiau.

Crocker. Praėjusiais metais 
knyga susilaukė dviejų laidų.

Knygos turinys — kaltinama 
sis aktas Rooseveltui už Euro 
pos „pardavimą“ rusiškajam 
komunizmui ir pokarinius pa 
čios Amerikos vargus. Visi kai 
tinimai paremti oficialiais doku 
mentais, paties Roosevelto pa 
reiškimais ir jo artimiausių bend 
radarbių prisiminimais.

• Žodyną anglų - lietuvių, lie 
tuvių - anglų, kišeninį, leidžia 
fonas Karvelis Čikagoje. Žody 
no autorius P. Kuraitis Leidi 
nys jau atspausdintas, atiduo 
tas į rišyklą ir netrukus pasiro 
dys knygų rinkoje.
• Čikagiečiai solistai — D. Stan 
kaitytė ir J. Vaznelis vyksta į 
New Yorką, kur spalio 30 d. 
„Ateities" žurnalo koncerte.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Leonardas Andriekus. SAU 

LĖ KRYŽIUOSE. 11 iustravo 
Telesforas Valius. Brooklynas, 
1960 m. Kaina 3 dol. Leidinys 
gaunamas „Aidų“ admiiustraci 
joje: 680 Bushwick Ave, Bro 
oklyn 21, N. Y. USA.

Puošnus, puikiai iliustruotas 
ir estetiškai išleistas leidinys.

A. Rinkūnas. KREGZDU 
TĖ. III dalis. Skaitymai ir tė 
vynės pažinimas. Vadovėlis aki 
riamas V ir VI mokslo metams. 
Kaina 3.25. Išleido „Žiburiai''. 
Vadovėlis gaunamas adresu: 
941 Dundas Street West, To 
ronto, Ont. Canada.

• Juozas Andrius Lietuvių En 
ciklopedijos išleisto Ljetavos že 
mėlapio autorius, pradėjo dirb 
ti „Lietuvių Dienų“ leidyklo 
ie Los Angeles, kaip adminsita 
torius.

A. NORKELIt N AS f
Commissioner of the Superior Court of Montreal x* 

į MONTREAL ENTERPRISES REG D.
J VISŲ ROSIU DRAUDIMAS. f

!
a A

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

| BELLAZ.ZI-LAMY, INC |

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

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

SIUNTINIAI
LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŽI US 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo mašinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir tt. 
Užsakymai iš kitur primami paštu.

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

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

M. MACIUKAS
VYRIŠKŲ IR

MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS

RANKŲ

KOKYBĖS

DARBAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

79 ir 81 St. Zotique St. E.

Tel. CR 7-0051. MONTREAL.

I Dr. Roman Pniewski |
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose « 

“ Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. a
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623 |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. $

ū — XSIUNTINIAI NAMIŠKIAM I
. . ... KLietuvių Prekybos B-vė., Anglija. N

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI. i&

a

Baltics Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 

pre/., f. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūte RA 7-4097. 

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

OBE LUXE PRY CLEANERS
117—6th AVENUE, LACH1NE

Sav. P. RUTKAUSKAS
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SPORTAS-
VEDA KAZYS BARONAS 

SEZONUI PASIBAIGUSVASAROS SPORTO
Šis sezonas Toronto „Vy 

čio” futbolninkams nebuvo sėk 
mingas. Čikagos žaidynėse vy 
tiečiai nugalėjo New Yorką 
6:0, bet pralaimėję Čikagos 
„Lituanicai“ 4 :0 ir turėjo pasi 
tenkinti antrąja vieta. Toronto 
miesto ir distrikto lygoje dau 
gumą rungtynių teko pralaimė 
ii, tačiau dažniausiai vieno ivar 
čio skirtumu.

Daug dalyku sutraukdavo lau 
ko teniso treniruotės. Kadangi 
Sporto apygarda nesuorgam 
zavo jokių pirmenybių, tai ou 
vo Įvykdytas ,,Vyčio“ klubinis 
turnyras. Laimėtoju išėjo O. 
,Fa<utinš, finaluase nugalėjęs 
Pr. Gvildį 6:4, 6:2. Trečioje 
vietoje liko J. Žukas ir ketzir 
toje J, Balsys.

Kanados stalo teniso pirme 
bėse Pr. Gvildys vėl išsikovojo 
vicemeiste io vardą.

S. Kasparavičiūtė žaisdama 
Ontario prov. rinktinėje visas 
rungtynes laimėjo, tačiau su 
klupo individualiuose žaidimuo 
se. Sekant Kanados pirmeny 
bes tenka pastebėti, kad tokių 
žaidėjų, kaip Gvildys ir Kaspe 
ravičiūtė, Kanadoje nėra daug.

— '.Lengvoji atletika šiais 
metais sutraukdavo mažiau da 
iyvių, bet rezultatai nebuvo 
blogi.

—■ Stalo teniso treniruotės 
vyksta antradieniais ir ketvirta 
dieniais Šv. Jono par. salėje, o 
krepšinio šeštadieniais St. Chri 
stophor House salėje. j. b.

RODNEY, Ont.
PARDUODAMA 200 AKRŲ TABAKO FARMA.

Leidimas auginti 72 akra, 2 — specialiai tabakui ir gyvu 
gyv. namai; mūrinis moderniš Tams bei padargams. Dvigubo 
kas—savininkui ir medinis apy dydžio šiltadaržis, 8 džiovyklos 
naujas — pusininkui, 2 barnės šildomos natūraliu gazu.

DVIEJŲ DVIDEŠIMTMEČIŲ BALANSAS...
Atkelta iš 

galbą ir paramą". Jei jau ,,pre 
zidentas“ tvirtina, kad jo „vai 
doma“ Lietuva nebūtų buvusi 
pajėgi pasistatydinti elektrinės 
jėgainės lies Kaunu, televizijos 
stoties Vilniuje ir kaikurių pra 
monės Įmonių, tai tik parodo, 
kaip pačiai lietuvių tautai yra 
užkirstas kelias turėti priemo 
nių bei išteklių savo ūkinėms ir 
kultūrinėms reikmenėms pasi 
rūpinti. Laisvoji Lietuva per šį 
dvidešimtmetį būtų daugiau pa 
stačiusi elektrinių ir kilų pramo 
nės įmonių, taip kaip jų buvo 
nemažai pirmame dvidešimtme

3-čio pusi.
mojo dvidešimtmečio Lietuvos 
gyventojų natūralinio prieaug 
lio tempu, dabaitinis Lietuvos 
gyventojų skaičius turėtų būti 
apie 4 milionus žmonių. Reiš 
kia, sunaikindino gerokai dau 
giau negu vieną milioną Lietu 
vos žmonių susibroliavę naciai 
su bolševikais dviGešimtmečio 
balansą didžiosios rusų tautos 
naudai išlygino. Nejaugi tai, 
Paleckio nuomone, pastatytoji 
elektrinė ir dar šis bei tas atsto 
ja tą didžiąją Lietuvių tautos 
auką, kurios tauta ir nemanė 
duoti, bet ji žiauriausiu būdu

REIKALAUKIM

tyje prisistačiusi. Pavyzdžių tu 
rime gana.

Bet man čia tūpi dar visai 
kitas klausimas, kurio Paleckis 
visai nepalietė. Man norisi su 
stoti ties tuo, kokią duoklę lie 
tuvių tauta atidavė toms bro 
liškosioms tautoms, o ypač ru 
sų tautai, kuriai Justas Palte 
kis yra labai dėkingas? Jis ra 
šo: „Ir kai galvoji apie mūsų 
tautos vystymąsi, visuomet ky 
la mintis apie vyresnįjį brolį, di 
džiąją rusų tautą, su kuna Lie 
tuvos darbo žmonės buvo drau 
ge sunkių išmėginimų valandą, 
pergalių prieš bendrus priešus 
metu, laimės ir džiaugsmo me 
tais“. (Komunistas Nr. 8- 
1959). Argi jau pasibaigė me 
daus mėnuo?!... Džiaugiantis di

buvo išplėšta?!
3. Paleckis kažkodėl nepami 

nėjo dar vienos labai didelės 
,,malonės ir pagalbos” didžio 

sios rusų tautos Lietuvai duo 
tos. Turiu galvoje lietuvišką 
sias žemes Karaliaučiaus srity 
je. Jei jau tokia yra rusų Lietu 
vai ,.malonė“, tai kodėl Koe 
nigsberg, buvo pavadintas K<ui 
ningrad, o ne Karaliaučiumi ar 
ba arba istoriniu to miesto var 
du Tvinkstė? Kolei per tą pa 
čia „malonę“ Tilžė tapo So 
vietsk, Gumbynė tapo Gusev, 
Įsrutis — Černiachovsk, Yla 
va — Bagrationovsk, Eitkūnai 
— Černyšovskoje. Pilkalnis — 
Dobrovolsk, Širvinta — Kutu 
zov, Rūdava — Melnikov ir tt. 
ir tt. Taigi visos kitos didžio

NAILONU SUSTIPRINTAIS KULNAIS IR 
PIRŠTAIS

DARBINIU ROJINIU
JOS IŠLAIKO ILGIAU UŽ KITAS

Jos tikrai laikys il
giau — labai patogios

— labai vertingos 
PENMANS

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

grupėje.

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WS 9-4

Danny Gallivan (viršuj) ir Bill Hewitt (apačioj) aiškiną 
hockey žaidynejg. (CS).

Amerikos lietuvių veikla
VYRŲ CHORO DEŠIMTMETIS

Čikagos lietuvių vyrų choras 
savo gyvavimo dešimtmetį pa 
minėjo Marijos Augšt. mokyk 
loję surengtu koncertu, į kurį 
atsilankė 1,200 asmenų. Šio 
koncerto dainas palydėjo sim 
foninis orkestras.

Pirmoji koncerto dalis buvo 
skirta lietuviškai muzikai, ir čia 
išpildyti J. Gruodžio, B. Bud 
riūno, J. Štarkos, J. Gaidelio, J. 
Karnavičiaus, J. Karoso, St. 
Šimkaus kūriniai. Šią dalį išpil 
dė vyrų choras, moterų choras, 
mišrus choras ir solistai — St. 
Baras ir D. Stankaitytė. Vieną 
kūrinį — J. Gruodžio sirnfoni 
nį preliudą „Lietuvoje“ atliko 
simfoninis orkestras.

Po pertraukos buvo duotos 
ištraukos iš operų: choro par 
tiją iš Rigoletto II veiksmo. 
Fausto op. finalas (M. Kiip 
kauskienė, St. Baras, J. Vazne 
lis ir mišrus choras), duetas iš

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, B1SSETT 

& SEGUIN
Barristers, Seiicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor n Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Lietuvio Advokato Ištaigi
Victor D. ALKSNIS
Advokatas — Notaras

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

Room 901,

operos Trubadūras (B. Stan 
kaitytė ir Al. Brazis), Carmen 
operos II veiksmo finalas (R. 
Mastiene, St. Baras, J. Brazys, 
Į. Savrimavičius, J. Vaznelis ir 
mišrus Ciioras).

Šio koncerto pastatymas at 
siejo apie 5,000 dol. ir rengė 
iams atnešė šiek tiek nuostoliu,

E. Š.

ISTORIKO J. JAKŠTO 
SUKAKTUVĖS

Juozas Jakštas, istorikas, 
rūgs. 9 d. susilaukė 60 m. am 
žiaus. Istorijos studijas įjo 
Kauno universitete, drauge mo 
Kytojaudamas Jurbarko Sau 
lės gimnazijoje. Vėliau studijas 
gilino Berlyno ir Vienos uni 
versiletuose. Vyt. Didžiojo 
Universitete apgynęs diserta 

Giją „Vakarų krikščionių min 
tys apie Romos imperiją“, 
1938 m. gavo daktaro laipsnį. 
Jau nuo 1932 m. buvo pakvies 
tas dirbti Humanitarinių Moks 
lų Fakultete vyresniojo asisten 
to teisėmis, o 1940 — 1944 m. 
buvo Vilniaus universteto do 
centas. Jo specialybė — vidur 
amžiai, ypač susidomėjęs vi 
duramžių pradžia. Šalia visuoti 
nos istorijos daug dėmesio ro 
do Lietuvos istorijai ir yra pa 
rašęs eilę studijų šioje srityje: 
„Vokiečių ordinas ir Lietuva 
Vytenio ir Gedimino metu“ 
„Jogailos ir Vytauto kovos su 
vokiečių ordinu“. „Naujausi Ge 
dimino dinastijos kilmės tyri 
nėjimai“ iu tt. Dabar gyvenda 
mas Clevelande. Lietuvių enci 
žiu istorijos skyrių.
klopedijoje redaguoja viduram 

® Mykolo Krupavičiaus atsimi 
nimų prmąjį tomą žada šiemet 
išleisti Lietuviškis knygos klu 
bas Čikagoje.

džiąja rusų tauta, Paleckiui 
vertėtų prisiminti V. Kudirkos 
žodžius, kad ne tas yra didis, 
prieš ką milionai žemyn galvas 
lenkia. Tikiu, kad Paleckis tuos 
žodžius kadaise galėjo mokėti 
deklamuoti.

Jeigu Paleckis nieko nenori 
kalbėti apie tai, ką Lietuva da 
vė toms broliškosioms tautoms, 
o ypač didžiajai rusų tautai, tai 
aš norėčiau jį papildyti, nes ki 
taip nebus jokio balanso. O Lie 
tuvą į tąjį pragarišką balansą 
yra nepaprastai didelę duoklę 
be jokio savo noro ir be jokio 
jai intereso negrąžinamai atida 
vusi. Ties kažkuriomis to ba 
lanso pozicijomis ir verta su 
stoti.

1. Paleckio minimų broliškų 
jų tautų vadas Stalinas 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. susitaręs su Hit 
leriu pradėjo Antrąjį pasaulinį 
karą, (tiesa, pirmąjį šūvį pa 
leido Hitleris), kurio pasekmė 
je tarp kitų kraštų buvo pakai 
tomis abiejų sąjungmnkų oku 
ruota ir Lietuva. Be broliško 
sios Stalino pagalbos Hitleriui, 
greičiausia karas dar nebūtų pra 
sidėjęs. Lietuva tapo dviejų di 
džiųjų tautų diktatorių auka, 
o Paleckis tuo džiaugiasi.

2. Lietuva didžiajai rusų tau 
tai nieko nedavė, nieko nonų 
rėjo jai duoti ir nieko nebūtų 
davusi, nes nebuvo ir sjabar nė 
ra už ką jai ką nors duoti. Bet 
iš didžiosios tautos į Lietuvą 
pribružėjo visas korpusas rau 
donarmiečių, enkavedistų, ko 
munistų ir kitokios didžiosios 
tautos Lietuvai svetimo, nerei 
kalingo ir labai žiauraus ele 
mento. Šis elementas pakaito 
mis su nacių gestapininkais la 
bai ir labai žiauriai mėsinėjo 
n.eko nekaltą lietuvių tautą. 
1939 m. gale dabartinėse Lietu 
vos sienose buvo 3.215.000 gy 
ventojų, o po dvidešimties Pa 
leckio vadinamųjų laimingųjų 
metų, ir broliškųjų tautų pagal 
bos Lietuvos gyventojų skai 
čius buvo sumažintas iki 2.713. 
000 žmonių. Ir tai dar ne vis 
kas. Juk pei 20 metų gyvento 
jų turėjo daugiau priaugti. Pir

sios ir mažosios vietovės apterš 
tos maskoliškais vardais. Ką 
bendra tie visi potepi rusai turi 
su šiomis lietuviškomis žemė 
mis? Ir visa tai Paleckiai turi 
vadinti didžiosios rusų tautos 
lietuvių tautai dovana.

Analizuojant dviejų Lietuvos 
gyvenimo dvidešimtmečių (lais 
vojo ir pavergtojo) balansą, 
būtų galima rasti pošicijų, ku 
rą knygą. Bet ar tame balanse 
būtų galima rasti pozicijų, ku 
rios kalbėtų paskutiniame dvide 
šimtmety lietuvių tautos nau 
dai, labai tenka suabejoti. Be 
abejo, jei galvoti bolševikiškai, 
gal ir būtų galima rasti priešių 
gų pozicijų. Bolševikams atro 
do, kad tai kas Lietuvoje pir 
mąjhtne dvidešinHmelĮyje bu 
vo pasiekta būtų sustoję vielo 
je ir ligi šiol stovėtų 1939-1940 
metų padėtyje. O būtu buvę vi 
sai priešingai. Tada visoje Lie 
tuvos gyvenimo sritys buvo 
jau kiek išsibėgėjusios, nepaslap 
tis, kad galėjo būti dar geriau, 
kad per naująjį dvidešimtmetį 
kitas šuolis būtu buvęs kelerio 
pai didesnis už pirmame dvide 
šimtmetyje buvusį

Viską sužlugdė, karą pradėję 
sąjungininkai naciai ir bolševi 
kai.

PASAULINIS GARSTYČIŲ 
ŠALTINIS

Iš Albertoj esančių ūkių, kur 
yra platūs laukai garstyčių, ga 
minamos garstyčios, kurios 
yra išvežiojamos po visą pašau 
lį. Tačiau, didžiausioji dalis jų, 
46 mil. svarų garstyčių, kurio 
mis pereitais metais buvo uzse 
ta 79.000 akeriai žemės Alber 
toj, eina į Jungtines Amerikos 
Valstybes, nes ten kaip tik dau 
giausiai jos sunaudojamos vai 
gant karštas dešreles — ,,hot 
dogs“. 1959 m. garstyčių der 
liūs davė pietinės Albertos ūki 
ninkams apie 2 mil. dol., o 
1956 m. buvo gauta 11 mil. sva 
rų, dvigubai daugiau negu pel
nai.
• Rapolo Skipičio atsiminimų 
pirmąjį tomą šiemet išleis Ter 
ra Čikagoje.

NIAGAROS
NIAGAROS PUSIASALIO 

CIJOS KOMISUOS
Pranešame parengimų rengė 

jams ir visuomenės žiniai, kad 
Niagaros pusiasalyje naujai už 
registravo savo parengimus:

Lietuvių veteranų sąjungos 
„Ramovė" Niagaros pusiasalio 
skyrius rengia lapkričio 26 d. 
Lietuvos Kariuomenės Šventę.

Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje 278 St. Catharines kuo 
pa gruodžio 31 d. šeimyninį 
Naujų Metų sutikimą ir tas

PUSIASALIS
PARENGIMŲ REGISTRĄ 
PRANEŠIMAS NR. 4.
pats susivienijimas (SLA) 
1961 m. sausio 21 dieną rengia 
Klaipėdos Krašto Išlaisvinimo 
minėjimą.

Prie to norime priminti, kad 
pagal 11 organizacijų susitari 
mą registracijai priklauso tik vi 
si viešieji parengimai, kurie 
skelbiasi spaudoje ir viešai rėk 
lamuojasi, bet tas neliečia gru 
pinių bei šeimyninių subuvimų.

Komisija.

Be knygos nėra kultūros

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2-2585 

--- .............................. —MM— . ""M

I
A.E. McKAGUEj

Barrister and Solicitor g 
Advokatas ir Notaras x 

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

330 Bay Street,

TORONTO 1, Ontm. §

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.

K Taupyk ir skolinkis kredito kooperat
I „P A R A M A”

X Paskola 1 asm. iki $3.000.—
$ Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus
8 Darbo valandos:
X Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak.
X Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro.
£ Trečiad. ir ketvirt, nuo 10—12 vai. ryto. V<tk. uždaryta, 
g Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
į Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.

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

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

7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ............................. $ L00
Bronys Raila* TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRA ..............5.00
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime, I-ji dalis:
Kova su gaidžiu. Dail. Vyt. Stasiūnaitis.......................$ 2.00.

Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ
ATSIMINIMAI........................................................... $ 5.001

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,

Sibire 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.
Žurnalas LIETUVA ............................................................. 0,50
M. Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO Romanas $ 5.00
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS..................................$ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ...................... 1.5P
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 .......................... 0.1
Karolė Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..................................1,50
Daulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............ 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,5C
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................ • •.............. 1.00.
Merimee. KOLOMBĄ, romanas............................................. 2,50.
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS .............................0,75.
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ... .2,00j
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .......................... $ 2,—
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA,

RUGIAGĖLĖS ............................................................. $ 1,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............... $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...............................$ 0,75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS........................................... ,$ 1,10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės........... $ 0,75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0.25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q„ Canada.
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HAMIf|LTOM
TALKA“ TUK! 500 NARIŲ

Bankelis „Talka" per vasa 
ros mėnesius nebuvo apkrautas 
perdaug darbu, nes daugeliui 
atostogaujant, jautėsi atostogų 
nuotaika ir čia. Dabar, visiems 
pailsėjus ir grįžus į kasdieninius 
darbus, didėja judėjimas lietu 
viškoje kooperatinėje kredito 
įstaigoje. Nežiūrint kad vasaros 
mėnesiai nėra palankūs dide 
liems šuoliams pirmyn, tačiau 
bankelio balansas pamažu ir 
pastoviai kilo augštyn, taip pat 
ir narių skaičius augo. Banke 
lio valdyba, norėdama daugiau 
supažindinti narius ir visą lietu 
viską visuomenę su savo dar 
bu ir tikslais, išleido gana pla 
čia brošiūrą, kurioje nušviečia 
mas narių įstojimas, pareigos, 
taupymas, skolinimasis, nemo 

mas gyvybės draudimas ir ki 
aktualūs reikalai. Ši biošiūra 

jau išsiuntinėta visiems na 
riams ir kitiems Hamiltono lie 
tuviams, kurių adresai buvo ži 
nomi. Suinteresuoti, bet dar 
negavę šios aktualios finansi 
niais reikalais brošiūros, gali 
gauti darbo valandomis banke 
lio raštinėje.

Valdyba stengdamasi supa 
žindinti lietuvišką visuomenę su 
savo veikla, taip pat nepamirš 
ta laiks nuo laiko ir kanadiečių 
spaudoje priminti apie savo dar 
bą. Taip šių metų birželio mėn. 
numeryje tilpo straipsnis apie 
„Talką" Ontario Credit Union 
News laikraštyje, <> rugpjūčio 

'.ėn. numeryje tame pat laik
raštyje buvo patalpintos šešios 
nuotraukos iš „Talkos“ penkių 
metų sukaktuvinio susirinki 
mo ir vaišių.

Bankelio balansas už rugsėjį 
suvestas 268,900.94 dol. sumo 
je. Kitos pozicijos atrodo taip: 
Šerų sąskaita 249,927.18 dol., 
depozitai 4,229.90 dol. Banke 
— grynais pinigais 15,850.27 
dol., deponuota Ontario Cre 
dit Union League 14,296.12 
dol. Išduotos asmeninės pasko 
los 171,607.81 dol., išduotos 
morgičių paskolos 66,420.00 
dol. Viso išduota paskolų 238, 
027.81 dol. Gautas grynas pel 
nas už devynis šių metų mene 
sius 10,447.89 dol. Kredito Ko 
mitetas leido išduoti naujų pas 
kolų 15 asmenų 26,396.13 dol.

Revizijos Komisija, kaip pa 
prastai, patikrino atskaitom}' 
bę ir rado viską tvarkoje. Taip 
pat Revizijos Komisija šio mė 
nėšio bėgyje siuntinės narių sąs 
kaitų ištraukas, prašydama su 
tikrinti su savo knygučių įra 
šais ar teisingai įrašyta. Todėl 
nariai, gavę tokius užklausimo 
laiškus, prašomi patikrinti su 
savo knygučių įrašais ir prisius 
tą lapelį pasirašius grąžinti at 
gal Revizijos Komisijai. Šis na 
tikrinimas yra daromas vieną 
kartą metuose.

Rugsėjo 6 d.

išsiuntinėtas visiems nariams.
Laukiama įstojant nariais tų, 

kurie iki šiol dar nesuspėjo to 
atlikti. Spalio mėn. yra labai 
patogus tam atlikti, nes visi ban 
kai. kuriuose yra laikomi pini 
gai, šį mėnesį prirašo procen 
tus. Todėl yra pats laikas ne 
nustojant procentų pervesti sa 
vo sąskaitas į kooperatinį ban 
kelį, kuriame yra mokamas čia 
bar 4.5% Šerų sąskaitoje ir yra 
nemokamas gyvybės draudi 
mas iki 2,000 dol. Gi pinigai įdė 
ti į šėrų ar depositų sąskaitas 
yra grynai nario dispozicijoje 
ir gali būti atsiimti visi arba la 
limis pagal reikalą iš „Talkos“ 
kiekvienu laiku darbo valandų 
mis. Kviečiami visi, kurie to 
dar nepadarė, jungtis į savąjį 
bankelį, tuo ugdant lietu/ių 
ekonominį pajėgumą, nes tie pa 
tys pinigai yia išskolinami pa 
skolos reikalingiems. Pinigų 
pervedimas arba narių įsirasy 
mas galima atlikti, .ypač tobau 
gyvenantiems, per paštą pri 
siunčiant čekį, o bankelis išra 
šys knygutę ir grąžins nurody 
tu adresu. Kviečiami visi dau 
giau pradėti taupyti, nes ekono 
minė krašto padėtis negerėja ir 
ateinanti žiema žada būti gana 
sunki. Pasak Kanados banke 
valdytojo Mr. Coyn, reikia 

įprasti gyventi pagal savo kiše 
ne ir nereikia laukti lengvų kre 
ditų bei paskolų iš bankų, kaip 
kad anksčiau buvo gaunama. 
Todėl ypač perkantieji nekilno 
jamas nuosavybes, kad ir labai 
prieinamom kainom, turi gerai 
apsisvarsty ti, kad vėliau žie 
mos metu siaučiant bedarbei, 
nebūtų sunkumo su piniginiais 
įsipareigojimais. J. D.

VIETOS SPORTINNKAI, 
džiaugdamiesi dideliu pasiseki 
mu pirmo rudens vakaro, nuta 
rė ir šį šeštadienį pakviesti vi 
sus hamiltoniečius į rengiamą 
pasilinksminimą Knights of Co 
lumbus salėje tikėdami, kad 
svečiai ir šį kartą parems finan 
siškai mūsų kolonijos sportuo 
jautį jaunimą.

/Sportininkų parengimai vi 
suomet būna įdomūs ir nuof.ii 
kingi, tad ir šio šeštadienio po 
būvyje, visi atsilankę į spoilt 
ninku parengimą, galės užmirš 
ti visus savaitės vargus ir dar 
bus, linksmai praleisdami laiką 
jaunimo tarpe. Be pačių hamil 
toniečių, parengime dalyvaus ir 
Toronto Vyčio krepšininkės, ku 
rios prieš tai dar sužais draugiš 
kas rungtynes su Kovo penke 
tuku. K. B.

darbas
ADMINISTRACIJA:

Hamiltono Lietuvių 
Sporto Klubas 

..K t H AS”
šį šeštadienį, 

spalio mėn. 22 d.
Knights of Columbus salėje, 

(Queenston Rd.) 

rengia 

nuotaikingą rudens

šokių vakarą
Loterija, 

laimėjimų staliukai ir 
kitos staigmenos.

V. Babecko orkestras. Pradžia 7 vai. v.

Valdyba.

LONDON, Ont.
DŽIAMBORĖS FONDA PARĖMĖ AUKOMIS

į bankelį įstojo 500-sis narys
Kazys Šimaitis. Jau ruošiamas 
sekantiems metams lietuviškas 
sieninis kalendorius, kuris bus

| A. UGDŽIUS, B. L., | 

Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarnavimai. 8 
Morgičiai. X

įstaiga: JA 7-5575; X 
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East, $ 
Hamilton.

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 
ra, pagrįstą humanistinėmis 
vertybėmis. Išeina keturis kal
tus metuose. Norintiems susi 

pažinti vienas numeris 
dovanai.

Jau išėjo iš spaudos 1960 metų
2 numeris, kuriame įdėti ’ ido 

mūs įvairių autorių aktualio 
mis temomis straipsniai.

Numerio kaina 1 dol. Metinė 
prenumerata 3 dol., 
studentams 2 dol.

ammmzntiimttzmzttttztiiuinttttittmitittttttiitttttimttittttnitmuuttititttt'

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

Morgičių paskolos iš 7% iki 50% turto vertėš. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.

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, 

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

DĖL ČEKIŲ SISTEMOS 
„LITE“

Atkelta iš 2-ro psl.
Jos savo indėlius išskolina pa 
našia proporcija, kaip kad da 
bar daro „Litas“. Tačiau ir tai 
jos už asmenines paskolas ima 
Toronte 9%, o Hamiltone 10 
%, o „Litas“ tik 8,4% (visur 
įeina ca 0,65% paskolų drūti 
dimas). Be to, daugumas jų m 
taupų yra einamose sąskaito 
se ir už jas moxama tik 3% pa 
lūkanų, kai tuo tarpu „Litas" 
moka ir už visus indėlius 4%%.

ČEKIU ĮSIVESTI 
NEAPSIMOKA.

Kol „Litas" nepasieks bent 
J/j ar net -^4 miliono indėlių, če
kių sistema įsivesti neapsimo 
ka. Esamoje padėtyje mes tu 
rime sekančias pirmenybes:

1) Galime daug daugiau na 
rių paremti paskolomis. .ies 
nėra reikalo pinigus investuoti 
į vertybinius popelius.

2) Gaunamos didesnės palu 
kanos iš paskolų, kaip vertybi 
nių popierių, duoda daugiau pa 
jamų. Čekių sistemos neturėji 
mas įgalina atlikti darbą be 
nuolatinių tarnautojų, todėl su 
mažina išlaidas. Užtat „Litas" 
gali skolinti mažesnėmis paluką 
nomis ir mokėti didesnius divi 
dendus taupytojams.

Montrealio rajono Caisse Po 
pulaire direktorius G. Hanteliu, 
išstudijavęs mūsų balansą, nuei 
stebėjo tokiv gražiu ir pastoviu 
„Lito“ augimu ir pareiškė, kad 
„Litui“, bent tuo tarpu geriau 
pasilikti Kredito Linijose, Jkadan 
gi Caisse Lopulaire judėjime 
mes tokių gerų sąlygų aeturė 
tume.

Pr. Rudinskas,
„Lito“ Sekretorius.

Pasiklauskite savo gydytojo 
ar vaistininko
ČESNAKAS

YRA JUMS SVEIKA
PADEDA jums išsilaikyti stip 
riais ir sveikais. Per amžius rni
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 ve? 
tindavo kaipo lengvinantį art 
ričio reumatizmo skausmu . 
Adams Pearles Garlic (česna 
kas) turi savyje salicylamide 
— išbandyto skausmų palcng 
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.

KAZACHSTANE IR ŠIE 
MET DERLIAUS NUĖMIMO

KATASTROFA
Kazachstane, kur yra nuvež 

ta ir daug lietuvių darbininkų, 
ypač jaunimo, ir šiemet pasi 
kartoja katastrofinės' negero 
vės su derliaus nuėmimu. Mask 
vos „Pravda“ skundžiasi, greit 
pradės ten snigti, o dar dide 
liuose plotuose derlius laukuo 
se. Vėl laukiama milžiniškų 
nuostoliu. Ypač esą sunkumai 
su „technika“. Viename rajo 
ne iš 230 mašinų derliui nuimti 
tik 70 dirba. Mašinos apleistos, 
technikai nė iš tolo neišpildo 
normų. Kiti šaltiniai praneša, 
kad darbininkai Kazachstane,

Londortj Om 26 ašmens) 
(jų tarpe Ed Cicėnas 20 ddl.), 
Dr. Kaveckas 10 dol., KLB 
apyi. V-ba 10 dol.. V. Lopataūs 
kas 10 dol.. P. Jokšas 5 dol.) ; 
Seaforth. Ont. (Dr. Malkus. 10 
dol.), Hamilton—1 asmuo (Ai

ypač jaunimas, esą nepatenkin 
ti ir darbo ir gyvenimo sąlygo 
mis ir daugelis metę daibą din 
gsta. E.

KLAIPĖDOS JŪRININKYS 
TĖS MOKYKLA

Šiemet Klaipėdos jūrininkys 
tės moky kla išleido 150 šturmą 
nų, mechanikų, elektro - radio 
navigatorių. Tiek pat kursantų 
mokykla priėmė ir šiemet. Kur 
santus daugiausia sudaro iš ga 
mybos atėję žmonės. Šiemet 
kursantai bus siunčiami vienų 
metų praktikai į jūrą; grįžę iš 
jūros jie laikys egzaminus ir 
toliau tęs mokslą mokykloje. E.
ĮVYKO PABALTIJO GEO 

CRAFŲ PASITARIMAS
Tartu mieste (Estijoje), jvy 

ko Pabaltijo geografų konfe 
rencija, kurioje paskaitas akai 
tė ir Lietuvos geografai. Ypač 
buvo tariamasi Pabaliuos mies 
tų geografijos ir jų tyrimo me 
todikos klausimais.

dona Markov 5 dul.) ; Woods 
tock — 3 asm.; Čikaga — 1 
asm.; Sarnia — 1 asm.; Detroit 
:— 10 asm,; Mt. Brydges — 3; 
Windsor — 11; Port Colborne 
— 10; Welland — 10. Viso su 
aukota 161.95 dol.

Visiems aukotojams tariu 
nuoširdžiausią ačiū. Taipogi pri 
klauso didelė padėka DF va 
jaus vykdytojams: E. Pakaus 
kienei, paskaut. DF įgaliotiniui 
B. Simonaičiui, skautui J. Leką 
vičiui ir S. V. vyr. skilt. A. Dra 
gūnevičiui.

Ponų Lopatauskų šeimai iš 
vykstant iš Londono į USA nuo 
latiniam apsigyvenimui, ta pro 
ga V. Lopatauskas D. F. paau 
kavo 5 dol. ir vietos skautų rei 
kalams 5 dol. Anksčiau yra pa 
aukavęs D. F. 5 dol. Tai yra 
pavyzdys, kaip reikia remti 
skautišką jaunimą. Jei daugiau 
atsirastų tokių aukotojų, tai pa 
lengvėtų skautiškam jaunimui 
vesti kovą už Lietuvos laisvę. 
Už tai priklauso didelė padėka 
pp. Lapatauskų šeimai. Jiems 
linkiu kuo geriausiai įsikurti 
naujoje vietoje.

V. Gudelis,
D. F. įgaliotinis Kanadoje ir 
Skautams remti būr. vadovas.

LaSalle, Que.
:: DOminic 6-0470 W. Theraux |

I LASALLE HARDWARE!
jį ĮRANKIAI — CIL DAŽAI — NAMŲ REIKMENYS. f

Dažų problemas paveskite mums. j
:: 7688 Edward St. LaSalle. »

Pasiruoškite 
besiartinančiai 

žiemai!
NEBEDELSKITE! UŽSISAKYKITE

COKE
ANGLIS

ALIEJŲ
DAR ŠIANDIEN PAS VIENINTELĮ LASALLE VISŲ RŪŠIŲ KURO PREKYBININKĄ

SKAMBINKITE

DO. 6-0515
šeši sunkvežimiai

JŪSŲ DISPOZICIJOJE SKUBIAM PRISTATYMUI — LAIKE VIENOS VALANDOS.

RAYMOND BROS.
288-1st AVENUE LASALLE
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ŠVENTĖS
proga, spalio 30 d. 11 vai. Auš 
ros Vartų bažnyčioje įvyksta iš 
kilmingos pamaldos, kurių me 
tu giedos sol. E. Kardelienė.

Tuoj po pamaldų parapijos 
salėje vyr. ateitininkai ruošia 
akademiją. Programoje: pa 
skaitą ir meninė dalis, kurioje 
dalyvauja sol. A. PaškeviČienė, 
Nijolė Jauniūtė ir Marytė Tau 
teraitė.

Įėjimas laisvas. Kviečiami vi 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti.

Valdyba.
ROSEMOUNT BANKO 

„LITAS” SKYRIUS 
prie St. Philiomen parapijos at 
daras kiekvieną sekmadienį, po 
lietuviškų 10 vai. pamaldų 
(apie 10 vai. 45 min.). Įėjimas 
iš 6th Avė ir Masson g-vių kam 
pe, Vincent de Paul draugijos 
patalpoje.

Tenka apgailestauti, kad lig 
šiol rosmontiškiai didesnio susi 
domėjimo „Lito“ skyriui nepa 
rodė ir naujų narių neįstojo. Da 
bartinis to skyriaus lankytoju 
skaičius jo buvimo nepateisina.. 
Pagal „Lito“ valdybos nutari 
mą, tolimesnis jo veikimas bus 
persvarstytas praėjus dviems 
bandomiesiems mėnesiams, 
gi lapkričio mėn. pradžioje.
Pr. Ručinskas, „Lito“ Sekret.

ŠAUKIAMAS ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS 

lapkričio mėn. 6 dieną, 12 vai. 
30 min. Aušros Vaitų salėje.

Dienotvarkė: L Susirinkimo 
atidarymas, 2. Apžvalginis vai 
dybos pirm, pranešimas, 3) Vė 
liavos projekto aptarimas, 4) 
Klausimai ir sumanymai.

Visi nariai kviečiami daly 
vauti. V-ba,
TARPTAUTINĖS KREDITO 
Unijų Dienos paminėjimui pa 
maldos už mirusius banko „Li

• Mokyklų parengimas pasise tas“ narius įvyks š. m. spalio m. 
kė gerai, nors žmonių galėjo bū 
ti daugiau. Šeštadieninėms mo 
kykloms, atrodo, paramos Fks 
iŠ pajamų.
* Lapkričio 13 d. Aušros Var 
tų salėje L. K. Mindaugo šau 
lių kuopa rengia šeimynišką su 
sipažinimo pobūvį. Norintieji 
jame dalyvauti tesikreipia į šau 
lių kuopos valdybos narius.

KANADIEČIŲ LIETUVON 
NE|SILEIDŽIA

Ankstyvą pavasarį apie 30 
Mnotrealio lietuvių buvo pada 
vę prašymus lankylis Lietuve 
je. Neseniai gautas atsakymas 
— leidimas neduodamas. T>k 
tai 3—4 prašytojai dar prieš bii 
želio mėnesį buv ogavę leidimą 
vykti, bet ne ekskursijoje, o 
per Inturistą.
CHRUŠČIOVAS NEPRIĖMĖ 

PRAŠYTOJŲ
Bet padavusiems prašymus 

pranešė, kad jų prašymai gauti 
ir perduoti institucijoms, kurių 
žinioje yra rašytojų reikalų 
tvarkymas. Tokį atsakymą ga 
vo ir montrealietis Juozas Lu 
košiūnas.

ŠACHMATŲ SEZONAS 
pradedamas sekmadienį, spalio 
23 d. 12 vai. (po mišių), Auš 
ros Vartų salėje. Pono Igno Ža 
lio Simultanu. Norintieji daly 
vauti prašomi atsinešti savo 
šachmatus.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS 
šaukiamas spalio 21 d. 8 vai. 
vak. Berry mokykloje.

Programoje bus išstatyta dai 
lininko R. Viesulo litografijų 
knyga ,,Daina“. Be to einamie 
ji reikalai ir diskusijos dėl R. 
Viesulo knygos. Nariai ir visi 
svečiai maloniai kviečiami da 
ly vauti. Valdyba.
* Serga: B. Šimonelienė, M. 
Vapvsva, J. Kukleris, St, Bal 
sienė, J. Sinkevičius, L Skikas,
J. Navikevičius, L. Navickienė, 
A. Vičas, E. Tamošiūnienė, J. 
Vasilauskas. i
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS 
susirinkimas įvyksta šį sekma 
dienį, tuojau po sumos A. V. 
klebonijos posėdžių kambary 
ie. Narės ir viešnios labai pra 
šomos dalyvauti susirinkime.

KLB MONTREALIO 
SEIMELIO

prezidiumo ruošto „Žalgirio 
mūšio 550 m. sukakties ir Tau 
tos šventės“ minėjimo, įvykti 
šio rugsėjo 11 d. D’Arcy Mc 
Gee salėje apyskaita:
Pajamos

Gauta už programas $ 12.35 
Surinkta aukų pagal 
aukų lapus:

Išlaidos
Salės nuoma

Prelegentei už kel.
Kitos išlaidos

$123.25
$135.60

SI

V iso

$ 35.00 
$116.00 
$ 56.95 
$207.95
$ 72.35Nuostolio

Ižd. Alfredas B. Pusarauskas.
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS ŽINIOS
• Elzbieta Stankevičienė atiko 
jo 300 dol. marmurinėms va 
zoms, kurios puošia AV didįjį 
altorių.
• Jurgis Klisevičius ir ponia 
paaukojo labai gražias lėkštes 
AV bažnyčios rinkliavai daryti.
• 40 Valandų atlaidai Aušros 
Vartų bažnyčioje įvyks Kris 
taus Karaliaus šventės proga, 
šio mėnesio 28, 29 ir 30 dieno 
mis. Šia proga Švenč. Sakra 
mentas bus išstatytas ištisomis 
dienomis. Specialios pamaldos 
bus rytais ir vakarais. Pamoks 
lūs sakys kiekvieną dieną vaka 
rais Tėvas Garbukas, pranciš 

konas. Visi maloniai kviečiami
ta; jau dabar ruoštis šiam didžiam 

įvykiui.
• Trys kunigai klebonai iš Či 
kagos: kun. Petras Katauskas,

apygardos Kunigų 
pirmininkas, kun. 
Černiauskas ir kun.

SV. KAZIMIERO PARAPI 
JAI JOKIE PAVOJAI 

NEGRESIA
Ryšium su praėjusiame ,,N. 

Lietuvos“ numeryje paskelbta 
žinia apie Montreaiio lietuvių 
susirūpinimą Šv. Kazimiero pa 
rapijos ateitimi, iš autoritetingų 
šaltinių „N. L.“ redakcijai te 
ko sužinoti, kad Šv. Kazimiero 
parapija ir naujoji jos bažnyčia 
yra visiškai stabilizuota ir jokie 
pavojai jai negresia. Net yra 
dar daugau, nes jeigu patys lie 
tuviai sumanytų kitur nusikelti, 
pav. į Rosemountą, tai ir lekios 
galimybės dabar jau nebūtų, 
kai Š. Kazimiero bažnyčia ,au 
pastatyta senoje vietoje. Todėl 
lietuviai gali būti visiškai dėl 
Šv. Kazimiero bažnyčios ir pa 
rapijos ramūs ir užtikrinti.

Prileidžiama, kad kalbos 
apie galimas permainas galėjo 
kilti todėl, kad Šv. Kazimiero 
parapijoje, kaip ir kiekvienoje 
kitoje katalikų parapijoje, visa 
da yra galimi tūli pasikeitimai, 
bet, jeigu kas ir įvyktų, tai tas 
jokiu būdu neliestų pačios pa 
rapijos ir josios Šv. Kazimiero 
bažnyčios, 
yra apspręstas 
dant ją statyti, 
ir suprantama.

BAZARAS N.
NAUDAI

jau buvo anksčiau 
įvyks lapkričio 12— 

Pernai panašiu metu 
bazaras praėjo sėkmių 

nemažą būrį 
Šiemet bazaras

kuris 
dar 
Tai

pastovumas 
prieš prade 
yra logiška

PR. SESELIŲ

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

23 d., sekmadienį, 11 vai. Auš 
ros Vartų parapijos 
je. Visi „Lito“ nariai 
dalyvauti.

BANKO „LITAS“
prašomi atkreipti dėmesį į nau 
jas banko darbo valandas. Šio 
kiomis dienomis, kurios yra pa 
skelbtos nuolatiniame mūsų 
skelbime N. Lietuvoje ir T. Ži 
būriuose. Būtų labai geistina, 
kad visi kreiptųsi tik tomis va 
landomis.

bažnyčic 
kviečiami

NARIAI
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Dr. J. ŠEMOGAS 
5441 Bammantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį 
trečiadienį 2—4 ir 7—9 p. 
šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175 ; namų DO 6-9582.

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

HU 1-8437

Čikagos 
Vienybės 
Viktoras 
Stanslovas Petrauskas. Visi jie 
buvo atvykę į tarptautinę ka 
talikiškų kapinių tvarkytojų 
konferenciją, kuri įvyko Queen 
Elisabeth viešbutyje.
• Sporto klubo Tauras krepšį 
ninkės išsirinko sau naują ko 
mandos kapitonę studentę Ma 
ryte Jurkienė - Siiiiūtė ilgus me 
ryte Jurkene - Siniūtė ilgus me 
tus sėkmingai globojo krepšį 
ninkes.
• Apmokėta skola A V bažny 
čios statybos architektui p. J. 
Petrucci. Skolos likutis buvo
1.584.93 dol. Taigi, viso šiais 
metais išmokėjome architektui
2.409.93 dol.
• Vyr. ateitininkų susirinkimas
šaukiamas spalio 23 dieną po 11 
vai. pamaldų, Nek. Pr. Seselių 
namuose. Valdyba.

LIETUVIŠKASIS ŽODIS 
RADIO VATIKANO 

BANGOMIS
Vienintelis kelias, kuriuo pii 

na religinė informacija lietuvių 
kalba pasiekia mūsų pavergtą 
Tėvynę — tai Vatikano radi 
jas. Dabar vyksta net 8 translia 
cijos į Lietuvą kiekvieną savai 
tę. ŠĮ taip svarbų darbą dirba 
trys lietuviai kunigai. Tęsti ir

7—9 p. m.

m.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

1410 Guy St., I a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų PO 8-8094

lietuvių kataliktĮ esančių laisva 
jame pasaulyje finansinė para 
ma. (AV).

AV PRAŠO VYRIŠKOS 
PAGALBOS

Norime sutvarkyti žiemai A. 
V. bažnyčios langus — juos nu

DANTŲ GYDYTOJAS
D r. J. MAL1SKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

I
X valyti ir išdažyti. Tam tiksimi

ADVOKATAS |
STASYS DAUKŠA, LL. D. |

4 Notre Dame St. E. y
Suite 901UN 1-8933

i
nrašome nuoširdžios lietuvis 
kos talkos. Norintieji padėti, 
prašomi paskambinti Klebonui 
Tėvui J. Borevičiui. (AV) 
• P. Matulienė yra išvykusi Į

■a JAV pas dukterį.
® Pp. Leknickai į Vai David iš 
vyksta savaitgaliais, nes p?r

Kaip 
skelbta, 
13 dd. 
rengtas 
gai ir sutraukė 
lankytojų, šiemet bazaras ža 
da būti dar įvairesnis ir įdomės 
nis. Jau visa eilė seselių geia 
darių ir bičiulių siuva, mezga 
ir ruošia visokiausias gėrybes, 
kurias kiekvienas atsilankęs ga 
lės sau įsigyti. Jeigu yra dar po 
nių, kurios į bazaro pasiruoši 
mo darbą nebuvo suspėtos 
įtraukti, prašomos paskambinti 
Ir. Lukoševičienei, DO 6- 
1210. Mūsų talka ir pagalba 
yra nuoširdžiai laukiama. Šiuo 
momentu ypatingai kreipiamės 
į visas stropiąsias šeimininkes 

ir tikime, kad jos kaip ir per 
nai atras savo spintose namų 
gamybos uogienių, grybų, 
obuolių košių, vaisinio pyrago 
ir kita. Visus fantus, ir dovanas 
bazarui prašoma pristatyti į 
N. Pr. Seselių namus arba pa 
skambinit tel.: Po 6-9397 ir 
bus pasiimta iš namų.
N. Pr. Seselių Rėmėjų Būrelio 

Valdyba.
VII KANADOS LIETUVIŲ 

DIENOS
apyskaitos sudarymas esąs už 
trukęs nesulaukiant sąskaitų už 
atvežimą ir pervežimą Čikagos 
tautinių šokių šokėjų.

N. L. 39 Nr. P. Lelis, rašy 
damas apie Lietuvių Dieną ir 
joje gautą 3000 dol. pelną, ma 
tyti nepriėmė dėmesin iš Čika 
gos ir dar kitų vietų negautų 
sąskaitų. Suvedus visas sąskai 
tas, spėjama, kad gryno pelno 
būsią apie 1500—1600 dol.

Apylinkės valdyba turinti ne 
maža rūpesčio dėl to pelno pa 
skirstymo, Nes pradėjo plauk 
ti įvairių organizacijų prašymai 
paramos, o ir pačiai valdybai, 
turinčiai apytuščią kasą, nepio 
šalį būtų sustiprėti finansiškai, 
be ko joks didesnis lietuvybės 
išlaikymo darbas yra neįmano 
mas. Pagal Toronto B-nės pa 
siūlymą. Kr. Taryba yra nuta 
rusi, kad 50 proc. gauto pelno 
atiduodama Kr. Valdybai.

K. L. S. D. KONFERENCIJA
Spalio 9 d. Liet, namuose To 

ronte įvyko liet, socialdemokra 
tų konferencija.

V. Šimkus, pasakęs Įžanginį 
žodį, pakvietė svečią CCF žy 
mų veikėją Dahold McDonald. 
]o sveikinimas ir 
giau liečianti naują partiją Ka 
nadoje, užsitęsė ilgokai. Asme 
niškai sveikino šie: jugoslavų, 
žydų ir lenkų socialistų atsto 
vai. Hamiltono soc. atstovas K. 
Lukoševičius ir svečias iš J. V.
K. Bielinis. Laiškais sveikino 
prof. St. Kairys, „Keleivis“ ir 
kiti. Prie sveikinimų gauta ir 
dovanų.

Dr. Pr. Ancevičiaus paskai 
ta, kuri lietė šių dienų politi 
nius klausimus, buvo įdomi..

Plačiai apkalbėtas nlatmirnas 
socialistinės spaudos. Knygos 
Dienojant St. Kairio, Lietuva 
budo ir Penktieji metai K. Bie 
linio, Kanadoje išplatinta dau 
giau dviejų šimtų. Daugiausia 
išplatino J. Novogrodskis.

Centro k-tą sudaro 7 nariai 
ir 3 reviz. k-jos nariai. J. No 
vogrodskis pirm., J. Stonkus ir 
A. Lukoševičius vicepirm. V. 
Vaškelis iždininkas, V. Dagi 
lis sekr.

Pagerbimui svečio K. Bieli 
nio buvo paruošta vakarienė
L. ir J. Novogrodskių reziaea 
cijoje, dalyvaujant artimiems 
draugams.

kalba dau

D.

At

VISUOMENININKAS 
J. STRAZDAS,

kaip dalininkas dalyvavęs 
Motušio vadovaujamoje
lantis Exports - Import bendro 
vėje, iš tos bendroves atsiskyrė 
ir sudarė atskirą Canadian Ex 
port-import Hi-Fi bendrovę, 
į kurią savo įnašais yra įsijun 
gę Dranseikos, P. Budreika ir 
dar keli kiti. Šios bendrovės biz 
nio vedėju yra prityrę* komer 
santas J. Senkus.

PARENGIMAS — 
RUDENS BALIUS

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

I
 Nosies, gerklės ir ausų i 

specialistas ir chirurgas i 
Dr. R. CHARLAND | 

78 St. Joseph Blvd. W. j 
VI 2-9958 g

; Dr.E. Andrukaitis
į 956 SHERBROOKE E.

Tel. : LA 2-7236

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER,

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

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

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

PARDUODAMAS
5 kambarių bungalow 

tik $ 51.— 
mėnesiui.

Skambinti CR 6-3522

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

NOTARAS
į JUOZAS BERNOTAS
I B. A., B. C. L.
b 215 St. Įames West,

J 7| Tel.:

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

augštaa.
A V 8-3115.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. B ankas 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 Parapijos salėje 
banko patalpose nuo 10.30 iki 1 vai.

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

ŠAUDYMO RUNGTYNIŲ 
LAIMĖTOJAI
Spalio 9 d„ p. Rugieniaus 

ūkyje įvyko Ont. šaudymo pir 
menybės, kuriose dalyvavo T. 
P šaulių kuopa, Tillsonburgo 
apylinkės ir Niagaros pusiasa 
lio lietuviai.

Grupiniame šaudyme I-mą 
vietą laimėjo A. Augustinavi 
čius (Tillsonburg), II-trą J. 
Budrevičius (Torontas) ir III- 
čią J. Usveltas (Torontas).

Geriausio lankininko tauxę 
laimėjo P. Palenskis (Tillson 
burg).

Spalio 2 d. šaudymo rungty 
nėse su kanadiečių klubais, St. 
Catharines, Ont., š-lys B. Savic 
kas laimėjo I-mą ir 2-trą vietą 
ir š-lys J. Budrevičius dvi ant 
ras vietas. J. Z.
T. L. CHORAS „VARPAS, 

lapkričio 5 d., šeštadienį šv. Jo 
no parapijos salėje, ruošia jau 
kų rudens pobūvį.

Visi „Varpo“ prieteliai kvie 
čiami atsilankyti.

Pradžia 7.30 vakare. Įėji 
mas tik $ 1.

• Jau platinami biletai į bendrą 
„Vyčio“ ir SLA rudens balių. 
Asmenys įsigiję biletus per pla 
tintojus iš anksto gaus priedo 
SLA kalendorių.
• SLA 236 kuopos finansų sek 
retorė O. Indrelienė persikėlė į 
kitą butą. Ją galima pasiekti 
skambinant tel. HU 5-2357.
• Žiemelyte Slava spalio 30 d
3 vai. p. p., Meno galerijoje tu 
rėš koncertą; akomponuos J. 
Covereart. Spalio 10 ir 23 dieno 
mis bus kitų koncertai.

Rastinė: LE 4-4451

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

Di. P. MORRIS
DANTŲ
Vakarais

pagal

1082 Bloor W., Toronto 4.
(į rytus nuo Duffenn St.)

Spalio 22 d., šeštadienį, 
Prisikėlimo par. salėje įvyks šaunus

RUDENS BALIUS
Bufetas. Dovanos. Groja „Olimpia“.
Visi maloniai kviečiami.

Pradžia 7.30 vai. vak. S LA 236 Kuopa ir Sk. „Vytis“.

WELLAND, Ont
WELLANDO LIET. BENDRUOMENĖS V-BA

ir linksmai praleisti vakarą.
Minimi šokiai įgauna vis dau 

giau populiarumo ir puikiai pa 
remia Bendiuomenę ekonomiš 
kai, kas palengvina lietuvišką 
veikimą. V-ba.

NAUJA ĮMONĖ
Kaune statomas respublikos 

chemijos parmonės acetatinio 
šilko fabrikas. Siekiant paruoš 
ti naujai įmonei darbuotojus, 
Kauno medžio apdirbimo įmo 
nėję įsteigtas vakarinis sky 
rius. Jame bus ruošiami dirbti 
nio pluošto gamybos techm 
kai — technologai.

spalio 22 d., 6 vai., vakaro ruo 
šia šokius - vakarą Clowland 
Hotely (p. p. Sinkų nuosavy 
bė). Vaidyba kviečia kolonijos 
lietuvius skaitlingai dalyvauti

• K. L. Katalikių Moterų drau 
ja lapkričio mėn. 5 d. ruošia 
balių ir iš Lietuvos gautų ginta 
rų parodą.

„PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN

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

Toliau nuo vandens esantie 
ji sklypai parduodami ypatin 
gai žema kaina. DO 6-0031.

i. G. ELECTRIC R d
Elektros

IGNAS 
3260

kontraktorius

GURČI N AS
Curatteau

Montreal. Tel. CL 5-5515MASSON FURS
K. GUDŽIŪNAS IR

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

so senus 
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.

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. Ručinskas . .. .HU 1-29C7
Sekite mūsų skelbimus apie 

i paskirus objektus N. L., T. 2., 
h - - -
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