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Kokius laimėjimus Gromyko nuvežė Maskvon?

MASINU FONDO VAJUS

KAS NAUJA KANADOJE
AMERIKA KAPITULIUOJA PRIEŠ SOVIETINĘ 

RUSIJĄ?
Ateina lemiamos dienos, — koki veiksniai gali paveikti

Vakarus, kad jie
TRAGIŠKAS dienas dabar gy 

na žmonija. Daugelis to ne 
.ato, nežino ir nesupranta.

Vyksta didžiulė kova, kokios 
žmonijos istorija dar niekad 
neturėjo ir nepatyrė.

VAKARŲ TRAGEDIJA 
pareina nuo keturių priežas 
čių:

1) Vakariečiai viską vertina 
ir sprendžia vakarietišku mas 
tu, kuris visiškai netinka sovie 
tijos sąlygoms;

2) Vakariečių pasaulis per
tekęs gyvenimo patogumais, 
aptukęs, ilsisi nirvanoje ir ne 
nori pajudėti, nenori kovoti; 
jį šia prasme lūhuoja sovietija 
' • sovietuos paveikta Amen

js spauda.
3) Vakariečių politikai vado 

vauti pasiėmė Amerika kuri 
neturi rimtų, pajėgių ir veiklių 
bei energingų politikų, kurie 
sugebėtų ją vesti savo inicia 
tyva, ir todėl visą laiką dabar 
seka paskui sovietijos vedamą 
politiką.

4) Didžiumos Vakarų pa 
šaulio nesusipratimas ir ne vie 
ningumas.
ANGLAI AMERIKAI YRA 

LABAI GERAS 
SATELITAS.

Jie jau nuo seniau pradėjo 
vaidinti nuolaidininkų rolę. 
ANGLAI ne tiktai Amerikai 
pritaria, bet ją dar skatina slink 
ti nuožulniąją plokštuma į pra 
rają. Nė vienu atveju Angli 
jos politikai Amerikos nepa 
skatino spirtis, atsilaikyti, pasi 
priešinti, bet visą laiką Amen 
ką tiktai skatina ir net spau 
džia eiti į nuolaidas. Su Wins 
tonu Churchiliu tur būt bus pa 
sibaigusi Anglija, kaip savo lai 
ku buvo pasibaigusi senoji Ro 
mos imperija.

VAKARŲ EUROPA VIE 
NINTELIS’ ATSILAIKY 

MO ŽIDINYS.
Deja, jis permažas, sumen 

kęs ir apkrautas savo rūpės 
Čiais. Tame židinyje

VAKARŲ VOKIETIJA 
yra kiečiausis branduolys, bet 
jis ne laisvas, jis suvaržytas ir 
negali pasireikšti tokia galia, 
kokia galėtų pasireikšti.

PRANCŪZIJA, vadovauja 
ma De Gaulle, yra antras Va 
karų atramos punktas. Bet jis 
pernelyg apsunkintas savo rū 
pesčiais ir dar savo kaikurių 
žmonių kraštutiniu atsilikimu, 
kuris paralyžuoja tikrai rimtų 
savo prezidento planų vykdy 
mą.

Vakarų Vokietija ir Ptancū 
zija supranta

ŽMONIJOS BŪSENOS 
TRAPUMĄ,

bet šios dvi jėgos yra pernelyg 
silpnos, kad pačios galėtų pasi 
priešinti efektyviai. O lemiamą 
žodį dabar pasiėmusi ta;ti 
Amerika netekusi orientacijos. 
Tuo tarpu nuo to pareis arti 
moji žmonijos ateitis.
^PAŽIŪRĖKIME J PASKU 

TINIUS FAKTUS.
Oficialus JAV radio pasku 

tinę savaitę davė žinias apie 
vykstančias JAV ir SSSR už 
sienių reikalų ministerių pasita 
rimus. Paskutinės žinios pia 
nešė, kad Gromyko išsklido į 
Maskvą pas Chruščiovą, prieš 

nekapituliuotų?
tai gavęs paskutinį žodį iš Ken 
nedy. Oficialiai sakoma, kad
RUSK DERYBUS SU GRO 

MYKO NEPRIVEDUSIOS 
PRIE AIŠKAUS 
SUSITARIMO,

bet jau tas faktas, kad Cromy 
ko išvyko į Maskvą, rodo, 
kad Gromyko laimėjo—Mask 
va gavo nuolaidų. Kad taip 
yra, Žino jau ir Berlyno bur 
mistras, kuris ta proga atsku 
bėjo į Vašingtoną.

KA GALĖJO GROMYKO 
LAIMĖTI?

Žinoma, nei Rusk, nei Gro 
myko, nei Kenedy nepasakė, 
bet tos žinios vešumon ateina 
kitais kanalais. Neabejotina, 
kad pagarsėjęs Sulzberger yra 
vienas JAV Valstybės Dcparta 
metno ruporų. Greta jo ir ki 
tas garsus žurnalistas Lip 
pmann veikia lygiagreta. Jie 
abu paruošia Amerikos visuo 
menės nuomonę,. Jie tą visuo 
menę įtaigoja pagal valdžios 
politikos linkmes.

PAV. SULZBERGER 
CHRUŠČIOVĄ RODO TIK 
KĄ NE ANGELU SARGU.

Atseit, žinokite Amerikos 
žmonės, kad tokiam vyrui nusi 
leisti nepavojinga, jis geras, jo 
su Hitleriu negalima lyginti...

O JAV parlamento narys 
J. Derwinski visai aiškiai atl 
dengė Rusk — Gromyko dery 
bų kryptį ir turinį: ,,Valstybes 
Departamentas faktiškai

IŠREIŠKĖ STIPRIA 
NUOMONĘ,

kad tautos tokiuose kraštuose, 
kaip Ukraina, Gruzija, Armc 
nija, Lietuva, Latvija, Estija 
ir kitos, tradiciškai esanci s S<> 
vietų Sąjungos dalys, o ne pa 
vergtosios tautos. Be to, mūsų 
Valstybės Departamentas Ti 
to nelaiko komunistiniu dikta 
torium, nes jisai tebegaur.ąs pa 
galbą is užsienių šelpimo fan 
do“.

Tokia yra stipri Valstybes 
Departamento nuomonė. Jei 
taip yra, tai ar bereikia klaikes 
nio Vai. D-to nesiorientavimoi 
Tat visiškai sutampa su Sulz 
bergerio pasisakymais „The 
New York Time“ laikraštyje

Būtų, visiškai aišku, jeigu vi 
siškai tikrai taip būtų. Tokiu 
atveju mums beliktų tiktai pa 
klausti prezidentą Kennedy, 
APIE KOKIŲ TAUTŲ PA 
VERGIMĄ JIS KALBĖJO 
atidarant JTO sesiją ir ko 
kioms tautoms jis ragino valsty
bės atsisakyti kolonializmo? 
Bet dėl tolimesnių komentarų 
dar susilaikysime ir palauksime 
daugiau duomenų.

Tačiau lieka tikras faktas, 
kad
PAVOJUS PATEKTI J SO 
VIETINĘ VERGIJA ŽMO 
NIJAI YRA PADIDĖJĘS.

Nes nė žodžiu neužsimena 
ma apie būsenos pagerėjimą, 
o visą laiką kalbama tiktai apie 
ėjimą į pablogėjimus.

Po Kennedy kalbos JTO se 
sijos atidaryme buvo galima 
susidaryti įspūdi, kad Amerika 
atgauna stuburkaulio patvaru 
mą, išsitiesia visu pasitikėjimo 
ūgiu. Paskutinės žinios tą v" 
siškai suniveliuoja ir palieka 
klaikią neviltį.

Tuo tarpu žinios net iš Rusi

KANADA PASIRUOŠIA 
KARO ATVEJUI

Lapkričio 6 dieną pradeda 
mi šešių savaičių kursai, 
riuose bus paruošti civilinės ap 
saugos milicijos savanoriai. Jų 
tikslas yra apsaugoti civilius 
žmones karo atveju. Vien On 
tario provincijai reikia tokių 
apsaugos milicininkų iki 100 
tūkstančAi. Šitie milicininHcai 
gaus važinėjimo biletus ne-no 
karnai ir po 173 dol. mėnesiui 
atlyginimo.

Greta to federalinė vyriausy 
bė išleidžia įstatymą, kinis įpa 
reigos radio, televiziją ir sire 
nas atominio užpuolimo atve 
ju nutraukti savo programas ir 
paklusti apsaugos tvarkytojų 
įsakymams ■— tuojau tiansliuo 
ti nurodymus, ką ir kaip žmo 
nės užpuolimo atveju turi da 
ryti, kaip elgtis. Aliarmas bus 
paskelbtas 15 — 20 minučių 
prieš užpuolimą, tokiu būdu ti 
kimasi, kad 97% gyventojų 
bus painformuoti.

MIN. PIRM.
J. DIEFENBAKER 

pareiškė, kad ūkinė Kanados 
būsena pagerėjusi, nedarbas 
sumažėjęs. Nauja parlamento 
sesija bus sušaukta grvodžio 
mėnesį.

jos derinasi su Kennedy kai 
bos idėjomis.
RUSIJOS ŽMONĖMS IŠGIR

DO VAKARŲ TAIKOS 
ŠŪKIUS.

Išgirdo ir Maskvos universi 
teto studentai. kurie 
tai išgirdę, dvi valandas mi 
tingavo, užatakavę ir savo pro 
fesorius, kai Vakarų taikos de 
legacija buvo įsileista į Mask 
vą ir su plakatais nuėjo pas 
Chruščiovienę, (Chruščiov ne 
priėmė), ir pasakė: Cluuščio 
vas šaukia prie taikos, tai ko 
dėl jis pradėjo atominius ban 
dymus, kurių vien radioaktyvi 
nes dulkės jau peržengė nepa 
vojfngumo ribą? Chruščinvie 
nė, kaip rašo „N. Y. Times”, 
tiktai giliai kvėpavo įbedusi 
akis į peticiją, kurią taikos de 
legacija nuvežė perduoti Chruš 
čiovui.

Tat žmonija atsidūrė prieš 
lemiamą problemą: būti ar ne 
būti laisvai, o Rusijos paverg 
tos tautos—akivaizdoje jų ver 
govės pripažinimo. Kad gi su 
klystume... n kad taip neįvyk 
tų.

MASKVA PARUOŠĖ IR 
IŠSIUNTĖ 300,000 

AGENTŲ
Montrealyje neseniai 

baigė tarptautinė policijos 
ferencija, kurioje

užsi 
kon 

dalyvavo 
1,800 policijos direktorių bei 
kitų atstovų, suvažiavusių iš 4 
kontinentų. Toje konferenciįo 
je buvo pranešimai apie komu 
nistinius diversantus ir šnipus,, 
kuriuos ruošia Maskva ir siun 
ča į kitas valstybes. JAV seki 
mo Įstaigos vedėjo padėjėjas* 
W. C. Sullivan pranešė, kad 
jų įstaigos turimomis žiniomis 
Maskva yra paruošusi 300,000 
šnipų ir diversantų, kurie yra 
išsiųsti į kitas valstybes šnipi 
nėti, kelt maištus, daryti ken 
kimo aktus ir ruošti pervers 
mus. Per kelis tiktai paskuti 
nius metus vienuolikoje valsty 
bi yra pagauta 360 tokių Ma 
skvoje paruoštų šnipų, kurie 
pateko į teismų rankas ir yra

QUEBECOI PRANCŪZUO 
SE AUGA SEPARATIZMAS

Quebeco provincijos valdžia 
ku (Paryžiuje atidarė Quebeco tau 

tinius namus. Į iškilmes yra nu 
vykę keli provincijos ministe 
riai su premjeru J. Lesage prie' 
šakyje. Šis Prancūzijoje buvo Inž. E. 
priimtas kaip valstybės galva. 
Jis ir kalbėjo kaip būsimos 
Quebeco valstybės galva. Gir 
di, „Quebecas esąs tuo, kuo 
esąs, bet- būsiąs tuo, kuo bū 
siąs“... Reikia suprasti, kad 
Quebecas turi pretenzijų tapti 
atskira valstybe, nepriklauso 
ma nuo visos Kanados.

Kad tokių tendencijų Que 
bece seniai yra, tai yra žinoma. 
Jau miręs Duplessis visą laiką 
spyriojosi, nesijungė į vises Ka 
nados gyvenimą ir sąmoningai 
trukdė ne tiktai visos Kana 
dos, bet ypač Quebeco provin 
cijos pažangą. Tačiau Lesage, 
kaip atrodo, eina dar toliau. 
Duplessies viešai apie Quebe 
co separatizmą nekalbėjo, o 
Lesage jau kalba, kaip Que 
beco valdžios pirmininkas. Bet 
ar tai būtų protnigas žygis, kai. 
žmonija dabar turi aiškią ten 
denciją apsijungti visos žmo 
nijos vieneto mastu?

už tai nubausti, o kiek jų vei 
kia dar?

KITOS ŽINIOS
— Min. piim. J. Diefenba 

ker gavo peticiją su 140,000 
parašų radioaktyvinių medžią 
gų kontrolės komisijos.

— Taikos misijai, atvykti 
šiai iš San Francisco, Maskvo 
je kalbėti nedavė.

— Traukinio katastrofoje 
ties Hamburgu užmušta 33, su 
žeista 45.

— Rusija išsprogdino 19 
atominę bombą.

— Fordo fabrikai Detroite 
streikuoja.

— JTO biudžetas turi 53 
milionus deficito, nes komunis 
tinės šalys nemoka įnašų.

— Montrealyje statistika . i 
do <2,060,000 gyventojų, To 
ronto 1,780,000.

— Per Lenkiją eina daugy 
bė ešalonų su rusų kauuome 
ne į vakarus. Sakoma — Mask 
va ruošia Varšuvos pakto ka 
rinius manevrus. Kariuomenė 
perėmė geležinkelius, paštą, te 
lefoną, telegrafą. O g*l ta. 
jau žygis į Vakarus?

— Vietname vyksta kovos 
su jį puolančiais sovietininkais.

— Lenkijos vyskupai Gc 
mulkos valdžiai Įteikė protęs 
tą dėl tikybos mokymo varžy 
mo mokyklose ir įsake kuni 
gams nepasirašinėti mokytojų 
sutarčių su valdžia.

— JTO nusiginklavimo klau 
simą nukreipė Į politinę komi 
siją prieš Rusijos siūlymus.

— Šimtiniu JTO nariu pri 
imta Siere L<eone, Afrikoje.

— Diefenbaker pritarė Ken 
nedy pasisakymui prieš Rusi 
jos siūlomą trejukę j JTO sek 
retorius. Rusija bandė trejukę 
prakišti Trojos arklio būdu, 
bet ir tas nepavyko.

—■ Anglijos darbiečiai pasi 
sakė už Lenkijos vakarinių 
sienų Oderio - Neisses linijos 
patvirtinimą ir demiiitarizuo 
tos zonos Europoje Įvedimą.

— Rytinė Vokietija v ai o gy 
Xeį|oįūs; iš vakarinio ipasie 
nio ir ruošia mirties liniją, kaip

Asmeniškas kontaktas su 
žmonėmis yra didelis dalybas. 
Kada žmogus į žmogų kreipia 
si tiesiogiai, tikslą dažniausia 
atsiekia. Štai kodėl Nų riklau 
somos Lietuvos Mašinų Fon 
do vajaus vykdymui yra kvie
čiami vajaus talkininkai. Tam 
tikslui yra geri pavyzdžiai: 
Sauk - St. - Marie veiklus mū 
sų bendradarbis, J. Skardis, as 
meniniu kontaktu atsiekt tai, 
kad Mašinų Fondas gavo apie 
300 dol., Winnipege mūsų ben 
dradarbis, K. Strikaitis, pasie 
kė panašių rezultatų. Ir štai 
Montrealyje mūsų bendradar 
bis S. Reutas, asmeniškai kreip
damasis, per vieną savaitę su 
kolektavo šiuos Mašinų Fondo 
dalyvius:

' Pūras Antanas ........... $10.00
Vieraitis Juozas ...........$10.00
Račinskas Antanas . . $10.00 
Alekna 
Kumža 
Reutas

Petras ............ $10.00
Pranas .............$10.00
Stasys .............$20.00
Dainius .............$10.00
Ramona s,Vabolis

Quebec, P. Q............ $10.00
Per savaitę Mašinų Fondui

gauta .............................$90.00
Visiems NL Mašinų Fondo 

rėmėjams nuoširdžiausiai dėko 
jame. Labai nuoširdžiai esame 
dėkingi vajaus iniciatyvos vyk 
dytojui p. S. Rautui, kuris 
vos paprašytas, tuojau surado 
rėmėjų.

KETURIOS KRYPTYS LIE TUVOS KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIMUI 

„demaskuoti” „šmeižtams 
prieš Sovietus. Paleckio žo 
džiais jis tikįs, kad taika trium 
fuosianti.

Delegatai, suprantama, ture 
jo pripažinti, kad tuos doku 
mentus žmonės kaime ar mies 
te turėję sutikti su „milžinišku 
ir vieniniu pritarimu“.

Kita kryptis — tai varov) 
vaidmuo. Dar anksčiau visuose 
Lietuvos rajonuose įvykę rajo 
niniai suvažiavimai, o dabar 

partijos spvažlavitnas Vii 
niuje, sukvietęs geriausių kai 
chozų pirmininkus, partiškai 
daugiau iškilusius rašytojus ir 

kl. kultūros darbuotojus, nuta 
rė svarstyti kaip paspartinti 
darbą ūkio, pramonės ir kt. sri 
tyse. Partinio botago suvaryti 
žmonės turėjo svarstyti - kai 
pasiekti, kad Lietuvoje nepe 
būtų atsiliekančių kolchozų, 
kad ūkiuose pakiltų derliai, 
kas darytina, kad daugiau bū 
tų gyvulių, kad didesnis būtu 
jų produktyvumas... (dėl atsi 
likimo pieno ūkyje juk pasta 
ruoju metu buvo kelti sinar 
kūs aliarmai...). Spalio 17 Mas 
kvos suvažiavimo data — tai 
gi, ligi tos dienos valstiečiai 
plakami užbagti ūkiuose me 
tus, kuo geriau pasėti žiemken 
čius, įvykdyti grūdų pa uošas 
ir iš viso spartinti ir spartinti 
darbą. . .

Trečioji suvažiavimo kryp 
tis, tai padejuoti dėl aiškių sun 
kūmų komunistinio auklėjimo 
srityje. Vilniaus „Tiesa“ pripa 
žįsta, kad ypatingi uždaviniai 
tenka kovojant prieš „buržua 
zinės
Pagaliau, ir pats Vilniaus šuva 
žiavimas savo delegatų pasisa 
kymuose kaip tik rimtą dėme 
sį ir paskyrė klausimams apie 
tas „atgyvenas“ Lietuvoje. Ly 
giai kaip rajonų suvažiavimuo 
se. ir Vilniuje delegatai su di 
džiu „pasipiktinimu“, „demas 
kavo” pastai aisiais metais Įsi 

veisusius gobšuolius ir sava 
\na)idžius, sukčius ir karjeria 
tus, pagaliau nacionalistus ir 
tamsybininkus (suprask, besii! 
ginčius laisvojo krašto sąlygų 
ir prisirišusius prie religijos — 
E.).

Ketvirtoji kryptis, tai Mask 
vos Įsakytas nurodymas r Lie 
tuvos komunistams užgirti Chr 
uščiovo tariamai vykd >mą 
„taikingą“ užsienio politiką. 
• R. Vabolis iš Quebeco- buvo . 
atvykęs į Montreal} pažiūrėti, 
filmo apie Lietuvą ir NL Maši 
nų Fondui atvežė 10 dol. R. 
Vabolis yra pastovus NL rėmė 
jas. Ačiū jam,

sekė dele

pranešime 
iškėlęs pa 
programos

Rugsėjo 27—29 d. d. Vii 
niaus Filharmonijos salėje susi 
rinkusi Lietuvos kom. partija 
— LKP atspindi spalio 17 d. 
Maskvoje prasidėsiantį 22 so 
vietų kom. partijos su važia vi 
mą.

Lietuvos kom. partijos 13- 
me suvažiavime Vilniuje pra 
nešimus apie kom. partijos 
programos ir Įstatų projektus 
paskaitė c. k-to sekr. J. Maniu 
Šis ir A. Barauskas, o ataska 
tinį pranešimą padarė A. Snieč 
kus. Po pranešimų 
galų diskusijos.

J. Maniušis savo 
išgarbinęs Leniną ir 
skiras kom. partijos 
vietas, patiekė duomenų ir 
apie planus Lietuvoje. Per 20 
metų Lietuvoj d pramonę nu 
matoma padidinti daugiau kaip 
9 kartus.

Žemės ūkio srityje būsian 
ti vystoma pieno bei veislinės 
gyvulininkystės, kiaulių ūkis i» 
ypatingas dėmesys numatytas 
skirti grūdų gamybos didini 
mui. Kremliaus įsakymu u 
Lietuvai numatyta per dvide 
šimtmetį žemės ūkio gamybos 
apimtį pakelti trigubai.

Programa daug vietos skyrė 
ideologiniam darbui, na o Lie 
tuvoje, anot Maniušio, „deja, 
vis dar gana dažnai sutinka 
ma“ su privačiasavininkiškos 
psicnologijok „atgyvenomis*“^ 
su „buržuaziniais paproč-ais ir 
pažiūromis“. Esą Lietuvoje, 
atskirų žmonių tarpe prasidėję 
plisti individualizmas, tai jau, 
girdi, mėginimas nutiesti Kelią 
į tą pasaulį, kurio komunistai 
atsižadėję.

Diskusijose dėl kalbėtojo J. 
(Paleckis pastebėjo, kad poli 
tinė padėtis esanti rimta ir pri 
minė dienas Briuselyje, kur ne 
seniai atstovavo Sovietų S-ga 
ir turėjęs dėti daug pastangų 

tą padarė Berlyne, atsitverda 
ma nuo Vakarų.

— Chruščiovas laukiamas 
rytų Vokietijoje, kur kalbėtų 
apie Berlyno ateitį, tačiau ma 
no, kad jis gali vėluoti, nes ma 
noma, kad vėluos ir sutarus.

— Sovietai, atitverę rvti.ię 
dalį Barlyno, iš „pasienio“ jė 
ga krausto gyventojus...

— Teisingumo ministeris D. 
Fulton pareiškė, kad kol kas 
nėra pagrindo keisti vedybinis 
Įstatymas, Quebec i rNewfou 
ndland skyrybų Įstatymo ne 
turi, Bet tas bylas veda Kana 
dos parlamento tam tikslui skir 
ta komisija.

Mašinų Fonde
ligšiol buvo . . .$ 6,180.00 

Per savaitę gauta ... 90.00
M. F-de dabar yra $ 6,270.00 
M. F-dui užplanuota $15,000.00 
M. F. dar trūksta $ 8.750.00

Tautiečius, ypač N. L-vos 
skaitytojus, maloniai prašome 
Mašinų Fondą papildyl, iki už 
planuotos sumos, už ką būsime 
labai dėkingi.
Šarūnas Juozas ,
Toronto, 24 Maynard Ave.
Preikšaitis Jurgis,

Toronto, 572 Dufferin Str.
Danys Juozas,
Ottawa, 1681 Ainsey Dr.
Sinilgis Emilis,
Vancouver, 2515 West 7 Ave,
Januška (Petras,
Windsor, 1033 Bruce Ave.
Vizgaitis Viktoras,
Pembroke, Ont., 566 Centre.

Sveikiname naujus NL Ma 
Šinų Fondo baigiamojo vajaus 
talkininkus ir kviečiame nau 
jus, kuriuos piašome apie tai 
pranešti Vyriausiajam vajaus 
vykdytojui Montrealyje p. J. 
Šiaučiuliui, telef. PO 7-2781.

Isį kitų lietuviškųjų vieto 
vių sutinkančius būti MF va 
jaus talkininkais prašome kreip 
tis į Praną PaukštaitĮ adresu: 
7510 1-st Ave, St. Michel, 
Montreal, P. Q.

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

ideologijos atgyvenas“.
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LPDA dvejų metų sąvarta

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBA SVARSTĖ EINAMUOSIUS 

REIKALUS

Truputis papildymų ir pataisų
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI 

RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA

Tautos gajumas reiškiasi ir 
įvairių tikslų organizacijomis. 
Jų vienos rūpinasi einamais po 
litiniais, kitos materialiniais ar 
ekonominiais reikalais, kitus 
vėl švietimu, auklėjimu, moks 
lu ir kt.

Jau 12 metų gyvuojanti ir 
veikianti Lietuvių Protesoiių 
draugija Amerikoje, būdama 
tokios pat nepriklausomoje Lie 
tuvoje buvusios draugijos tąsa, 
yra tautiškai kultūrinė ir moks 
lo puoselėjimo organizacija. 
Jos tikslas yra burti akademi 
niam ir tam lygiam mokomam 
personalui priklausiusius ir pri 
klausančius lietuvius, puoselėti 
įlietuvių akademikų susidomė 
jimą mokslu, ypač kelti visa 
pusišką lituanistikos susidomė 
jimą, saugoti bei toliau ugdyti 
nepriklausomos Lietuvos augs 
tųjų mokyklų dvasines bei kul 
,tūrtne|į vertybes, skatinti ne 
partinį ir tautinio Boli dai ūmu 
bendradarbiavimą bei tarpusa 
vės pagalbos organizavimą. 
Šis d-jos tikslų nusakymas ro 
do, kad ji, būdama lietuvių 
akademikų organizacija, siekia 
vispusiškai dalyvauti svetur 
esančios lietuvių bendruome 
nės paraiškose. LPDA sieki 
mams ir uždaviniams realizuo 
ti kiekvieniems dvejiems mo 
tams renkama valdyba, kini, 
prisilaikydama visuotinio LP 
DA narių suvažiavimo nutari 
mų bei pageidavimų, veikia 
esamų sąlygų galimose ribose 
ir atstovauja LPDA. Nesilai 
kydama kokios nors vienos pa 
saulėžiūros ir nebūdama parti 
ne, dr-ja per savo valdybą sten 
giasi, vienokiu ar kitokiu bū 
du talkininkaudama ir savo 
kukliais įnašais prisidėdama, 
paremti kiekvieną lietuvių ve’k 
lą ir pastangas, tarnaujančias 
Tėvynės — Lietuvos laisvini 
mui bei lietuvių tautiškumo, 
vieningumo ir kultūros ugdy 
mui bei stiprinimui.

Jau nuo pat savo įsikūrimo 
(1950 m.) pradžios d-ja per sa 
vo valdybą kruopščiu rūpestm 
gurnu stengiasi suburti lietuvius 
akademikus į LPDA. Ne tik 
per spaudą, bet ir asmeniškais 
kvietimais valdyba kreipiasi į 
asmenis, kad taptų dr-jos i.a 
riais ir įsijungtų į taip reikalin 
gą ir svarbų lietuvių akademi 
kų bendradarbiavimą, o istoję 
nepasitenkini vien tik nario mo 
kestiniu įnašu, bet ir gyvai pri 
aidėtų ir paremtų dr-jos uždą 
vinius įvykdyti. Dr-jos ir Jos 
valdybos veikimas bus sva’-es 
uis bei pajėgesnis, jei kiekvie 
nas lietuvis akademikas, dar 
neįsijungęs, skaitys savo tauti 
ne garbės pareiga veikliai įsi 
jungti į dr-jos siekimu įsikūni 
jimą ir nedelsdamas tapti jos 
nariu. Lietuvių akademikų do 
mėjimasis savo organizacija ir 
jos rėmimas lemiamai atsilie 
pia į dr-jos veiklos sėkmingu 
mą ir pagaliau jos būvio tęsti 
numą. Ypačiai jaunųjų sveti 
mose augštosiose mokyklose 
veikiančių lietuvių akademikų 
įsijungimas į I4PDA turi dide 
lės reikšmės, nes tuo būdu 
bus išlaikyta jaunosios kartos 
kultūrinė sąsaja su savo lietu 
viška kultūra.

Atskiriems reikalams ir dar 
bams valdyba dažnai yra rcika 

linga narių pagalbos ai taiki 
ninkavimo. Už tat yra didžiai 
svarbu, kad dr-jos nariai, pa 
keisdami savo adresą, būtinai 
praneštų valdybai savo naują 
jį adresą, kad, reikalui ataka 
dus, valdyba galėtų įeiti į sąiy 
tį su pageidaujamu nariu. D - 
jos uždavinių ir siekimų vykdy 
mas yra surištas ir su finansinė 
mis išlaidomis. Neturėdama Ki 
tų pastovių pajamų šaltinių, 
valdyba yra priversta pakarto 
tinai priminti, kad dr-jos narių 
mokestinis įnašas sudaro svar 
biausią dr-jos pajamų šaltinį, 
ir laiku nario mokesčio suirto 
kėjimas 3 ra žymi valdyoos 
veiklos parama.

1959 m. įvykęs LPDA r.a 
nu suvažiavimas iškilmingai ai 
Šventė dr-jos pirmą gyvavimo 
ir veikimo dešimtmetį ir pa 
teikė per spaudą lietuvių vi 
suomenei platesnę dr-jos užsi 
brėžtų bei atliktų darbų ap 
žvalgą ir išrinko sekantiems 
dvejiems metams valdybą 
(prof. Matas Krikščiūnas — 
pirm., prof. St. Dirmantas — 
vicepirm. ir ižd., prof. Kiis. 
Gudaitis — sekr. ir koresp., 
prof. J. Šimoliūnas ir prof. M. 
Nasvytis — nariai), kuri sieke, 
kiek pajėgdama, visuotinio dr- 
jos narių suvažiavimo nutar 
mus įvykdyti. Be eilinių posė 
džių, atstovavo dir-jai, daly 
vavo įvairiuose lietuvių pa 
rengimuose, susirinkimuose ir 
iškilmėse, valdyba svarbiausiai 
rūpinosi ruošti pažadėtą leidi 
hį, kuris apima įvaiiiomia 
kalbomis Lietuvą ir lietuviu 
tautą liečiančiais klausimais ra 
šytas knygas. Toks kataloginis 
lituanistiką liečiančių raštų su 
nurodymais, kur tokie raštai 
galima gauti, leidinys bus aide 
lis palengvinimas ne tik sa\ '.e 
siems, bet ir svetimtaučiams s i 
rasti ir gauti tos rūšies pagei 
daujamus veikalus. Tokio ici 
dinio paruošimas yra sudėtin 
gas ir kruopštus darbas, kuns 
reikalauja ne mažai laiko u 
talkininkų. Tame talkininkavi 
me ypač pasižymėjo prof. V. 
Maciūnas, paruošęs Fiiadelfi 
jos universiteto bibliotekoje 
esamų įvairiomis kalbomis litu 
anistinio turinio arti 4000 kny 
gų kartotekinį sąrašą. Įvairių 
raidžių ir ženklų reikalingu 
mas apsunkina ir taip sudėtin 
gą bei išlaidingą veikalo iš 
spausdinimą.

Valdyba rūpinasi pagausiu 
ti suorganizuotą moksline 
biblioteką savo patalpoje 
(2345 W. 56th street, Chica 
go, III.). Tos bibliotekos tiks 
las yra be veikalų suburti ir ne 
išspausdintus rankraščius ir ki 
tus vertingus dokumentus, kad 
jie galėtų būti prieinami moks 
linėms studijoms. Biblioleke 
jau yra gavusi vertingų veika 
lų ir keletą sigijusi savo lėšo 
mis. Kaikurie autoriai, pvz. 
prof. dr. V. Tumėnienė ir kt. 
yra atsiuntę savo išleistų veika 
lų po vieną egzempliotių LP 
DA bibliotekai, už ką valdyba 
jiems didžiai dėkoja. Valdyba 
kreipėsi ir šia proga vėl krei 
piasi į gerbiamus leidėjus bei 
autorius neatsisakyti nors po 
vieną savo leidinių egzemplio 
rių skirti LPDA bibliotekai

Dr-jos valdyba kartu su be

Pirmiausia, protokolo sekr. 
G. Rukšėnui paskaičius praėju 
siojo posėdžio protokolą, pir 
mininkas Stp. Kęsgailą pasiūlė 
peržvelgti 8-sios Lietuvių Die 
nos eigą ir pasakyti savo įspū 
džius bei vertinimą. Aptarti 
kaikurie faktai, kurie tačiau ga 
Ii būti taikomi ateičiai.

Po to aptarti KLB Krašto 
Tarybos suvažiavimo reikalai: 
tekniškoji pusė, sąmata, KLB 
inkorporavimo Ottawoje ir K. 
L. B. Geležinio fondo klausi 
mas. Šio pastarojo klausimu 
konstatuota, kad Kanados ats 
tovas Miliono dolerių fondo 
organizaciniame komitete, p. 
Ignaitis, yra perdavęs KLB 
Kr. V-bos pageidavimus, bet 
į tai negauta jokio atsakyme, 
— todėl KLB Krašto Vaidy 
ba nusistatė tęsti Kanados Ge 
ležinio Fondo organizavimą ir

PAVERGIME „PARAZI 
TAI” PERSEKIOJAMI

Kaip Lietuvoje ir Estijoje 
bolševikai išleido įsakus kovai 
su vad. veltėdžiais, parazitais, 
lokiais laikomi netik privatūs 
vertelgos, elgetos, kolcilozinin 
kai, vengią darbo koichozuo 
se, bet ir gyventojai, turį mies

PADĖKOS
Judita išvyko į kelią lietuviš 

kojo darbo, kurio visa savo šie 
la ir jaunutėmis jėgomis jau bu 
vo tvirtai, tvirtai įsitvėrusi. Iš 
vyko, bet nebegrįžo... w

Netekome jos, netekome ma 
lonių rūpesčių, netekome sal 
daus džiaugsmo, Lietuvių Ben 
druomenė neteko jauno savo 
nario, pradėjusio stipiiai inte 
lektualiai reikštis. Ištikusioji 
nelaimė palietė mus visus. Ta 
tai liudija neaprėpiama gause 
gėlių vainikų, krūvos laiškų ir 
telegramų, išmarginti laikraš 
čių puslapiai, šimtai žmonių 
aplankiusių jos palaikus ir juos 
paskutinėje kelionėje palydeju 
siu nuoširdžiausių asmenų, orga 
nizacijų ir pareigūnų patarna 
vimai, moralinė ir materialine 
parama ir visoks kitoks savu

tuvių bendruomenės Čikagos 
apygardos valdyba darė dide 
liūs žygius Loyolos universite 
te išrūpinti lituanistikos kated 
rą. Deja gailestingai reikia 
pastebėti,, kad neatsiranda pa 
kankamo klausytojų skai 
čiaus. Anais laikais, kai lietu 
vių kalba buvo draudžiama, 
anas jaunimas surado laiko, tu 
rėjo noro ir nesigailėjo pinigų 
savo kalbai išmokti; kai šian 
dien didelėmis senesniųjų pa 
stangomis sudaroma galimybė 
lietuvių kalbą studijuoti, jauni 
mui, rodos, trūksta noro ir dva 
sinio poreikio savo kalbą ge 
rai išmokti. Čia verta prisimin 
ti didžiojo mūsų rašomosios 
kalbos kūrėjo prof. Jablons 
kio pasakymą, kad garbė sve 
timų kalbų žinoti, bet geda 
savos lietuviškos kalbos nemo 
keti.

Valdyba įsėkmingai padarė 
griežtų žygių, kad viename ka 
talikiškame tikybos vadovėly 
je iškreiptos Lietuvai nepa'.an 
kios žinios buvo atitaisytos.

Valdybos pastangomis LP 
D A įstojo amžinuoju nariu į 
Lietuvos tyrimo institutą, kuris 
rūpinasi parengti medžiagą Lie 
tuvos bylai, ypač Lietuvos šie 
nu klausimu.

Dr-jos valdybos nutarimu 
1961 m. spalio 29 d. (sekma 
dienį) 1 vai. po pietų Jaunimo 
Centro name (5620 So. Clare 
mont Ave, Chicago, Ill.j kvie 
čiamas visuotinis LįPDA nariu 
suvažiavimas, kuriame bus ren 
karna ir valdyba.

LPDA V-bos pirm. M. Kri 
kš.čiūno adresas: 10160 So 
Homan Ave, Evergreen Park 
42, Ill., USA.

Dr. K. Gudaitis
LPDA V-bos korespondentas. 

nutarė KLB Krašto Tarybai 
pasiūlyti į Geležinio Fondo 
valdybą kandidatus, o pačiam 
suvažiavimui pasiūlyti suauko 
ti pirmąjį įnašą, kuriam tikslui 
jau Kr. V-bos surinkime įneš 
ta auka.

'.Po to perskaityta eilė laiš 
kų, kuriuos yra gavęs KIB Kr. 
V-bos pirmininkas. Vienas jų 
kalba apie paskaitos temą, ki 
tas sekančiai Kanados Lietuvių 
Dienai siūlo vietą (Fort Wil 
liam, Ont.), trečiame praneša 
ma, kad PLB Valdybos pirmi 
ninku išrinktas Dr. J. Sungai 
la.

Pagaliau išsitiškinta, kas iš 
Krašto Valdybos narių vyksta 
i Kr. Tarybos suvažiavimą, ta 
da ir kokiomis priemonėmis. 
Tuo posėdis ir baigtas.

KLB KV Inf.

tuose daržovių ir gėlių ir jas 
pardavinėja rinkoje. Tartu 
•universitete sudaryta speciali 
priežiūros komisija, kurios až 
davinys sekti, kad vadinami dy 
kaduoniai būtų priversti dirbti.

jų ir net svetimųjų tautiečių 
prisijungimas. Visa tai paleng 
vina mums pakelti tą skaudžią 
nelaimės auką.

Neturėdami jėgų kiekvie 
nam atskirai padėkoti ir visų 
išvardinti, tariame nuoširdžią 
padėką visiems, visiems mus 
užjautusiems, patarnavusiems, 
raminusiems ir visaip kitaip 
mus stiprinusiems.

Pasiliekame giliai liūdėda 
mi netekę savo brangiosios ir 
mylimosios Juditos.

Daiva, Olga ir Juozas 
Audėnai.

* * *
Nuoširdžiai dėkojame visie 

ms draugams už taip malonią 
staigmeną vedybinių sukaktu 
vių proga. Visa tai liks ilgam 
mūsų atmintyje.

Onutė ir Romas Barisai. 
Iberville, P. Q.

* * *
Rengiant VlII-tąją Kana 

dos Lietuvių Dieną Montreely 
je, kuri praėjo su dideliu kul 
tūriniu pasisekimu, mes nuo 
širdžiai dėkojame:

Jo Em. kardinolui P. E. 
Leger, dalyvavusiam parnai 
dose ir gražiai mus sveikinu 
šiam;

Verduno miesto burmistrui 
Geo O’Reilly, M. P. P., pa 
lankiomis sąlygomis uzleidu 
šiam Auditoriją ir prisiuntusiam 
sveikinimą raštu;

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Pirmininkui Jonui Ma 
tulioniui asmeniškai dalyvavu 
šiam ir pasakiusiam pagrindinę 
oficialiosios dalies kalbą;

Krašto V-bos Pirm. Stepo 
nui Kęsgailai gražia kalba pra 
turtinusiam mūsų rengtos ra 
dio valandėlės ir oficialiosios 
dalies programas;

Brazilijos L. B-nės Pirm, 
kun. Ragažinskui, dalyvavu 
šiam ir mus sveikinusiam; Przl. 
Ttilabai už atlaikytas katalikam 
ir kun. Jurėnui evangelikam pa 
maldas;

Už prisiųstus sveikinimus: 
abiejų Montrealio universitetų 
rektoriams, Lietuvos atstovui 
J. Kajeckui, VLIK'ui, L L. K-’ 
tui, JAV Lietuvių B-nei, 1. 
Žiburiams, N. Lietuvai ir Tė 
vui J. Kubiliui, S. J.;

Rengimo Komiteto pirm. T. 
Lukoševičiui už įdėtą darbą ir 
pastangas organizuojant ir pra 
vedant visą tą šventę;

Dr. V. Pavilaniui, kuris tvar 
kė susirašinėjimą ir taip gražiai 
bei sklandžiai vedė oficialio 
sios dalies programą;

Abiejų parapijų klebonams
Nukelta į 7-tą psl.

7.
Su revoliucija Vokietijoje 

Leninui nepavyko, susidūrus 
ten su sąmoningu sodžiumi, su 
sipratusiais darbininkais, disci 
plinuota kariuomene ii iš viso 
su augštesnės negu Maskolijo 
je kultūros visuomene. Tačiau 
ir Maskolijoje bolševikinį per 
versmą darant, ne tik kiti bei 
ševikų vadai (Kamenevas, Z’ 
novjevas), bet ir pats Leninas 
nebuvo tikras, ar be pavyks 
valdžioje įsitvirtinti, sakyda 
mas: „bent dvi savaiti išsilsi 
kyti”. Nebe Lenino, tik kar> 
pakrikimo. Laikinosios Vyriau 
sybės klaidų ir iš viso milžimš 
kos Maskoilijcs nekultūringu 

mo, o paskiau žiaurių stalini 
nių „replių“ ir Chruščiovo suk 
tybių dėka ligšiol dar nėra griu 
vusi tarybinė santvarka.

Kad Stalinas buvo žiaurus 
sadistas, milionus žmonių su 
naikinęs, tai visi skaudžiai ži 
nome, bet ar buvo Leninas žiau 
rus? Prieš nekruvinąją 1917 
inv vasario inėn. revoliuciją 
„tikrą“ priešrevoliuciją šukei 
damas, jis, suprantama, neabe 
jojo, jog tikroji revoliucija“ r.e 
galinti išsiversti be kraujo, be 
aukų — ir tikrai, civilinis ka 
ras Maskolijoje savaime išpiė 
šė abiem pusėm daugybę au 
kų. Tas lyg būtų „natūralu“ 
neišvengiama, suprantamu... 
Tas dar net ne stalininės bau 
džiamosios ir kitokios stovyk 
los, trėmimai, „sistemingos“ 
žudynės, priverstiniai milionų 
badavimai... Čia jau nė „didžio 
jo” Lenino sritis, kad ir jo 
įkvėpta... Tačiau žvėriškas ca 
ro ir jo šeimos bei giminės iš 
žudymas tai jau ne vien rex o 
liucinės Lenino „teorijos“ 
praktikinis pritaikymas (jie 
buvo išžudyti Lenino ne tik 
įkvėpimu, bet ir jo tiesioginiu 
to reikalo pavedimu) — pran 
cūzų karalius ir karalienė pet 
revoliuciją buvo (su cercmo 
nijomis!) nužudyti, kuo gi XX 
-jo amžiaus Maskolija bus už 
X VIII-jo amžiaus Piancūz' 
ją menkesnė (tad žmoniškes 
nė, kultūringesnė!!). Atsimin 
kime, jog daugelį metų prieš 
1917 m. revoliuciją vyresny 
sis Lenino brolis už prisideji 
mą prie pasikėsinimo prieš ta 
rą Aleksandrą III buvo pakar 
tas, kas jaunuolį Leniną giliai 
sukrėtė, ir jis prisiekė carizmui 
kerštą. Tą kerštą įvykdė žudy 
damas kad ir ne Aleksandią 
III, bet jo sūnų Mikalojų II, 
šio žmoną Aleksandrą, jų sū 
nu Aleksiejų, visas jų duktė 
ris ir ką kur tos Romanovų gi 
minės pagavo. Čia jau nebe 
„vado“ „tikslus“ taikymas, tik 
mažo žmogaus žiauri „silpny 
bė“. Taip pat „silpnybė“ jau 
na pasimirusi bolševike Arma 
ndienė, dėl kurios Lenino žmo 
na norėjo nuo vyro pasitrauK. 
ti. Irgi „silpnybė“ viena augs 
tyvos Lenino knirties priežas

JUOKDARIAI...
SOVIETINIAI DANTYS...

— Iš kur pas tave tokie gra 
žūs dantys, — klausia draugas 
draugą Panevėžyje susitikęs.

— Sovietiniai, drauge, — 
jam atsako gražiadanlis.

— Bet man tokių dantų ne 
teko dar matyti.

— Matai, čia man dantistas 
padarė nuotrauką. Todėl ir ro 
vietiniai.

— Nuotrauka gi ne dantys?
— Svarbu, kad sovietinė 

nuotrauka. Na, o dantis tai 
man pagal tą nuotrauką atsiun 
tė iŠ Kanados. Ten irgi moka 
dantis daryti... Bet ta» nesvar 
bu.

— Kanados užs. r. min. Gre 
en mano, kad Chruščiovas ato 
minius bandymus atnaujino dėl 
šių priežasčių: derybas su vaica 
rais nori pradėti atsirėmęs tiži 
ne jėga, dėl viduje kylančių su 
nkumų, ryšium su Kinijos tai 
kysena, sumanęs pabauginti pa 
saulj. 

čių. Ne vien protinis persidir 
bimas, ne vien Kaplanaitės iš 
šautos kulkos pasėka, bet ir 
daug paprastesnė, Maskvos gy 
dytojų paslaptingai šnabždėta 
(Valangoje vienas jų ir mums, 
Pletnevas, tai sakė), o Krasi 
no ir kitų bolševikų lietuviams 
irgi sakyta — venerinės ligos 
pasėka.

Bet tai jau silpnybės, kmių 
ir daugiau didžiajam vadui ne 
trūko, kad ir per dvejis metus 
pasitikėjimas Saugumo Depar 
tpimento prie bolševikų,, .net 
Valstybės Dūmon pristatytu 
sekliu Romanu Malinovskiu, 
ir kiti „mažmožiai”.

Ir štai tik šešerius metus 
(drauge su ligomis) Raudoną 
ją Rusiją tevaldęs, labjau ma 
žiau praskynęs jai taką į kens 
tvarkomus dešimtmečius, Par 
tijos raudonmaskolių Leninas 
Stal'in'Os Chruščiovo ir kitų 
paverčiamas stabu. Nesvar 
bu, jog ir gatvės ir miestai pra 
minami jo vardu, papuošiami 
ar pabjaurinami vykusiomis ir 
visai nevykusiomis jo statulų 
mis, jo mauzoliejus paverčia 
mas stabine šventenjbe, pa 
praščiausias jo rašinių žodis 
keliamas nepaprastos jo išnnn 
ties išraiška (kiek jam paskir 
ta veikalų, atvaizdų, poeziios 
ir muzikos kūrinių!), tik kur 
kas svarbiau, jog visam tai dc 
kingai verčiami nusilenkti ir 
primti privalomais stab 
m e 1 d ž i a i s virtę milionai.1)

Noromis nenoromis prisime 
na panašus, bet koks skirtin 
gas, kad ir tikslingas, sausas, 
bet įspūdingas tos pat bostoni 
nės Enciklopedijos IV-tame lo 
me (1954 m.) Dariaus gyven 
raštyje jį ir Girėną — tuodu 
kilniu Amerikos žemaičiu, ne 
kitų, tik savo krauju, meile ir 
pagarba Nepriklausomai Lie 
tuvai ir laisvai lietuvių tautai 
užantspaudavusiu — liečiąs 
laisvo jiems tautos dėkingumo 
išraiškų sąrašas, kurio tik galą 
tepaminėsiu: 1934 Lietuvoje 
buvo apie 300 Dariaus - Girė 
no gatvių (beveeik kiekviena 
me miestelyje), (jiems skir 
tos) 24 aikštės, 18 tiltų, 8 rno 
kyklos. Kas vertė visa tai da 
ryti? Partija? Vyriausybė? Ne, 
tai darė niekeno neverčiama, 
laisvai galvojanti ir veikianti 
Tauta.

’) „Neklaidingasis“ Leninas 
gavo net trauktis atgal savo 
ekonominėje politikoje,. kai 
buvo paskelbęs jos NEPO 
kryptį, priešingą prieš tai jo 
skelbtai ir pravedamai, ir daug 

’kur’ gavo* nusilenkti nemalo 
niems faktams, kas betgi vargi 
narnoje visuomeenėje nė kiek 
ne turėjo sumažinti jo „genia 
lauš neklaidingumo“ aureolės 
— ir nesumažino, nes to prižiū 
rėjo ir tebesaugo jo partija.

Bus daugiau.

RUSK IR GROMYKO
— Sir, — kreipėsi po vieno 

išsigėrimo Gromyko į Ruską.
— Tamsta turėtum būti mano 
vietoje, a aš tamstos, nes tams 
tos pavardė tiktai truputį ap 
trumpinta, bet rusiška Rusk’ij, 
o mano daugiau tiktų triukš 
mingai Amerikai... — perina 
tomai juokavo Gromyko.

— Gal ir galėtume pasikeis 
ti, jeigu paklausytume Sulzber 
gėrio, — atsakė Rusk.

SĄVOKŲ SUPAINIOJIMAS
Chruščiovas, ruošdamasis už 

imti Stalino vietą, tuojau su 
sikirto su Malenkovu, kuris N; 
kitai padarė priekaištą, kad jis 
atnaujina asmens kultą.

— Supainioji sąvokas, driu 
gas Malenkov! — Stalinas ir 
asmens kultas tai taip, bet as 
mens kultas ir Chruščiov vadi 
naši kolektyvinis valdymas... 
Diaugas supainiojai sąvokas!
— atrėmė Nikita.

Mandrapypkis.
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Kritiškas žvilgsnis
Į J.A.V. politiką

KUBOS INVAZIJA TIKSLINGUMO IR TEISĖTUMO 
POŽIŪRIAIS

Tragiškai žuvusio J. Jakš-Tyrio paskaita Santaros 
susirinkime.

2.
JAV IR KOLONIALIZMAS

,.Amerikiečiai visą laiką galvojo, kad mes esame senam 
diską, imperialistiška, kolonialinė galybė ir jie suprantą 
rusus geriau”. Clemen’. Atlee.

Antikolonializmas yra vie 
na gražiausių JAV laikysenos 
aspektų. Gražiausias ne vien 
moralės, bet ir politinio tiks 
lingumo požiūriu. Antikoloma 
liznras, reikalaudamas tautos 
išorinio nepriklausomumo, Kar 
tu yra kelrodis žmogaus laisvė 
jimo procese.

Deja, ir šį antikolonialistinį 
principą JAV nesugeba išnau 
doti. Nesugeba todėl, kad bū 
darnos iki kaulų smegenų kon 
.rvatyvios, tik lūpomis pripa 

žįsta laisvės ir pažangos prin 
cipus. 1 ikrumoje gi savo ši.- 
dyje JAV bijo bet kokių pa 
keitimų, reformų, saugok Vieš 
patie, revoliucijų. Tebūnie vis 
kas, kaip yra, tevergauja juo 
das baltam, vargšas turtingam, 
silpnas stipriam ir tenekliudo 
.savo „nedorovingomis minti 
mis" apie laisvę televizijoje 
beisbolo ir cavvbojų žiūrėti. Po 
puliariojo ■ Eisenhowerio iškel 
tos rankos ir saldi šypsena yra 
geriausias šios laikysenos įsi 
kūnijimas.

Tačiau pasaulis vietoje ne 
stovi. Tautinės nepriklausomy 

is banga nušlavė Azijos ir Af 
rikos žemyną. Dien-Bien-Pliu, 
Gana, Gvinėja, Alžyras — tik 
keletas pavyzdžių, kurie paio 
do, kad senos tautos nebesto 
vi prieš dilemą ar joms pripa 
žinti naujų valstybių nepriklau 
somumą ar ne. Istorijos eiga 
nuėjo žymiai toliau ir joms be 
lieka apsispręsti: būti su jomis 
ar prieš jas. Baltųjų aiškini 

KUBOS GEOJPOLITINĖ IR ŪKINĖ PADĖTIS
„Kiekviena revoliucija perdeda senosios santvaikos 
blogybes. Mums, kubiečiams, to daryti nereikėjo. Pati 
tikrovė, senosios Kubos kaimo santvarka buvo perdėji 
mas. Tai buvo nuolatinio skurdo ir nevilties vieta...’

C. Wright Mills, „Listen, Yankee.

Apie du trečdaliai Kubos 
vaikų nėia lankę jokios pra 
džios mokyklos, o dauguma 
tų, kurie pradėdavo lankyti 
mokyklą, greit iš jos iškrisda 
vo. 1950 metais, pavyzdžiui, 
180,000 pradėjo pirmą skyrių, 
bet mažiau, negu 5,000 prade 
jo aštuntąjį. Ar gali būti kai 
ba apie tautos kultūrinį lygį?

Štai pora duomenų iš eko 
nominio salos gyveninio. Kaip

žinome, Kuba yra cukraus, ta 
bako, kavos, ryžių, kokoso ne 
šutų ir kitokių žaliavų kraštas. 
O ar daug kas žinome, kad tai 
yrh. turtirtgasj mineralų kraš 
tas: geležies rūda, vai is, man 
ganas, druska, chromitas ir 
net pramoninis deimantas. Ko 
dėl tad pramonė neišvystyta? 
Atsakymo nereikia tol. jieško 
ti: iš 3,5 bilionų tonų geležies 
rūdų, pav., apie 90% TAV

mas, jog jie norį, kad juodukai 
išvengtų tų pačių klaidų, ku 
rias jie patys savo išsivystymo 
eigoje yra padarę, aiiikiečių 
nepatraukia: „Mes norime bu 
ti laisvi ir daryti klaidas, febu 
nie tai mūsų klaidos“ (Toire).

Tautinė nepriklausomybė 
reiškia ne tik senosios adminis 
tracijos naujos valstybės ribo 
se galą, bet ir kolonialinių tau 
tų ekonominės eksploatacijos 
pabaigą. Daugelis naujų nepri 
klausomų kraštų nori ii ekono 
miškai nebūti užsienio žaisliu 
kais. Iš kitos pusės, nelureda 
mi didesnio savo krašto kapi 
talo ir dažnai nepakankamą 
kvalifikuotos jėgos kiekį, jie 
yra net priversti naujoje savo 
valstybėje įsivesti daugiau ar 
mažiau socializuotą ūkį. Taip 
yra Indokinijoje, Egipte, Ga 
noje ir Gvinėjoje. Iš tikrųjų 
išorinė nepriklausomybė būtų 
pasityčiojimas, jei liktų užtik 
rintos tos pačios nuosavybes 
teisės naujose valstybėse. Ne 
kitaip ir mes elgėmės 1918 me 
tais atstatę savo tautinę vais 
tybę : senieji šeimininkai—dva 
rininkai, nežiūrint jų naciona 
linio kraujo identiškumo, buvo 
pašalinti iš savo dominnojan 
čių pozicijų ir tauta pati į savo 
rankas perėmė ekonominius 
šaltinius.

Tad ar nuostabu, kad vie 
nas iš pirmųjų dr. F. Castro 
žygių buvo nacionalizuoti pri 
vačias bendroves. 

plieno bendrovės laiko atsar 
goję ir jų nekasa.

Iš 170 cukraus fabrikų 54 
% priklauso JAV bendrovėms 
ir tik 34% yra kubiečių ranko 
se.

Visoje Kuboje, kuri yra 
tiek gyventojų skaičiumi tiek 
užimamo ploto atžvilgiais ap*e 
2,5 kartų didesnė už Lietuvą, 
kiaulių priskaitoma tiek pat, 
kiek Lietuvoje jų buvo 19d9 
m. Gi avių apie 5 kart mažiau 
(Kuboje 200,000, Lietuvoje 
1,3 milionai).

Iliustracijai revoliucionie 
riaus balsas: „Kiekvienais me 
tais kaimo skurdą ir tingumą 
aplankydavo „tiempo muerto" 
— mirties sezonas. Tada laukų 
ir fabrikų darbininkai būdavo 
alkani. Dėl trumpo darbo se 
zono nendrių laukuose ir cuk 
raus fabrikuose ir dėl to, kad 
cukrus buvo toks dominuojan 
tis produktas... kubiečiai kas 
met mėnesiais likdavo be jo 
kio darbo.

Viduryje ekonominės kon 
junktūros pakilimo, kurį šiau 
rėš amerikiečiai patyrė Korė 
jos karo pasėkoje, Kubos su 
rašymas atskleidė, kad visoje 
Kuboje be darbo vidui kis die 
nai siekė % mūsų visų ctarbi 
ninku ir žemdirbių. Kaip du 
Jūsų (amerikiečių) pačių eko 
nomistai nurodė, tas faktas 
reiškia, kad kiekvieni metu 
Kuboje buvo tokie, kokie pa 
tys blogiausi metai buvo Jūsų 
didžiosios ■ 1930 mėtų depiesi 
jos laikotarpyje.

Mums tai buvo ‘normalu’ — 
ir prašau mūsų neužgaulioti, 
klausdami apie nedarbo pašai 
pą ir paramą; tai, kaip sako 
ma, buvo turtingiems jankiams. 
Nedarbas Kuboje buvo chro 
niškas ir nepaliaujamas...”

O, štai dar vaizdelis apie 
žmones: „...Skurdas reiškia
neturėjimą apavo ir jis reiškia 

CBC - TV atstovas King Whyte surinko 2000 porų suauko 
tų pačiūžų Indėnų vaikams.

riebias kirmėles, rėpliojančias 
tavo vaikų žarnose iki jo baso 
pado. Skurdas Kuboje reiškė 
8 žmonių egzistavimą — kas 
gi galėtų sakyti gyvenimą?— 
vargingoje lūšnoje: purvino 
mis grindimis, kiauru stogu, at 
viru virimui židiniu, apie kurį 
dūmuose kosėdami grūdasi 
jos įnamiai. . .”

Tebūnie tai pagiežos ir ne 
apykantos žodžiai. Bet jie yra 
taip pat žodžiai, kuriems ne. 
galima nuneigti tiesos. Pagal 
katalikų Eklezijos statistiką 
Kubos žemdirbys (guajiro) 
net fiziškai menkėja: „jis sve 
ria 12 svarų mažiau už mies 
tietį ir yra 2—3 cm. už jį ma 
žesnis. Jis ir miršta greičiau, 
bet ne nuo persidirbime, o nuo 
nedavalgymo pasekmių (tbc., 
vidurių parazitai)“ („Der Mo 
nat“). Argi galima šioje šalyje 
turėti pasisekimo tiems, kurie 
skelbia, jog žemės reforma 
Kuboje esanti nesąmonė! Gi 
tokiais asmenimis ČIA rėmė 
intervenciją Kuboje.

' * * *
Antrasis momentas pykinęs 

„jankius“ — F. Canstio aati- 
-amerikoniškas nusistatymas. 
JAV padėjusios gi Kubai ispa 
nais nusikratyti, o štai Koks ai 
atlyginimas — „kaimyniškų 
santykių ’ nuodijimas!.. Tiesa, 
1898 m. amerikiečių daliniai 
padėjo išguiti ispanus, bet pa 
tys kraštą valdė iki 1902 m. 
O, ir pasitraukdami išsiderėjo 
Platt - Amendment, pagal ku 
rį turėjo teisę daryti karines 
intervencijas iki 1934 m. Š: 
teisė nebuvo tik popierinė: 
1906 m. JAV kariniai daliniai 
numalšino sukilimą prieš ken 
servatonų vyriausybę ir valdė 
kraštą iki 1909 m. Taip pat 
1912 m. buvo atvykę „tvarką 
ir ramybę“ atstatyti. Kokio gi 
stiliaus „jankių“ remiamos vy 
riausybės Kuboje viešpatavo.

MŪSVf^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

PASKUTINIS „SPORTAS”?
Mielas Bičiulis ir dabartinis 

„Sporto“ red. Kęstutis Čerkc 
liūnas (, su kuriuo dažnai 
tekdavo, nors laiškų formoje, 
pasidalinti aktualiais sporti 
niais klausimais) savo paskuti 
niame laiške rašo: „baigiu 
ruošti paskutinįjį Sporto nume 
rį. Su šiuo numeriu atsisveiki 
na dabartinis redakcinis kolek 
tyvas“.

Tai skaudi tremties spoiti 
ninkama žinia, kadangi mielo 
Prieteliaus Kęstučio rankose 
dabartinis „Sportas“ išaugo į 
rimtą sportinį laikraštį, kuria 
me dažnai rasdavonąe ir bendrų 
straipsnių, liečiančių mūsų jau 
nimo auklėjimo klausimą — 
taigi — labai tinkamus pasi 
skaitymui ir sportininKU tė 
vams ir visiems jaunimo orga 
nizacijų vadovams. Nenore 
čiau būti blogu pranašu, tačiau 
giliai, giliai širdyje jaučiu, kad 
su dabartiniu redakciniu kolek 
tyvu ilgesniam laikui žlugo u 
„Sporto“ leidimas. Nėra ka! 
bos, kad ŠALFAS S-ga savo 
suvažiavimme lapkričio 11 — 
12 dd. Toronte turi surasti vi 

leidžia spręsti, kad ir šis vaiz 
delis:

„Linksmas turizmo miestas 
Havana! — Senose dienosd 
tai buvo daugiau, negu nuo 
dėmės vieta. Mes, kubiečiai, 
kaip niekas kitas, žinome \ is 
ką apie nuodėmę... Bet H~va 
noje nuodėmė kaikuriems bu 
vo ir dideli pinigai ir kiekvic 
na nešvanki paleistuvystės na 
mų praktika mergaitėms nuo 
12 iki 14 metų amžiaus tik Ką 
atėjusioms iš savo bohies (na 
mų sodžiuje). Prado gatvėje 
ir siauroje vadinamoje Dorę 
bių gatvelėje jos ir jų laiky 
tojai Tave užkalbindavo, o ta 
da Batista ir jo pakalikai gan 
davo savo dalį... Daug to pi 
nigo atsidurdavo kišenėse Ku 
bos vyriausybės, kurią Jūsų 
(amerikiečių) valdža r kaiku 
rios Jūsų bęndrovės remdavo 
ir joms padėdavo...“ C. Wii 
ght Mills, „Listen, Yankee“.

Argi gali ką stebinti „Cuba 
si, yankee no!“ atsiradimas ir 
jo populiarumas. Tai kas ši.in 
dieną vyksta Kuboje yra ilge 
istorine proceso išdava. Ir 
nors visagalio premjero brolis 
Raul Castro šaukė minioms: 
„Cujbanos, Broliai, piasideda 
antroji lotynų Amerikos nepri 
klausomybė“, kas liečia pačią 
Kubą, ji bene bus pati pirmo 
ji!..

Bus daugiau. 

sas priemones „Sporto“ ėglis 
tavimui, kadangi jo netekimas 
yra didelis smūgis visiems lais 
viems lietuviams sportiniu 
kams ir. . . džiaugsmas Lietu 
vos okupantui.

GAUTAS LEIDIMAS.
Hamiltono LSK Kovas ga 

vo FASKo leidimą surengti 
pas save dešimties geriausių 
stalo tenisininkų ir krepšinio 
„ketvertuko" turnyrus. 'Pasi 
ruošimo darbai jau pradėti.

IŠ LIETUVOS KOVŲ UŽ 
AUGŠTĄJĄ LYGĄ

— Vilniaus Spartako futoo 
lo komanda visom įmanomom 
jėgom stengiasi išsilaikyti augš 
toje Sov. Sąjungos futbolo ly 
goję. Paskutiniu metu atsiekė 
labai svarbius du laimėjimus 
prieš gudus ir estus. "I ikrumo 
j e tai nebuvo vien tik Inman 
dinis susitikimas, bet jau tų 
tautų rinktinių kovos, nes gu 
dai, estai ir lietuviai į savo ko 
rnandas dar yra sutraukę pajė 
giausius futbolininkus. Taigi, 
rungtynes Spartako ir estų Ka 
levo, reikia laikyti kaip rung 
tynęs pavergtos Estijos ir Lie 
tuvos, laimėtas mūsų sostinėje 
lietuvių 3:1.

Dar gražesnę pergalę vilnie 
čiai iškovojo Minske prie 4 0 
tūk. žiūrovų, nugalėdami „Bie 
lasusios“ komandą J :0. Po šių 
rungtynių, Vilniaus Spartakas 
turi surinkęs penkiolika taškų 
ir yra atsiplėšęs penkiais taš 
kais nuo paskutinės vietos Ka 
levo ir latvių Daugavos — tik 
vienu tašku. Ar pavyks mūsiš 
kiams išsilaikyti augšloje lygo 
je — viskas priklausys nuo Ii 
klišių Šešių rungtynių, kurių 
bent trejos turėtų pasibaigti 
vilniečių pergalėm.

STALO TENISO 
LAIMĖJIMAI

Be šių gražių laimėjimų, rei 
kia dar pranešti apie stalo te 
nišą ir lietuvių pergales šioje 
sporto šakoje visos Sov. S- 
gos Spartako draugijos pirme 
nybių rungtynėse Sevastopoly 
je, kur lietuviai laimėjo visas 
pirmas vietas, nors ir žaidė be 
S. S-gos meisterio A. Sauno 
rio. Ir taip, vyrų grupėje, pane 
vėžietis V. Vaidžiulis baigmė 
je nugalėjo Knieskovą. Mote 
rų pusėje dėl pirmos vietos ko 
vojo dvi Aldonos — Moriiū 
naitė ir Kondrotaitė (laimėjo 
pastaroji, ir trečioji vieta teko 
vėl lietuvei Balaišytei). Ir likti 

Nukelta į 6-tą psl.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

44.
O praslinkus dar kelioms dienoms, jis vėl grįžo } Pušų 

gatvę. Į darbą jis dar nėjo, vaikštinėjo upės pakiantėmis, re 
lais benykstančiais-pušynėliais, tarp naujai statomų namų, gė 
rėjosi tankiu mišku, dunksančiu anapus Neries. Jam dabar sun 
ku buvo nustygti namie; vaikščiodamas po gamtą, jis ne taip 
jausdavo savo vienišumą. Nomuose buvo užleista, nešvaru 
per sienas driekėsi voratinkliai, karojo nuo lubų, dulkes storu 
klodu gulėjo ant baldų, karnilzų, ant neskaitlingų knygų. . .

Vis dėlto vieną dieną Barvainis ryžosi pakeliauti toliau į 
miestą. Ir jis užsuko į Lilės laboratoriją.

Anksčiau čionai jis niekada nebuvo lankęsis. Palydeda 
vo Lilę tik iki laiptukų ir apsisukęs nužingsniuodavo atgal. Da 
bar tais laiptukais užkopė ir jis. Vos tik atsidūręs pustamsiame 
koridoriuje, jis pagalvojo: „Ir ką gi jai pasakysiu? Ji juk 'įsai 
nenori, kad aš ateičiau“. Tačiau atgal jis nepasuko.

„Reikia viską išsiaiškinti iki galo. Gana detektyvinių ro 
manų su muštynėmis tamsioje gatvėje. Aš arba jis. Barvainis 
galvojo, kaip čia su ja susitikti; Inksmai ar rūsčiai, šypsantis 
ar priekaištaujant.

Koridoriai buvo apytamsiai, bet Barvainio akys apsipra 
to; tačiau dabar jam pasirodė, kad junta aštrų, nemalonų che 
mikalų kvapą. Ligoninės kvapas — tai visai kas kita; ten 
kvepia valerionais, kopūstais, žmogaus prakaitu ir eteriu; tas 
kvapas, nors ir įkyrus, savas, šiltas, konkretus, surištas su zmo 
gumi. Laboratorijos gi kvapas buvo abstraktus; atrodė. Kad 
ore skrajoja dujomis pavirtusi Mendelejevo lentelė, o jo įkiš 
štai graužia matematinės formulės.

Barvainis ilgai varstė įvairias duris; kai kur žmonės mėly 
nais, juodais, o kartais ir baltais chalatais nieko nebuvo girdė 
ję apie Lilę, kitur siūlė jam eiti toliau, o vienoj vietoj ji gi u 
biai apibarė ir pranešė, kad pašaliniams vaikščioti čia iš viso 

uždrausta. Pagaliau jį paaavo šveicorius ir nustebęs pakiau 
sė, kaipgi jis čia pateko. Šveicorius irgi nežinojo jokios Li 
lės.

— Pas mus čia dirba tiek moterų, — jis lyg teisinosi, 
lyg priekaištavo jį trukdančiam prašalaičiui, — kad vardų 
šičia nė nesupaisysi. Lilė! Ką reiškia Lilė? Kas ji, organ: 
kė ar neorganikė, laborantė ar asistentė?

„Cementas, — mąstė Barvainis, — ji darė cemento 
analizę. Tikrai, organikė ar neorganikė?“ Ūmai Barvainis 
pamiršo visas kadaise įgytas žinias, net elementariausias ir 
laukė atsakymo.

Neorganikė, — išstenėjo pagaliau Barvainis.
Šveicorius pamojo jam pirštu; jie pasuko ilgu kondo 

rium tolyn, suko į kairę ir į dešinę, kopė augštyn ir leidosi 
žemyn. Paskui šveicorius parodė Barvainiui juoda cerata ap 
trauktas duris ir pasišalino tyliai, kaip vaiduoklis; Barvainis 
net ir nepajuto, kaip vėl pasiliko vienas.

Už cerata apmuštų durų irgi nebuvo Lilės. Bet se 
niau ji čia dirbo, taip, — meraginos mėlynais chalatais 
įdomiai stebėjo Barvainį. Išvyko kažkur į provinciją, lyg į 
Kuršėnus, lyg į Akmenę. Ir dilba fabrike, gal cukraus, gal 
cemento. Chemikai visur reikalingi.

— Ačiū, — pasakė Barvainis merginoms mėlynais cha 
latais; jos gana užjaučiamai žiūrėjo į jį. Barvainis pagaly", o. 
kad dera gal pasakyti ką nors mandagaus. — Bet ir oras gi 
Gaisus tame jūsų pastate! Net koridoriuj kvapą užgniaužia

Merginos susižvalgė.
— Koridoriuj oras kaip lauke, — tarė viena jų. — Dar 

tyresnis negu lauke.
— Lauke dulkės, — pridūrė antra.
— Pasižiūrėkit čia. Matot? Ištraukiamosios spintes — 

įsiterpė trečioji, rodydama pirštu į stiklinę spintą. Barvainis 
žiūrėjo ne į spintą, o į merginos ranką. Akimirką visi tylėjo, 
po to Barvainis mandagiai palingavo galvą ir atsisveikinęs už 
darė paskui save laboratorijos duris. Jis išgirdo, kad mergi 
nos juokiasi.

„Ji išvyko į Šiaulius, pas Uršulę“, — mąstė Barvainis 
jieškodamas kelio atgal. Jis labai nustebo, kai jam nereikėjo 

nei sukti į kairę, nei į dešinę, nei lipti viršun ar apaičion. išėji 
mas buvo tiesiai čia pat, į gatvę.”

„Tu visą laiką taip klydinėji, o viskas juk daug papras 
čiau, prieš pat tavo nosį“. Mintyse dabar jis dažna' polemi 
zuodavo su savim kaip su antru asmeniu. „Ir ko tu blaškaisi? 
Ko tu prisikabinai prie tos merginos, jei ji tavęs nenori? Kas 
tancija irgi tavęs nepanoro.“

„Palauk, palauk, — dabar tas antrasis „aš“, sakė pirmą 
jam „aš“, — tai tu nepanorėjai Kastancijos. Tu jai patikai ii 
prisirišo prie tavęs, bet ją lankydavai tiktai vienui vienu tiksiu. 
O paskui ji tau atsibodo, tu ją metei“.

Dabar jo akys ašarojo nuo saulės šviesos. Iš Maugmdu 
ko gatvės jis pasuko į Komjaunimo gatvę. Lenkdamas tiolei 
busą, greit prazvimbė pusiau tuščias aerodromo autobusas. Ir 
tada, seniau, buvo tiek saulės, dar daugiau negu dabar. Lėk 
tuvai kilo į viršų ir leidosi žemyn, o Gedukas išsižiojęs žiūiėjo 
į juos. Vėjas taršė vaikų plaukus ir Viktorijos suknelę. Ore 
skrajojo voratinkliai. Kaip ten sakė poetas?

Jau baigės rugsėjis. Po orą gražiai 
Voratinkliai draikės be vėjo. . .

O gal netaip? Barvainis nemėgo poezijos, bet tą eilėraštį 
jis buvo priverstas išmokti mintinai, seniai, oi, seniai, gimna 
zijoj. . . Nejaugi ir jis, Barvainis, jau sensta?

„Bet Viktorija pametė tave ir nuėjo su senesniu až tave“.
Jis stovėjo Komjaunimo gatvėje, neapsispręsdamas, kur 

eiti ir ką daryti. Jis ir nesistengė nieko spręsti. Jo mintyse sū 
kuriavo Gedukas. Kastancija, lėktuvai, Nijolė, aerodromas. 
Viktorija. Kai į jo mintis užklysdavo Lilė, jis ją atkaklia5 šąli 
no; jinai vėl skverbėsi, o jis vėl varė ją šalin.

„Gedukas sirgo tymais”, — sakė jis sau, be garso judin 
damas lūpas; pastebėjęs, kad praeiviai žiūri į jį, jis „usigriebe 
ir tvirtai susičiaupė. „Gedukas sirgo tymais. Tai sunki valkų 
liga, daug sunkesnė, negu tėvai galvoja. O tu ar pagalvojai 
apie Geduką?”

„Aš galvojau apie jį visą laiką. Tai ką aš tuiėjau da 
ryti?“

„Eiti, bėgti, skristi pas jį“.
„Bet jis juk gyvena Adomėno bute“. j
„Na ir kas? Jis juk ne Adomėno vaikas o tavo”. j
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Vasario 16 Gimnazijos
rėmimo reikalu

Prieš keletą metų ši gimnazi 
ja susilaukdavo iš Kanados ne 
menką paramą, apie 4 tū.cst. 
dolerių į metus. Tada buvo 
prisisteigę įvairiose lietuvių ko 
lonijose per 30 rėmėjų būre 
lių, kurių skaičius vėliau suma 
žėjo iki 22 ir pastoviai laikėsi. 
Toronte buvo likę 10, Hamil 
tone 6, ir kitose kolonijose 6 
Apie 50% visos Kanados he 
tuvių gimnazijai teiktos para 
mos davė Hamiltono būreliai.

Pagal mūsų B-nės nuosta 
tus, Vasario 16 gimnazijos rė 
mimą rūpinti ir būrelių veiki 
mą sekti buvo pavesta KLB 
Šalpos Fondui, tačiau jis ne 
daug ką galėdamas prie gimna 
zijos rėmimo savo lėšomis pri 
aidėti, pasitenkindavo tik bū 
relių surinktų pinigų persiunti 
mu ir informavimu, iš ko ma 
tydavosi kiek ir kokie būreliai 
veikia. Perkėlus Šalpos Fondą 
į Montreal}, žinios apie būre 
liūs ir bendrai apie Gimnazijos 
rėmimą beveik nutrūko, tik 
apie Hamiltono būrelius ir jų 
persiunčiamas sumas gimnazi 
jai žinių spaudoje niekuomet 
netrūkdavo, nes p. Bakšys re 
guliariai informuoja.

Spaudos žinios, su skelbia 
momis veikėjų, aukotojų, pa 
reigūnų pavardėmis kaikam 
nepatinka, bet jos duoda vaiz 
dą apie dirbamą darbą ir da 
ffcmas pastangas, kas išjudi 
na visuomenę iš apsnūdimo. 
Kai tik spaudoje nebepasiro 
do žinių apie kokį nors veiki 
mą, tai tas veikimas greit at 
sala, sustingsta ir nebeduoda 
vaisių. Taip atsitiko ir su Va 
sario 16 gimnazijos rėmimu 
Aštuntos Liet. Dienos leidiny 
je, kuris yra kaip mūsų B-nės 
oficialus metraštis, apie Vasa 
rio 16 gimnaziją ir jos remi 
mą nieko neparašyta, ir nepa 
minėta. Iš Vasario 16 gimnazi 
jos neseniai gauto laiško ina 
tyti, kad tos gimnazijos remi 
mas Kanadoje yra apverkime 
je padėtyje. Kadangi žinios 
apie gimnazijos būklę daug 
kam gali būti įdomios, todėl 
tas laiškas, kaiką sutrui ipi 
nūs, čia talpinamas.

Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų 'ai- ; 
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant
rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikri«bą, 
kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir- :• 
tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA. ;

Didžiai Gerbiamas p.
Nuoširdžiai dėkojame už at 

siųstus pinigus ir apskritai už 
Jūsų rūpestį Vasario 16 gim 
nazijos rėmimo reikalais.

Suprantame, kad nelengvas 
yra darbas sumedžioti rėmė 
jus, o dar labjau surinkti iš 
jų mėnesinę duoklę. Rėmėju 
uolumas teikia ir mums morali 
nės paramos pakelti visokius 
sunkumus ir nedateklius. Pra 
šau ir toliau daryti tai, kas jū 
sų sąlygose yra įmanoma.

Be Jūsų būrelio veikia Ka 
nadoje dar šie būreliai.

1. Toronte — Maž. Liet. Bi 
čiuliu D-jos (vad. Aug. Kuo 
las. P. L.). Dr. E. Norvai 
šiene (Toronto gydytojų. P. 
L.).

2. Hamiltone p. Kcžinaičio, 
p. Orvido, p. Mikšio, p. Gra 
jausko ir p. Bakšio. (Bakšys 
yra visų šių būrelių iždimn 
kas).

3. Montrealyje — J. Batai 
čio 2 būreliai.

4. Simcoe — M. Miceikie 
nės.

Kai kurių augščiau suminė 
tųjų būrelių vadovai irgi turi 
sunkenybių su pinigų surinki 
mu, bet stengiasi, nors ir pa 
vėluotai, savo dalį atsiųsti, už 
ką mes jiems esame labai d; 
kingi.

Būsime Tamstai dėkit.gi, 
jei labjau pajudinsite gimna 
zijos rėmimo reikalą. Ypač 
po vasaros atostogų paprastai 
jaučiamas piniginis trūkumas.

Naujam klasių pastatui pa 
žadėjo suteikti gausiai lėšų vo 
kiečių valdžios įstaigos, taip 
kad reikalingas tam dalykui ka 
pitalas yra garantuotas. Lau 
kiama tik statybos plano pa 
tvirtinimo. Sunkiau tačiau yra 
su lėšomis pačiam pragyveni 
mui. Šiuo atžvilgiu mes esą 
me dar vis priklausomi nuo 
mūsų užjūrio brolių paramos.

Mes pasitikime mūsų tautie 
čių geraširdiškumu ir aukingu 
mu, kaip kad iki šiol yra buvę. 
Su gilia padėka ir geriausiais 
linkėjimais Tamstai ir visiems 
būrelio nariams.

Prof. Dr. L. Gronis,
Direktorius.

KULTURWWKWJVIKA
IŠVYKO TORONTO PIANISTO ANDRIAUS

VEIKĖJAS
(Pavasarį Toronto u-te ga 

vęs humanitarinių mokslų ma 
gisftro| A.) (laipsnį, čia 
skautų ir studentų organizaci 
jose veiklus buvęs ir PLB cent 
ro v-bos narys Bronius Vaške 
lis išvyko į Filadelfiją, kurios 
universitete ruošis daktarato 
laipsniui. B. Vaškelis magist 
ro tezėje nagrinėjo poeto Jur 
gio Baltrušaičio kūrybą rusų 
kalba. Daktarato tezėje jis ža 
da temą praplėsti ir dar įjung 
ti mūsų poeto lietuviškąją kū 
rybą, kas jį ir paskatino iš 
vykti į Filadelfiją. Tenykštis 
universitetas yra palankus litu 
anistikos studijoms, esą tam 
medžiagos ir ten dėsto prof. 
Sennas ir prof. Salys. Filadcifi 
jos u-te lituanistikos doktora 
tus jau gavo keletas lietuvių. 
• Rašytojas Antanas Gustai 
tis, gyvenantis Bostone, įsijun 
gė į Antano Škėmos Raštų Iš 
leidimo Fondo laikinąją or 
ganizacinę komisiją.

Kaip matome per paskuti 
nius dvejus, trejus metus, pu 
pė Kanados būrelių nustojo 
veikti — iš buvusių 22 lieka 
tik 11. (Hamiltone 5, Toronte 
3. Montrealy 2, Simnoe 1). 

>. .Pasigendama būvi, veiklių 
būrelių ir jų vadovų: Sudbu 
ry (Rimas), Winnipege (Lu 
koševičius), Windsore (Tanus 
ka), Londone (Kudukis), To 
rontię (Jankaitienė*, Pleinys, 
Al. Kuolas).

Suprantama, kad tie patys 
žmonės negali visą laiką dirbti 
ir aukotis, — į šį darbą įsi 
kia įsijungti visiems tautiečia 
ms ir nešti Vasario 16 vėlia, ą 
toliau, — vieniems pavargus, 
kiti turi ją perimti. Vasario 16 
gimnazija, kaip laisvės kovos 
simbolis, neturi užgesti.

Gimnazijos direktoriaus laiš 
ke yra maloni žinia, kad nau 
jam klasių pastatui reikalingos 
lėšos bus gautos iš vokiečių 
valdžios įstaigų ir statyba greit 
prasidės. Praeitais metais J. 
'JBačiūno pasakojimai (Dirvo 
je) apie Vasario 16 gimnazi 
jos beviltišką padėtį ir apie rei 
kalą ją uždaryti, atiduodant 
mokinius į bendrabučius, iššau
kė viso pasaulio lietuvių reak 
ciją. Dabar matome, kad J. 
Bačiūno samprotavimai nepa 
sitvirtino — gimnazija nelik 
gyvuoja, bet ir plečiasi. Gimna 
zijos vadovybės ir mokytojų 
pasiryžimas ir pastangos šutei 
kia mums, užjūryje gyvenan 
tiems, naują paskatinimą jung 
tis į rėmėjų būrelius ir remti 
gimnaziją ne žodžiais, bet re 
alia auka.

P. Lelis.

KUPREVIČIAUS 
rečitalis įvyksta lapkričio 4 cl., 
8 vai. vakaro Jaunimo Cent 
re. Visa lietuviškoji visuome 
nė maloniai kviečiama rečita 
lyje dalyvauti. Rečita.į ruošia 
Santaros - Šviesos Federacija.

TRAGIŠKAI ŽUVUSIŲ 
PAGERBIMAS

Rašytojo Antano Škėmos, 
visuomenininko Jurgio Jakš - 
- Tyrio ir studentės Juditos Au 
dėnaitės tragiško žuvimo minė 
jimas - akademija Chicago; e 
įvyksta gruodžio 2 d. (šešta 
dienį) 8 vai. Jaunimo Namuo 
se. Minėjimą ruošia specialus 
komitetas, sudarytas iš visos 
eilės lietuviškųjų organizaci 
jy-

RAŠYTOJO ANTANO 
ŠKĖMOS

Raštų Išleidimo Fondui įna 
šus prisiuntė Saulius Šimuliu 
nas 100 dol., Daiva ir Arvy 
das Barzdukai 10 dol., Gabrie 
liūs Gedvilą 10 dol. Norintieji 
padėti Antano Škėmos kūrybi 
ni4m palikimui pasiekti skai 
tančiąją visuomenę prašomi 
Fondui įnašus siųsti sekančiu 
adresu: Dr. Jonas Valaitis, 
2547 S. 45th St., Chicago 32, 
Ill.

NIDA LEIDŽIA 
NAUJAS KNYGAS

Londone veikiąs ,.Nidos” 
knygų klubas kitais veikios n,e 
tais nuo š. m. lapkričio 1 d. 
numato išleisti visą-eilę knygų. 
Jų tarpe minėtinos: Irenos Jo 
erg „Laimės jieškotojai“ (no 
veliu rinkinys), Pulgio Andriu 
šio „Daina iš kito galo“ (felje 
tonų rinkinys), J. Gliaudos 
„Ikaro sonata“ (apie M. K. 
Čiurlionį), prof. M. Biržiškos 
„Dėl mūsų sostinės“ (antroji 
atsiminimų dalis), P. Orintai 
tės „Daubiškės inteligentai” 
(romanas) M. Vaitkaus „Su 
Minija į Baltiją” (atsimini 
mai).

NAUJI LIETUVOS 
KOMPOZITORIŲ 

KŪRINIAI
Lietuvos kompozitoriai per 

žiūrėjo naujus kūrinius: K. Ka 
vecko poemą „Keturi“ pagal
S. Neries žodžius, parašytą 
chorui, orkestrui ir solistui; iš 
klausyta J. Karoso chorinė siu 
ita, R. Žigaičio preliudai for 
tepionui ir A. Klenickio dai 
nos.

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
NAMAI LOS ANGELĖJE 

jau įrengti. Netrukus įvyks jų 
atidarymas. Tai jau antri lietu 
viškos visuomenės namai Los 
Angelėje, Kalifornijoje.

Danutė Paškevičiūtė

ILGIAUSIA KELIONĖ
Šiandieną varčiau laišką:
Tėviškė mana seniai juk palikta.
Jie sako, kad nei pirkios tos nėra,
Nei svirno. t
Kad ten prie vieškelio suaugo • -
Tankus beržų miškas, 
Paliko tik tas pats dangus.
O aš tenai ant griovio kranto
Basomis kojomis liečiau žoles
Ir ten verkiau nuo stogo varvančių 
Lašų sulyto mažo, juodo špoko. 
Tenai mes laidojom senolį mano. 
Tuo pačiu vieškeliu mes nulydėjom jį mirtin. 
Kapų koplyčioje ten gaudė varpas, 
Ir laikas skaitė ten senus, sukrypusius kryžius.
Tuo vieškeliu, kuris paraistėmis ir pamiškėm nueina.
Nubiro mano protėvių karta į kartą.
Nubrido jie Niūniuotais rudeniais 
Suplikusiu gyvenimu į mirtį. 
Ir aš šiandieną parėjau į tėviškę 
Atsiminimų akmenėliais išgrįstu taku.
Pasižiūrėti liūno vandeny atspindusio dangaus, 
Aš parėjau ilgiausioje kelionėje namo.

(Iš naujai išleistos D. Paškevičiūtės eilėraščių knygos 
„Aš negaliu verkti“).

K. KAVECKAS SU CHORU 
IR SOLISTAIS

išsiunčiamas lankyti Rusijos gi 
lumos vietų — Kuibyševo, 
Orenburgo, Kazanės, Gorkio, 
Baltgudijos sostinės Minsko ir 
kt. Viso duos apie 20 koncer 
tų. Solistai, K. Šilgalis, A. 
Repšytė ir L. Mackonienė, 
tam tikslui paruošė dvi progra 
mas. Žinoma, tai vargo duoklė 
savo ponui, bet tegul ir ponas 
žino, kad yra vergų su savai 
minga kultūra, kuri reikalinga 
savarankiškumo.
• Tarptautinių liaudies šokių 
Argentinoj B. Aires festivalyje 
armėnų salėje lietuvių ansamb 
lio „Gintaro“ pasirodymas pui 
kiai pavyko. Šį sambūrį sudaro 
daugiausia studentai ir moksle! 
viai. Apie lietuviškus šokius 
trumpai paaiškino Dutkaitė lie 
trviškai ir Kalpokas ispaniškai.

KOVA UŽ METRINŲ 
SISTEMĄ AMERIKOJE 
JAV dedama pastangų ofi 

cialiai įvesti dešimtainę siste 
mą. Bet bandymami, priimti 
kongrese, senate įstatymus, 
keičiančius dabartinę gramoz 
diską inčų, svarų, mylių, tem 
peratūros sistemą, šiemet ne 
praėjo. Sveikintinas sumany 
mas bus bandomas kitais me 
tais.
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NAUJOJI TORONTO 
ROTUŠĖ

Naujos miesto rotušės pro 
jektui atrinkti prieš porą metų 
buvo įvykdytas tarptautinis ar 
chitektų konkursas. Jį laimėjęs 
vienas iš geriausių suomių ar 
chitektų, Viljo Revell su dide 
lės Toronto architektų firmos 
J. B. Parkin Assoc, pagalba 
paruoši statybos planus, pa 
gal kuriuos varžybų būdu staty 
bos sutartis atiteko Toronto 
firmai Anglin - Norcross už 
22 ir pusę mil. dolerių. Kadan 
gi statybai buvo numatyta 
apie 25 mil. dol. miesto tary 
ba nutarė pastatus praplėsti 
iki tos sumos. Dabar dar rei 
kia gauti provincinės valdžios 
įstaigų aprobata šiom didelėm 
išlaidom ir jeigu nebus kliū 
čių, manoma statybą, kuri tę 
sis apie trejetą metų, pradėti 
dar šį vėlyvą rudenį.

Projektas, kaip spręstina iš 
galutinių planų, buvo žymiai 
pakeistai! nuo origirialo dėl 
tam tikrų finansinių ir staty 
bos priežasčių, tačiau esmėje 
tebėra pirminėje formoje. Ne 
žiūrint pakeitimų, naujoji To 
ronto ratušė be abejo bus ar 
chitektūriškai iškiliausis pasta 
tas Toronte ir įspūdingiausia 
rotušė visoje Š. Amerikoje.

„Žinoma, elgiausi aš negerai, bet tai greičiausia teb'-vo 
paprastas apsileidimas”.

„Kaip, tu pamiršai sergantį vaiką ir vadini tai apsiieidi 
mu? Tu nežinai net, kad persirgo Nijolė. Ji pati tai tau pra 
nešė. Argi tu esi tėvas?“ z

Išbaręs save, jis greit apsiramino ir ruošėsi grįžti į Pušų 
gatvę. Šiandieninio maršruto jam pilnai užteko. Tačiau ko 
jos pačios pasuko kitur.

Kelias buvo labai tolimas.
„Jie gyvena štai šitame name. Užeit ar neužeit“?
„Žinoma, užeit. Kuriuo gi tikslu tu čia atėjai?”
Vis dėlto jis susvyravo ir buvo begrįžtąs atgal. Ir ūmai 

jį pagavo siaubas: o jeigu, jam pačiam besergant, pablogėjo ir 
Geduko sveikata? Jeigu kokios komplikacijos? Jeigu, jeigu, 
jeigu?

Jau nieko nebegalvodamas, jis paskambino. Ant durų 
tebekabėjo maža vario spalvos lentelė: „Gyd. A. Adomėnas”. 
Už durų buvo tylu. Barvainis pabeldė.

* Už durų tebebuvo tylu.
Barvainis vėl pabeldė. Kol kas krumpliais.
Tylu. V
Po to Barvainis sudavė keletą kartų kumščiu.
Tylu.
Po to jis ėmė klabinti rankeną, o pagaliau paspyrė duris

koja.
„Ką gi tai reikštų? Nejaugi jie tikrai išvyko? Nijolė kai 

bėjo apie Palangą. Bet argi taip greit?“
„visai negreit. Tu juk sirgai, sirgai ne dieną ir ne dvi“
Nežinojimas labjausiai jį slėgė. Jis tūžo ant Lilės, Kas 

tancijos, Viktorijos, visų. Visos jį apleido, o kodėl? Nejaugi 
jis toks nesugyvenamas? Kodėl kili gyvena kaip žmonės, o 
jam taip nesiseka?

Ir kaip galėjo Viktorija nepranešti jam, vaikų tėvui, 
kad jie visi išvyksta kitur?

XXIX
Kol vaikai buvo Vilniuje, Barvainis galėjo ištisus mėne 

sius negalvoti apie juos. Jis žinojo, kad vaikai čia, pasiekiami, 

kad užtektų jam tik panorėti — ir juos matytų, kalbėtųsi su 
jais, džiaugtųsi jų naivia vaikiška išmintim.

O dabar jį apėmė ilgesys. Tas ilgesys nustelbė viską — 
ir karčias mintis, prisiminus Lilę ir jos pabėgimą, ir nesmagias 
mintis, prisiminus, kaip jo vengia Kastancija. Net nuoskau 
dos ir kartėlio, o gal neapykantos jausmas Viktorijai pamažu 
išbluko, neteko savo aštrumo ir aitrumo, tapo aptrauktas plo 
nu abejingumo rūku.

Kartais gi įvykdavo dar keistesni dalykai • Barvainis m 
davo ilgėtis Viktorijos. Taip, kol ji gyveno čia, Vilniuje, ne 
toliese jo, to nelemto Adomėno bute, buvo kas kita. Ir štai ji 
išvyko, o jis visa tai, kas išgyventa pastaruoju metu, pama 
tė tolimoje perspektyvoje. Tokia nereikšminga pasirodydavo 
kartais visa toji netikėta, keista jų išsiskyrimo istor ja.

„Visą laiką aš grąsinau jai, kad išvyksiu į penfenja 
Grasinau? Ne, aš juk iš tikro galvojau išbėgti iš čia, išnykti... 
O išbėgo jinai be jokių grasinimų. Išbėgo kuo toliau nuo ma 
nęs. Teismas mūsų neištuokė, aš dar esu šeimos galva. Neva 
lia taip, be mano žinios, pagrobti vaikus ir kažkur juos nudan 
ginti.“

Tada jį pagaudavo vėl pyktis, jis vaizduodavosi sau, 
kaip atsiduria Palangoje ir deklaruoja savo teises. Po to gi 
apglėbdavo jį visiškas abuojumas bet kam, vaikai vėl atitclda 
vo, šalia Viktorijos šmėstelėdavo Lilė, paskui Kastancija vėl 
Lilė, vėl Viktorija. . . O po to tuštuma.

Baigėsi ligos atostogos, prasidėjo darbymetis. Iš polikb 
nikos ir rajono Barvainį vėl perkėlė į ligoninę; čia darbas bu 
vo laikomas lengvesniu. Tai, žinoma, ne visiškai atitiko tik 
rovę. Darbas čia buvo sunkus ir atsakingas, tačiau vaikščioti 
reikėjo žymiai mažiau.

Vieną gegužės vakarą Barvainis, nenustygdamas nan le, 
užsuko į ligoninę. Budėjo vėl Pileckis. Vakaras buvo ramus, 
šiltas, kieme kvepėjo žolynais, lengvutis vėjas nešė nuo Neries 
būdingą upės kvapą. Sanitarės tempė į virtuvę tuščius puo 
dus; buvo jau senokai po vakarienės. Palatose kur-ne-kui žie 
bėsi šviesos, nors lauke buvo dar nesutemę; besileidžianti sau 
lė dažė raudona spalva bažnyčios bokštus, kaimyninių namų 
stogus, žėrėjo augštutiniuose languose.

Pileckis, sutikęs Barvainį kieme, nė kiek nenustebo.
— Nerašytieji savitarpio pagalbos nuostatai, — džiaugė 

si jis. — Barvainis padeda Pileckiui ir taip toliau. Tik bran 
gus kolega, Šiąnakt jau nebudėsit. Esate rekonvalescentas, pa 
sėdėkit truputį, paplepėsim — ir keliaukite sau namo.

— Nuobodu vienam, — prisipažino Barvainis.
— O čia irgi savotiška diena: ligoniai jaučiasi pusėtinai. 

Greitoji naujų neveža. Man kažkaip net neįprasta tinginiauti. 
Gerai, kad užsukot. — Pro šalį ėjo sesuo ir Pileckis ją uzkal 
uino: — O jūs ką čia darot, sesele? Jūsų pamaina jau pasi 
baigė.

— Boreikaitė neateina, — atsakė sesuo. — Jau beveik 
valanda, kai vėluoja.

Pileckis pakraipė galvą:
— Kas gi čia? Ji mergaitė punktuali. Nebent kas še „n o 

je susirgo. Ji juk ištekėjusi?
Sesuo linktelėjo galvą ir, rūsčiai žvilgtelėjusi į Barvamį. 

pridūrė:
— Neseniai, daktare.
— Nieko, tuojau ateis, — sumurmėjo PileCKis.
— Nesijaudinkime, Boreikaitė džiaugiasi šeimyniniu gv 

venimu — prakošė Barvainis.
— O man atrodo, kad nesidžiaugia, — tarė sesuo. Ji žiū 

rėdama tik į Pileckį, tyliai pasakė: — Kažkodėl ten jie nesu 
sigieda.

Tie žodžiai lyg trinktelėjo Barvainiui per galvą.
Sesuo nuėjo toliau.
— Pasirodo, liežuvį reikia labjau žaboti, — pasiteisino 

Barvainis. — Maniau, kad tik aš taip sėkmingai vedęs, o č»a. . 
— Jis nebaigė, o ir Pileckis netęsė pokalbio. Jiedu tylėdami 
pavaikštinėjo po kiemą, užsuko į skyrių, paskui į ambula'o 
nją.

Ambulatorijoje prie Pileckio priėjo ta pati sesuo:
— Daktare, gal aš nubėgsiu pasižiūrėti, kas ten su Eorei 

kalte? Skyriuje už mane pabudęs Vaitkutė.
— Žinoma, žinoma, — sutiko Pileckis.

Bus daugiau. _ „
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ALĖ ROTA

Filmų menas
Mosklo - Technikos naujienos

ELEKTRONARKOZĖ
MEILĖS GATVELĖ

Susan Hayward, John Gavin, Vera Miles
filme „Back Street“

Šio amžiaus ir šio kontinen 
to problemos; meilė, alkoho 
lis, skyrybos, slaptos meilužės, 
nepavykusių jungtuvių vai 
kai... Visa tai galima rasti ta 
me filme. Meilės trikampis: 
vyras, mylimoji, žmona. Tarp 
jų — vaikai, prašaliečių apkal 
bos. Neapykanta ir kerštas. 
Meilė ir pasiaukojimas. Visa 
šiame filme viršija meilė. Gra 
ži, pasiaukojanti, nepraeinan 
ti, viena meilė, nors ir nelega 
lizuota („back street“).

(Po Antrojo Pasaulinio k iro 
Kalifornijoj susitinka karys, 
krautuvių savininkas turtuolio, 
ir gabi modistė. Vos pora atsi 
tiktinių pasimatymų, pora su 
olanuotų, ir tie du žmonės pa

ilsta vienas kitą. Bet karys 
grįžta namo, kur, deja, alkono 
|ikė jo žmona, nesutinkanti 
skirtis, ir du tėvą mylį vaikai. 
Jaunas vyras, nežiūrint visko, 
bando atsivežti pamiltąją ir su 
ja, kad ir po didelių vargų su 
sijungti bendram gyvenimui; 
bet likimas jiems nepalankus. 
Atsitiktinės kliūtys dar labjau 
jų sunkią būklę supainioja. 
Bet galinga ir tikra meilė neiš 
blėsta ,o likimas -juos vėl suve 
da. Po didelių vidinių kavų 
modistė nusprendžia, kad šis 
vyras yra jos vienintelė meilė, 
nors ir vienintelė kančia. Ji 
mėgsta savo darbą, ji sparčiai 
’ yla, kaip geriausių drabužių 
.iadų kūrėja. Ji turėjo sužadėti 

nį, dorą ir jai atsidavusį žmo 
gų, kurį turėjo palikti. Ji pasi 
turinti ir visų mėgstama, bet ji 
turi likti vieniša, su paslėptu ii 
gesiu, su amžinu laukimu, ka 
da bent iš tolo pamatys s; v.o 
pamiltąjį. Nes jos meilė yra 
didelis krautuvių „biznierius“, 
nuolat užimtas, nes žmona jam 
skyrybų niekad neduosianti, 
nors jo nemyli ir jam neištiki 
ma, nes jis turi globoti du savo 
mylimus vaikus; ir jo gyveni 
mas vienišas, ir jis daugiausiai 
tik svajonėse lanko savo myli 
mą, retai ją matydamas, retai 
ja pasidžiaugdamas, su ja pasi 
kalbėdamas. Kai gerasis liki 
mas vėl juos suvedė į vieną 
užsenio miestą (Paryžių), pa 
galiau, užmesty jie nusiperka 
gražią, ramią vietą, toli nuo

žmonių akių, ir ten retkarčiais 
abu išgyvena po keletą dienų 
ar valandų. Bet žmona juos su 
seka ir Vyro mylimą viešai sk.ru 
džiai įžeidžia. Pašalinių įtaigo 
tas, nekenčia tėvo slaptos mei 
lės ir berniukas, kuris ją irgi vie 
šai išbara, išreiškia jai neapy 
kantą. Gilaus jausmo žmogui, 
taip pat, protingam ir pareigin 
gam, to jau per daug. Ji nut? 
ria savo mylimojo atsisakyti ir 
tą jam griežtai pasako. Jis Tire 
gina dar dėl savo didžiosios 
meilės kovoti. Važiuojant ma 
šina, kurią vairuoja pasigėrusį 
jo žmona, mėgina dar kartą 
prašyti skyrybų, bet žmona su 
pykusi paspaudžia mašiną, ir 
abu nusirita nuo skardžiaus. Ji 
užsimuša vietoje, o jis mirtinai 
sužeistas. Prieš mirtį telefonu 
dar pašoko savo mylimai kelis 
žodžius. Jo vaikai po kurio lai 
ko ateina jos aplankyti; bein>u 
kas atsiprašo.

Toks filmo apytikris turinys. 
Jis vertas pamatyti netiek dėl 
tos meilės istorijos, kiek dėl 
puikios Susan Hayward ir 
John Gavin vaidybos bei gra 
žiu Italijos, Prancūzijos, Kali 
fornijos ir kitų vaizdų. Gra 
žius, meniškus drabužius mėgs 
tančioms moterims šis filmas 
bus dar įdomus ir tuo, kad čia 
dalyvauja geriausios Harper’s 
Bazaar modeliuotojos su pui 
kiaušiais drabužiais. Tikra ma 
dų paroda! Sakoma, kad šiam 
filmui buvo pagaminti moder 
niškiausi ir gražiausi drabužiai: 
vien Susan Hayward apie tris 
dešimt pamainų, Vera Miles 
— devynios puošnios suknios, 
modeliuotojoms — vienuolika.

Jaunimui iki 14-kos metų fil 
mas gali būti per sunkus ir ne 
suprantamas.

Filmas suktas pagal Fannie 
Hurst romaną. Pagamino Ross 
Hunter, padedamas direkto 
riaus David Miller. Universal- 
-International filmų studija.
• Vienuolika JAV senatorių 
norėjo aplankyti JAV filmų 
žvaigždę ; Elizabeth Tay'or, 
dirbusią prie filmo „Kleopai 
ra“ Italijoje. Filmų studig • 
ifadovaf/ pralšymo nepatenki 

no, nes artistė esanti labai už 
imta ir pertraukų laiku.

Mičigano universiteto klini 
koje (JAV) buvo atlikta chi 
rurginė operacija, kurios me 
tu anastezijai (ligonio užmig 
dymui), panaudota elektros 
srovė. 700 hercų dažnumo sig 
nalai per stiprintuvą ėjo prie 
nedidelių elektrodų, pridėtų 
prie paciento smilkinių. Įjun 
gus aparatą, pacientas greit 
„užmigo“. Baigus operaciją, 
aparatas buvo išjungtas, ir pa 
cientas per nepilną minutę at 
gavo sąmonę. Jis tvirtino, kad 
atbudęs nejautė nei sunkumo 
pei šleikštumo, kaip po pa 
prastos narkozės.

Kaip nurodoma, šis aneste 
žavimo būdas patogus tuo, kad 
betarpiškai paveikiama nervų 
sistema. Jis neturi žalingos ita 
kos kraujo apytakai arba ki 
tiems kūno organams.

PRIEŠ 170 MILIŪNŲ 
METŲ

Centrinės Argentinos vaka 
ruošė Harvardo universiteto 
mokslininkai rado negyvena 
mą slėnį, nusėtą kaulais gyvu 
nų, gyvenusių prieš 170 milio 
nų metų. Gyvūnų kaulai tun 
purpurinį atspalvį. Tyrinėjant 
pasirodė, kad tai priklauso nuo 
viršutįniame sluogsnyje esan 
Čios geležies.

Kai kurie iš tų gyvūnų pri 
klauso ropliams, kurie pagal 
savo skeleto sandarą primena 
žinduolius. Jie buvo panašūs 
į driežo ir šuns mišinį. Gyvū 
nai slankiojo ant keturių kojų 
ir buvo plėšrūs. Skeleto ir 
kiaušo sandara rodo, kad jie

buvo kažkoks vidurys tarp rop 
lių ir žinduolių.

IŠTIRTA PINGVINŲ 
LIZDŲ TEMPERATŪRA

Pingvinai gyvena labai šal 
tuose kraštuose. Kaip gi nesu 
šala jų kiaušiniai, kaip jie iš 
peri pinviniukus? Mokslininkai 
taip padarė:

Antarktikoje pingvinų lizde 
rado du šviešiai sudėtus kiau 
šinius. Mokslininkai vieną jų 
išėmė ir, pašalinę kiaušinio tu 
rinį, atsargiai lukštan įmonta 
vo portatyvinį termometrą, su 
jungtą su radio siųstuvu. Po 
to kiaušinį padėjo atgal. Apa 
ratas kiaušinyje reguliariai ma 
tavo temperatūrą ir pianešinė 
jo apie ją stočiai. Paaiškėjo, 
kad net esant vėjuotam ir la 
bai šaltam' orui temperatūra 
lizde pasilikdavo 33,6 C, nes 
ant kiaušinių tupėdavo pingvi 
nė.

Gera naujiena! |
Kaufman’s Woollens & Textiles į

:į; Wholesale and Retail.
| 3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

ATIDARĖ AGENTŪRĄ
| SIUNTINIAMS LIETUVON I
■įį Iš čia pasiusite isuntinius savo artimiesiems ■!;
;į; garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinkos kainų) 

Importuojame iš Anglijos
■į; didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų
<!<: vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

Turime didžiulį pasirinkimą vilnonių, kašmiro ir šilk, skarelių. ;į;

I
; Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos. ;į>
i Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatiniu 

ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų. ;į;
Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant su taupysi i e. :į;

Priimame užsakymus ;į;
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 

CH. KAUFMANAS T
Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

KULTŪRINĖ KRONIKA
LITERATŪROS LANKAI

persitvarko ir nuo 1962 metų 
pradžios kasmet projektuoja iš 
leisti po vieną tomį, knygos foi 
mato. Redakcinį kolektyvą su 
daro K. Bradūnas, J. Girnius, 
H. Nagys ir A. Nyka - Niliū 
;a.s Pertvarkytą numerį reda 

guoja H. Nagys, Montreaiyje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• LIETUVIŲ DIENOS, Nr.

9, spalio mėn., ihustruotas mė

nesinis anglų ir lietuvių kalbo 
mis lietuvių kultūros ir visuo 
menės gyvenimo žurnalas. Re 
jfcaktorius Bern- Brazdžionio, 
red. kolegija: J. Tininis, D. Či 
bas, D. Polikaitienė ir M. 
Stark. Leidžia Antanas Ski 
rius, Los Angeles. Adresas; 
4364 Sunset Blvd., Hollywo 
od 29, Calif. Atsk. m. kaina 
65 Ct., prenumerata metams 
6 dol.

Šiame LD nr. spausdinama 
dar niekur liet, spaudoje ne 
skelbtos Maironio poezijos, 
duodfima kanauninko Myko 

,lo Vaitkaus atsiminimų apie 
didįjį mūsų dainių Maironį ir 
taip paminima 99 metų sukak 
ties nuo Maironio gimimo ir 
pradedami šimtieji Maironio 
metai.

{Poetas Stasys Santvaras ra 
šo apie dirigentą Vytautą Ma 
rijošių, kurio portretas puošia 
žurnalo viršelį

Plačiai aprašomas L. K 
Mokslo Akademijos suvažiavi 
mas, duodama eilė skaitytų 
paskaitų santraukų.

Angliškame skyriujee pami 
nėtina ištraukos iš Sibiro trem 
tinės Armonienės knygos „Le 
avė Your Tears in Moscow“, 
kurią angliškai parašė inž. Al 
girdas Nasvytis, o išleido žy 
mi amerikiečių leidykla.

Dailės puslapiuose pristato 
mas originalus dailininkas Ju< 
gis Juodis, gausiai iliustruoti 
kiti reportažai iš kultūrinio 
gyvenimo bei nuolatiniai ap 
žvalgų skyriai.

BASEINAS LĖKTUVAMS 
STABDYTI

Viena amerikiečių kompani 
ja sukūrė originalią lėktuvų 
stabdymo sistemą, jiems nutū 
pus. Gale tūpimo takelio iien 
giamas vandens baseinas, ku 
rio viršus uždengtas elastingci 
plėve. Tais atvejais, kai lėkiu 
vo negalima sustabdyti tūpi 
mo takelyje, jis užrieda ant 
baseino ir ant elastingo jo pa 
viršiaus sustoja. Tokiu būdu 
išvengiama avarijų.

ŠILDOMAS PLENTAS
Daug nemalonumų automo 

biliniam transportui sudaro 
sniegas. Jis kartais sustabdo 
judėjimą. Sniegui valyti yra 
sukurta nemaža įvairių maši 
nų. Žymiai blogiau kovoti su 
lijundra — kaltininke dauge 
lio nelaimingų atsitikimų. Sun 
ku, bet... jau yra nutiestas au 
tomobiliam skelius, ant kurio 
nesilaikys nei sniegas, nei Ii 
jundra. Šis plentas nutiestas 
iš Londono į vakarus. Kelio 
dangoje įdėta viela, kuria ga 
Įima leisti elektros srovę. Su 
prantama, kad ant šildomo ke 
lio žiemos metu negalės lai 
kytis sniegas arba ledas.

Kelių šildymą, esant inten 
šyviam automobilių judėjimui 
negali laikyti kažkokiu ypatin 
gos prabangos dalyku. Grei 
čio padidėjimas ir saugumas, 
matyti, galės išpirkti nemažus 
kelio apšildymo nuostolius.

V. Beauty Parlor 
(moterų kirpykla) 
452 Decarie Blvd.

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

JŪS — IR REAL
Lietuvoje tėvai leido sūnų į 

mokslus, gal būt, galvojo, kad 
jis bus mokytoju, daktaru, ad 
vokatu, valdininku, o čia — 
Kanadoje jis tapo Real Estate 
agentu. Mes sutinkame dar 
daugiau šia profesija besiver 
čiančių kanadiečių. Lietuvoje 
tokios profesijos žmonių netu 
rėjome. Čia teko nugirsti įvai 
riai apie šią profesiją išsireiš 
kiant. Vieni sako, kad real es 
tate agentai daug uždiiba, kiti 
tikina, kad mažai, o ir pats dar 
bas nemalonus, nes reikia lįsti 
į akis ir siūlyti.

Kalbant apie institucijas, pa 
ruošiančias žmones įvairioms 
profesijoms — tai ir čia — Ka 
nadoje nėra universiteto, kuria 
me dėstytų nekilnojamo turto 
pardavimą kaipo atskirą šaką, 
o tuo labjau dėstytų pardavi 
mo metodą — turėtų taip sa 
kant fakultetą, kur jaunimas, 
baigęs augšlesnius mokslus, re 
ngtųsi šiai profesijai. Tiesa, tu 
rime ir prie universitetų Įvai 
rių kursų.

Real Estate agento profesi 
ja yra pardavėjo darnas. Bet, 
sakau, profesija, kadangi ob 
jektas, apie kurį reikalas suka 
si, yra ne jo. Agentas tik teikia 
patarnavimą.

Nieko nuostabaus būti par 
davėju, nes mes visi, gyveni 
me esame didesni ar mažesni 
pardavėją^. Ir, pavyzdžiui, Ka 
nados ministerial — sakysim, 
žemės ūkio, prekybos ir pra 
monės — yra pardavėjai. Ii 
nuo to, kiek geri jie yra parda 
vėjai, priklauso kiekvieno iš 
mūsų eilinio piliečio gerovė. 
Arba daleiskim, dirbame ku 
riame nors fabrike — gamina 
me. Labai prastai fabrikas suk
tusi, jei neturėtų pardavėjų,

ESTATE AGENTAS 
kurie intensyviai jieškotų gauni 
niams rinkų.

Nekilnojamo turto pardavi 
mas yra didžiausias biznis. Šio 
je srityje sutelkta daugiausia 
pinigų, ir kokia kryptimi jie ei 
na — liečia daugiausiai žmo 
nių. Galimybės yra didžiau 
sios.

Real Estate agento profesija 
skiriasi nuo kitų atlyginimo už 
darbą forma. Jis gauna tam tik 
rą procentą, vadinamą komi 
siją, bet su sąlyga jei jis atliko 
darbą — pardavė. Tai yra, ne 
taip, kaip kiti profesionalai, 
pav. advokatas — laimėjo ar 
pralaimėjo bylą, ar daktaras
— išgydė ar ne. Už tai ir atly 
gimimas real estate agentui bū 
na stambesnis.

Real Estate agentas yra 
žmogus, per kurį nekilnciamas 
turtas turi galimybę pasiekti 
pe||iing*iausią panaudojimą ir 
plačiausią paskirstymą. Juo ga . 
Ii būti kiekvienas geroku =>is, 
pažinęs su krašto ekonomine 
struktūra ypač nekilnojamo 
turto sritimi, pakankamai turįs 
žinių apie praktišką pirkimo
- pardavimo procedūrą, ir nuo 
širdžiai siekiąs anksčiau minė 
tą pareigą išpildyti. Real Es 
tate agentas dirba pastoviai, in 
vestuoja visą savo darbo laiką 
jis turi savo įstaigą, ar priklau 
so kuriai kitai įstaigai. Pasi, in 
kęs šia profesiją, — steng’asi 
pasiruošti ir toliau tobulintis, ir 
joje dirbti, kad ir visą gyveni 
mą.

Išeinant iš ateities perspėk 
tyvų, kiekvienas darbas, kuris 
pasiimamas dirbti, yra gerai 
apsvarstomas, ar jis atitinka pa 
čią esmę, bet ne vien tik nioga 
padaryti pardavimą.

Nukelta į 6-tą psl.
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JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

BELLAZZI-LAMY, INC
DO 6-6941 7679 George St., Lasaile. ; :

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

M. MACIUKAS
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DARBASRANKŲ

ANGLIŠKOS

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Baltics Investment Corp
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prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075. 8
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VAJUS DUODA VAISIŲ
Valdybos nariui inž. Petį ui 

Lėliui, kuriam pavesta L. Na 
mų finansų telkimas, su dide 
liu atsidavimu dirbant, atgaivin 
tas šėrų vajus davė gražių vai 
šių. Tiesa, yra keletas užkietė 
jusiu tautiečių, ir tai ne iš ci'.i 
mų, kurie ir kalbinami vis dar 
neprisiruošia būti to lietuvis 
ko židinio nariai.

Alyvos kurui užsakymas per 
L. Namus, nedavė patenkina 
mų išdavų. Gauta tik apie 40 
užsakymų. O galėtų mažiau 
šiai būti 3—4 šimtai užsakyto 
jų, kurie tuos užsakymus duo 
da per kitataučius.

Jau anksčiau buvo rašyta ir 
aiškinta, kad L. Namai nuo 
kiekvieno per L„ N. alyvos 
ėmėjo, gauna tam tikrą pro 
centą, kas nuo 3—4 šimtų uz 
sakytojų būtų per metus gau 
narna 3—4 tūkstančiai dole 
rių, o alyvos ėmėjams yra ta 
pati kaina, kaip ir kitur ir dar 
su tuo skirtumu, kad alyvos 
ėmėjams per L. Namus firma 
vieną kart per metus dykai iš 
valo krosnis ir dūmtraukiui:

Kaip patirta, kitos, kad ir 
mūsų kaimyninės tautybes šiuo 
atžvilgiu nepalyginamai yra 
mus pralenkusios.

APYLINKĖJ BENDRUO 
MENĖS VALDYBA

per 10 metų turėdam savo nuo 
latinę buveinę Lietuvių Na 
muose, daugiau turėjo ir kon 
takto su visuomene. Dabarti 
niu metu lyg ir pasigendama 
to kontakto, nes Valdyba, ar 
tai vengdama simbolinio 10 
dol. mėnesinio nuomos mokes 

SPORTAS
Atkelta iš 3-čio psl.

sios kovos —- moterų, vyrų ii 
mišrūs dvejetai — baigėsi vien 
tik lietuvių pergalėm. Čia ne 
gali būti kalbos, kad tokios 
gražios pasekmės, atsiektos 
vien tik dėka buv. N. Lietuvos 
sportininkų — V. Variakojo 
ir Br. Vitartaitės - Balaišienės, 
kurie dabar eina trenerių parei 
gas ir šiuos visus sportininkus 
auklėja dar Lietuvos mokyklos 
pavyzdžiu.

LIETUVIAI NUGALĖJO 
„NENUGALIMĄJĮ” RUSŲ 

JŪRŲ LAIVYNĄ
Pabaigoj — dar viena links 

ma naujiena: Sov. S-gos irk 
lavimo pirmenybėse lietuviai 
laimėjo net dvi pirmas vietas. 
^Jeinustebino Europos mjeisle; 
rių Z. Juknos ir A. Bagdonavi 
čiaus pergalė, kiek iškovotas 
aukso medalis afetuonvietėje

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

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

-----MW MM MW -M

Lietuvio Advokato Įstaiga.
Victor D. ALKSNIS

( Advokatas — Notaras
124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont.
Telefonas EM 2 2585

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

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

330 Bay Street,

čio, ar dėl kitų nežinomų p'ie 
žasčių savo buveinę kažkui >š 
kėlė ir L. Namuose nebesiio 
do ir nebeposėdžiauja, nors 
jos visos bylos ir archyvas bei 
inventorius paliktas.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusią savaitę buvo pra 

dėtos krepšinio ir stalo teniso 
treniruotės. Iki prasidės regulia 
ries lygų rungtynės, krepšin e 
treniruotės vyks sekančia tvar 
ka: mergaitėms 10—13 m. — 
antradieniais ir ketvirtadie 
niais nuo 4 v. p. p. iki 6 v. v.; 
berniukams 9—13 m. — antra 
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7.30 vai. v.; vyresnėms 
mergaitėms — trečiadieniais 
nuo 7 iki 8.30 v.v.; berniukam 
14—13 m.—trečiadieniais nuo 
8.30 iki 10 v. v. Antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 7.30 n 
trečiadieniais nuo 4 iki 7 v. v. 
laisvos trenriuotės tiems, kurie 
yra paruošę pamokas n turi ai 
liekamo laiko. Jaunimas yra 
prašomas laikytis savo grupe 
nustatyto laiko ir punktualiai 
atvykti privalomai treniruotei 
Tėveliai prašomi glaudaus bend 
radarbiavimo su klubo vadovy 
be ir prižiūrėti, kad jaunimas 
laiku išvyktų ir laiku grįžtų į 
namus. Treniruotės niekuomet 
nesitęsia ilgiau kaip 1.30 v. Ki>i 
bo tikslas yra padėti Jūsų va’ 
kuinams lietuviškoje aplinkų 
moję ir vyresniųjų priežiūroje 
praleisti naudingai laisvai.© 
kius, bet tas tėra galima tik 
glaudžiai bendradarbiaujant tė 
vams su klubo vadovybe. Dėl 
jaunimo tenebūna sunki bet ko 
kia našta.

kada mūsiškiai nugalėjo rau 
donosios armijos jūrų laivyno 
atstovus, nuplaukę 2 km nuo 
tolį per 5 min. 58,1 sek. pra 
lenkė tusus 6,8 sek. Lietuvių 
pasekptė yra tarptautinio ly 
gio, nes pav. Romos Olimpia 
doje tą patį nuotolį vokiečiai 
baigė 5; 57,1, o antri kanadie 
čiai laimėję sidabro medalį, pa 
rodė jau 6 min. 1,5 sek. laiką, 
taigi jau blogesnį už lietuvių.

SPORTAS VASARĄ VY 
ČIUI DAVĖ LAIMĖJIMŲ

Nežiūrint to, kad šiais me 
tais sporto klubas „Vytis“ fui 
bolo komandos neturėjo, spor 
tinė veikla buvo gyva. YpačDARBINĖS KOJINĖS

NYLONU
SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI

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

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ (WS-11-4)

gražiai veikė A. Suprono vado 
vaujama lengv. atletikos sek 
cija, kurios treniruotės sutrauk 
davo gražų jaunimo būrelį. 
,,Vyčio“ lengvaatletė Rasa Re 
nkauskaitė pasiekė gražaus lai 
mėjimo — išsikovojo disko 
metime mergaičių klasėje On 
tario meisterės vardą, laip 
pat, nors ir su mažu sport* ain 
kų skaičiumi dalyvauta š. A. 
lietuvių žaidynėse. Gaila, kad 
Cleveland© žaibiečiai neatvy 
ko į numatytas Toronto — 
Cleveland© rungtynes.

Kitas gražus laimėjimas pa 
siektas stalo tenise. Čia Elena 
Sabaliauskaitė išsikovojo Ka 
nados meisterystę mergaičių 
klasėje. Sabaliauskaitę treni 
ruoja ““žinomas „Vyčio“ sporti 
ninkas Pranas Gvildys.

Daug dalyvių Sutraukdavo 
ir lauko teniso treniruotės, ta 
čiau dėl sporto tūlo nelankstu 
mo, šiais metais nebuvo nei 
Kanados pirmenybių, nei Da 
vis Cup sistemoj tarpklubinio 
turnyro.

j. d.
TRUMPAI Iš LIETUVOS

— Lenkų Katovicų AZS 
rankininkai nugalėjo Kaune 
mūsų vyrus 16:14, o Vilniaus 
žalgirietės lenkėms pralaimėjo 
1 :2.

— Lietuvos futbolo pinne 
nybėse, pirmoje grupėje pir 
mauja Šiaulių Elnias prieš 
Kauno Inkarą ir Akmenę, tuo 
tarpu antroj grupėje — Lima 
prieš Atletą. Reikia pažymėti, 
kad Lietuvos futbolo lyga yra 
padalinta į du pogrupius, kiek 
viename po dvylika komandų.

— Taline buvo pasitarimas 
Pabaltijo sporto žurnalistų. De 
je, jame mažai svarstyti spoi 
tiniai klausimai. Kaip rašo vii 
niškis Sportas, sporto žurnalis 
tų delegacijos pasidalino min 
timis... kaip geriau įgyvendm 
ti komunistų partijos progra 
mos projekte keliamus uždą 
vinius...

— Angliškasis rughby jau 
žaidžiamas Lietuvoj: KKI nu 
galėjo Bangą 21.3 ir tuo pa 
čiu gavo teisę dalyvauti Sov. 
Sąjungos pirmenybėse Ręsto 
ve.

— Gruzijos lengvosios atle 
tikos pirmenybėse V. Jaras nu 
metė diską 54,89 m., Minai 
gaitė nušoko į tolį 5,67 m.

— Vilniaus Pedagogini > 
Instituto studentai nugalėjo sa 
vo Talino bendravardžius leng 
vojoje atletikoje bendra pa 
sėkmė 131 :122.

Kauno lauko teniso pirme 
nybes vyrų grupėje laimėjo P. 
Liubartas, o moterų, teniso ve 
teranė, S. Baltrūnienė.

lietuviai i
J. Amerikos V.
MONTESSORI D-JA DARB 
E UŽ LIETUVYBĖS

IŠLAIKYMĄ
Montessori d-ja, savo pa 

grindiniu tikslu laikydama lietu 
vybės tęstinumą per mažąjį vai 
ką, kaip praeityje, taip ir alei 
tyje, savo daibą ir jėgas nu 
kreipia į tautai gyvybinės reikš 
mės klausimus.

Pirmas žingsnis ta krypimu 
buvo padarytas pedag. M. Var 
nienės, įsteigiant Židinėlį. Ne 
pramatytai didelis šiais melais 
norinčių lankyti šią įstaigą vai 
kūčių skaičius verčia dr-ją jie? 
koti galimybių artimiausioje 
ateityje atidaryti panašius židi 
nėlius ar darželius, kad paten 
kintų visus tėvus, kune supra 
to priešmokyklinio amū-.us 
auklėjimo reikšmę tautiniame 
auklėjime.

Kyla laikraščio — žurnalo 
reikalas, kuriame būtų sutelk 
ta visa vaikų auklėjimo kiau 
simais medžiaga. Su daugybe 
parengimų, Montessori dr-ja 
bandys duoti pradžią pedago 
giniam žurnalui, kurio pirmas 
numeris tikimasi, išeis 1962 m. 
pradžioje.

Įvairiomis progomis girdisi 
vis daugiau balsų už jieškoji 
mą naujų kelių, naujų meto 
dų. Montesori dr-ja, būdama 
A. L. Bendruomenės narys, sa 
vo tarpe turįs didelį procen.ą 
mokytojų, gyvena tais pač.ais 
rūpesčiais, kaip ir A. L. Bend 
ruomenė, bandydama naujus 
kelius, kurie parode, kad Man 
tesofi medžiaga labai palengvi 
na daug sunkių dalykų, kaip 
gramatikos, geografijos, išturi 
jos mokymąsi. Mokyklinio am 
žiaus vaikai, lankę Židinėlį šeš 
tadieniais, su malonumu mo 
kosi lituanistinių dalykų šiuo 
nauju būdu. Todėl, Montesso 
ri d-ja, norėdama savo žinio 
mis pasidalinti su visais lietu 
viais, besirūpinančiais litua 
nistinio švietimo sėkmingumu 
numato paruošti visą lietuvių 
kalbos gramatiką montesorine 
sistema, kurią Židinėlio vaiku 
čiai, 4—5 metų amžiaus, nau 
dojasi nerasdami jokio sunku 
mo.

Visiems šiems darbams yia 
reikalingi ne tik laikas, žmo 
nės, bet ir lėšos. Jas sutelkti A. 
L. Montessori d-ja spalio 20 
d. Jaunimo Centre rengia Ma 
dų demonstravimą.

IŠ VISUR
— A. Stukas yra Kanados 

televizijos futbolo rungtynių 
komentatorius. Jis anksčiau 
yra buvęs pats geru futbolirin 
ku, vedęs ,,Vancauverio Sun“ 
sporto sk. Tuo tarpu, Amen 
kos lietuvis V. Krištopaitis, po 
sužeidimo ir gan ilgos gydymo 
pertraukos, vėl pasirodė Van 
couveĮrio komondoj.

— Atrodo, kad baigiamieji 
susitikimai rytinėje pusėje bus 
išsiaiškinti iš Hamiltono, Otta 
wos ir Toronto komandų, tuo 
tarpu vakarinėje, į šias vietas 
reiktų „susodinti“ Edmonto 
na, Vinnipegą ir Calgary 
Grey taurės rungtynės bus Te 
ronte gruodžio 2 d. susitikus 
rytinės ir vakarinės pusės meis 
teriams. Rengėjai turi daug 
vargo su tradiciniu balium - šo 
kiais, kurie paprastai buvo icn 
giami Royal Hotel. Tačiau dėl 
tarnautojų streiko, jie bus per 
kelti greičiausiai į Toronto ka 
reivines. Šokiai sutraukdavo 
aštuonis tūkstančius svečiu

K. B.
— Lietuvoje mirė Panevė 

žio katedros klebonas prel. A. 
Kripaitis.

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.

•eikia visur
Argentina.
LIETUVIŲ ARGENTINOS 

SUSIVIENIJIMUI 47 
METAI

Susivienijimas nuosavose pa 
talpose minėjo savo veiklos 4 7 
metų sukaktį. Salė buvo oilnu 
tėlė draugijos narių ir dauge 
lio svečių. Šv. Cecilijos chorui 
atgiedojus Argentinos ir Lie'u 
vos Himnus, pirm. J. Staliorai 
tis atidarė minėjimą. Po to se 
kė draugingų organizacijų ats 
tovų sveikinimai. „Mindaugo“ 
draugijos vardu kalbėjo Pov. 
Rožinskas, „Nemuno“ tik iš 
rinkta spirm. Adolfas Siper 
ka, „Laiko“ admin. P. Gudcle 
vičius, Šv. Cecilijos choro K. 
Misiūnas. Sveikinimai raštu 
gauti iš „A. L. Balso ', Rosa 
rio Liet. B-nės ir kitų. (Jgnin 
gu žodžiu pakvietė visus pa 
remti pinigine auka šį taip svar 
bu ir būtiną Susivienijimo rū 
mų atbaigimo darbą dr. A. 
Kairelis.

Meninėje dalyje pasirodė 
Šv. Cecilijos choras, vadovau 
jant muz. Vacį. Rymavičiui.

AKADEMIKŲ VERMUTAS
Argentinos Lietuvių B-nės 

rūpesčiu, Lietuvių salėje Avė 
lenedoje įvyko Argentinoje 
augštąjį mokslą baigusiųjų pa 
gerbimo - susiartinimo verrru 
tas.

Tarp garbės svečių akademi 
kų, pasipuošusių tautinėmis 
spalvomis, buvo: inž. A. But 
kus, inž. J. Čekanauskas, inž. 
J. Gaidimauskas, chem. J. Gal 
velis, chem. L. GaseviČiūtė, 
farm. A. Neniškytė, dr. R. Pet 
raitienė, dr. J. Simanauskas, 
opt. L. Stankevičius. Kartu su 
jais prie papuoštų stalų vaiši 
nosi rinktinė mūsų kolonijos 
publika: veikėjai, akademikų 
artimieji ir jaunoji studentija.

Atidarymo kalboje Įeit. A. 
Balčiūnas iškėlė jaunimo reikš 
mę mūsų tautai, pažadėdamas, 
kad senoji karta padarys vis 
ką, kad palengvinus ir parė 
mus studijas einantį jaunimą.

Australija.
SPAUDOS 

KONFERENCIJA
Aušros Vartų parapijos pa 

talpose įvyko trumpa spaudos 
konferencija, kurią sušaiikė 
„Laiko“ Redakcija apsvarsty 
ti įvairiems lietuviškos spaudos 
reikalams. Šioje konferencijo 
je šalia „Laiko“ redakcijos ir 
administracijos personalo, da 
lyvavo „Laiko“ koresponden 
tai ir bendradarbiai.

Visų dalyvių buvo iškeli a 
bendra mintis, kad lietuviška 
spauda yra vienas iš svarbiau 
siu lietuvybės išlaikymo įran 
kių, kad spauda privalo tar 
nauti žmonėms jų tautiniame 
bendradarbiavime ir kartu turį 
kelti ir palaikyti lietuviška kui 
turą svetimame krašte.

Žinant spaudos svarbą, išicy 
la tuo pačiu ir didelė visų atsa 
komybė: padėti išlaikyti lietu 
višką spaudą, ją padaryti įdo 
mią, patrauklią. Prie šio dar 
bo betarpiai prisideda korės 
pondentai, bet kartu ir visi ge 
ros valos lietuviai - skaitytojai, 
kurie teikia spaudai žinias lai 
ku atsilygina už prenumeratą.

BANKO INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS

St. John’s parapijos salėje 
pyko steigiamos Melburno lie 
tuvių kooperatinės kredito di- 

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

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

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

jos inform, sus-mas. Jį atidarė 
ALB Medbourno apyl. pir-kas 
J. Petrašiūnas, išryškindamas 
ruošiamoj steigti ekonominės 
org-jos reikšmę bendruomeni 
niam liet, gyvenimui ir .šreikš 
rainas padėką šios minties ini 
ciatoriams: Ig. Aleknai, L. Bar 
kui, V. Bartuškai, F. Gužui, 
J. Kalnėnui, V. Jakučiui, V. Sa 
vaičiui ,J. Šnirai ir J. Valiui.

Kooperatinę kredito dr-ją 
galutinai suformuoti ir įregist 
ruoti sus-mas pavedė pirmiau 
minėtiems iniciatoriams, pasiūly 
damas iš susirinkusiųjų tarpo 
jiems talkininkais A. V. Aniulį, 
Napoleoną Butkūną, Vyt. Šal 
kūną ir kun. Pr. Vaserį.

Buvo parinktas ir būsimos or 
ganizacijos vardas, ji bus pava 
dinta „Talka“. Susirinkusieji, 
karštai pritardami steigiamai or 
ganizacijai, čia pat pareiškė no 
ra būti jos nariais, nurodyda 
mi, kiek kuris norės įsigv.i dr- 
jos įnašų.

LABAI GRAŽI ŠVENTĖ
Tautos šventės minėjimas 

praėjo sėkmingai. Programą la 
bai puikiai ir gražiai išpildė iš 
Rochesterio atvykęs choras, 
vadovaujamas Jono Adomai 
čio, ir tautinių šokių giupė, va 
dovaujama St. Ilgūno, tai susi 
darė apie 50 asmenų. Kadangi 
jie nieko nepaėmė iš B-nės at 
lyginimo, tai jų pris'dėjimas 
prie šventės suruošimo yra sta 
mbiausias įnašas. Tokiu būdu 
B-nė turės ir pelno. Valdybą 
dabar sudaro: pirm. A. Sėti 
kas, sekr. P. Šukys, kasiu. V 
Alonderis, vicep. K. Galdikas 
ir narys P. Dauginas.

JŪS IR REAL ESTATE...
(Atkelta iš 5-to psl.)

Real Estate agentas daž 
niausiai priklauso miesto, apy 
linkės ar piovincijos sąjungai, 
čia vadinami „Board“, kur jis 
vra surištas su įvairiomis taisyk 
lėmis visais atžvilgiais. Tos vi 
sos taisyklės siekia gėrio publi 
kai ir tuo pačiu profesijai. Be 
abejo Real Estate agentas turi 
vietinio miesto registraciją — 
leidimą.

Iš „Board“ taisyklių yra pa 
minėtinos kelios. Yra nustaty 
tas atlyginimas —> komisija — 
kad nebūtų iš vieno imama 
daug, o iš kito mažai. Negali 
naudoti neaiškius metodus, iš 
gauti parašus, su sąlygomis ne 
atatinkančiomis standarto. Ne 
gali’naudoti metodų, kurie pri 
dengtų faktus apie parduoda 
mą objektą, ir juos iškreiptų, 
pastatytų kitoje šviesoje. Real 
Estate agentas, priimdamas ob 
jektą iš pardavėjo ir įsipareigo 
damas jam dirbti, tuo pačiu nė 
ra atleidžiamas nuo pareigos 
pirkėjui. Real Estate agentas 
turi žinoti apie teisinius uolari 
nius dalykus, liečiančius parda 
vimą, jis ko-operuoja su visais 
agentais ir palaiko tinkamą ko 
nkurenciją. Dažniausiai „Bo 
ard“ turi kooperatyvinę namų 
pardavimo sistemą. Ši sistema 
duoda galimybę objektą išsiun 
tinėti visiems agentams, na 
riams, ir tuo pačiu greičiau su 
rasti pirkėją, o gal net ir geras 
nę kainą. Real Estate agentas 
pirmiausiai nustato galimai tik 
resnę kainą, neprižada negali 
mo ir jei jau ima su parašu, 
tam tikram laikui—tada jau ir 
dirba. Pataiko, kad pirkėjas 
atatiktų objektą savo pajėgu 
mu, parenka standartinį finan 
savimą.

P. Adamonis, 
Nekilnojamo turto pardavimo 

ir Draudimo Agentas.
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HAMILL TOM
„ČIRLIONIS“ IR 

mūsų didysis tautinio meno an 
samblis ir tautinių šokių šokių, 
nuostabiai gražiai juos išpildai! 
ti, grupė iš Cleveland, spa'io 
29 d., sekmadienį atvyks į 
Hamiltoną. Kviečia L. N. Vai 
dyba. Koncertas įvyks Liet. 
Namuose.

Šis koncertas vienas iš pa 
čių didžiųjų. Jo programos >š 
pildyme dalyvauja 90 asmenų.

Visi maloniai prašomi pa 
kvietimus įsigyti iš anksto. Jų 
kaina: $3, $2.50 ir $2. Moks 
leiviams 50 Ct. Šią savaitę jie 
jau pradėti platinti. Sekmaclie 
niais jų galima įsigyti po kiek 
vienų jpamaldų parapijos sa 
Įėję. Toliau gyvenantieji pra 
šomi juos užsakyti paštu, kam. 
pridedant pin. orderį šiuo ad 

t: S. Bakšys, 38 Stanley 
ove., Hamilton, Ont.

Tel. JA 9-4662.
Didesniam patogumui toliau 

nuo Hamiltono gyvenantiems, 
koncerto pradžia nustatyta 3 
v. po pietų.

A. L I Ū D Ž 1 U S, B. L., 
Viešasis Notaras 
(Notary Public) 

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

Teisiniai patarimai. 
MorgiČiai.

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

Hamilton.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės.

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos:
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.

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

TILLSONBURG-DELHI, OnL <

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI
Kas nori verstis pelningiausia ūkininkavimo šaka ir užtikrinti 

ateitį, turi įsigyti tabako ūkį.
Dabar geriausias laikas išsirinkti: galima pamatyti visą 

derlių daržinėse ir apžiūrėti laukus.
Turiu įvairiausių ūkių su Įmokėjimais pradedant nuo $8,000.

Kreipkitės:

Charles Pocius - Real Estate Broker
Tillsonburg, Ont.

Atkelta iš 2-ro psl.
— Auros Vartų Dr .J. Borevi 
čiui ir Šv. Kazimiero Dr. F. 
Jucevičiui, kurie įeidami į Ren 
gimo komitetą tikrai daug pa 
dėjo;

Koncertinės programos da 
lyviams: L. Valst. Op. sol. 
Elzbietai Kardelienei ir akom, 
pianistui K. Smilgevičiui, solis 
‘•ii St. Baranauskui ir akomp.

.imp. St. Gailevičiui, kurie sa 
vo lietuviškomis dainomis ir 
operų arijomis tikrai visus suža 
vėjo;

Tautinių šokių festivalio da 
lyviams: Vadovui J. Piečai 
Čiui, kuris atliko visą organika 
cinį ir pravedimo darbą, o taip 
pat jo padėjėjui Inž. Justui 
Kibirkščiui, Čikagos Jaunimo 
centro Ansamblio grupei ir jos 
vedėjai L. Brazdienei bei ako>- 
deonistui F. Stroiiai, Hamillo 
no grupei ir jos vedėjai G. Brci 
chmanienei bei akordeonistui 
A. Ulbinui, Rachesterio gru 
pei ir jos vedėjui St. Ilgūnui 
bei akordeonistui Z. Šipailai, 
Toronto grupei ir jos vedėjui 
V. Turutai ir Montrealio gru 
pei ir jos vedėjui J. Piečaičiui,

„GRANDINĖLĖ“
Šiam koncertui reklamos ne 

reikia — svarbu tik kad visi 
laiku apie jį sužinotų. Gal kiek 
mažiau pažįstame „Grandinė 
lę“, kuri Joninėse St. Cathari 
ne visus žiūrovus nuostabiai už 
intrigavo savo visiškai nauju 
jų išpildymu ir nepaprastu te.n 
pu.

TAUTOS NAMŲ 
įsigijimui vajus 25-toje savaitė 
je davė $500, o nuo jo pra 
džios $31,800. Naujais nariais 
su $100 įstojo Vikt. Mačionis, 
Ona Kutienė ir A. J. Papildo 
mai po $100 pridėjo Vyt. Miš 
kinis (100) ir Juozas Rudaitis 
(100). Visiems nuoširdus 
ačiū!

Lietuvių Namuose atsakyti 
nuo spalio 1 d. 3 butai, nuo to 
pat laiko vėl išnuomot', taip 
kad šį kartą jie nestovėjo tuš 
ti nė vienos dienos.

NAUJI LIETUVIAI VERS 
LININKAI

Zenonas Gašlūnas ir Juozas 
Jūraitis atidarė nuosavą auto 
mašinų ir sunkvežimių taisymo 
garažą Harbor Motors 395 
Wentworth St. N. (tarp Bar 
ton ir Burlington g-vių).

Alfonsas Pilipavičius ir An 
tanas Dirsė nuo spalio 1 d. 
perėmė Mooschead Hotel, 
esantį Barton g-vėje, pirmame, 
bloke į vakarus nuo Wentwo 
rth. Šį hotelį jie nupirko dvie 
se.

Linkime geriausio pasiseki 
mo, o visiems lietuviams netik 
kalbėti „Savi pas savus“ bet 
ir vykdyti šį populiarų posakį 
praktiškame gyvenime. Sk. ti.

Montrealio Tautinių Šokių Or 
kestrui ir jo dirigentui Zigmui 
Lapinui, suorganizavusiam ir 
paruošusiam lietuviškai savai 
minga muzikos vienetą;

Irenai Lukoševičienei ir V. 
Jonynui suorganizavusie ns ir 
pravedusiems radio valandėlę-

Visiems dailininkams, kurie 
savo gražiais darbais sudarė pa 
sigrožėjimo, o ypatingai jos or 
ganizatoriui V. Jonynui;

Nekalto Prasidėjimo Sese 
lems užleidusioms meno paro 
dai patalpas dovanai.

Red. Jonui Kardeliui, kuris 
plačiai išvystė Lietuvių Die 
nos reklamą lietuviškoje spau 
doje ir atliko didelį darbą re 
datuodamas laidinį fbef rink 
damas skelbimus;

Dailininkui Bukauskui už nu 
piešimą leidiniui viršelio;

Augustinui Kudžmai su P. 
Petroniu, talkininkaujant mais 
to paruošime, Šv. Onos Di- 
jos pirminnkei M. Gručkūnie 
nei ir Šv. Elzbietos Dr-jos pir 
mininkei A. Astrauskienei, be. 
visam personalui, kurie nuošir 
džiai dirbo mūsų didžiojo ba 
liaus paruošime ir pravedime;

INTEREST

NAUJI NAMAI
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Taupykite savo užsibrėžtiems dalykams!
PADĖTI KANADIEčIZkMS TAUPY-

1 TI, Kanados Vyriausylpė kiekvienais 
metais suteikia progą šio krašto gyven
tojams padidinti savo s lan taupas, per
kant Kanados Taupymo Lakštus.

PEREITAIS METAIS PER MILIJO
NĄ KANADIEČIŲ sutaupė šiuo saugiu 
patogiu būdu arti vieno bilijoną dolerių.

DIDELIS POPULIARUMAS Kana
dos Taupymo Laks,tų pareina nuo jų 
nepaprastų savybių': 4

• Juos albai lengva įsigyti grynais aroa 
mėnesiniais įmokėjimais bet kuriame 
me banke, pas įgaliotus inveestac.iju 
prekybininkus, biržos tarpininkus, t.es-

\ tų bei skolinimo bendrovėse arba pagal 
jūsų darbovietės algalapio taupymo 

% planą.

• Jie gaunami vienetais nuo $ 50 ligi 
£» $ 5000.

• Jų savininkai gali būti visi (net ir 
į vaikai) ligi $ 10,000 sumos naujosios 
į laidos.

A • Už juos mokami dividendai metiniais 
‘žj kuponais: 4%% pirmaisiais mct.us, 
't 4%% už kiekvienus sekančius šeše- 

■gj rius metus, 5% už kiekvienus paskiti- 
\ nius trejis metus.

k • Juos galima inkasuoti bet kuriuo n.e- 
tu, bet kuriame banke pilną jų vertę su 
procentais.

PIRKITE NAUJUOSIUS

CANADA.SAVINGS BONDS 
naudingi Jums — naudingi Kanadai!

E. Kerbelienei — Katalikių 
Moterų Dr-jos pirm, su viso 
mis talkininkėmis, kuri daug 
triūso įdėjo organizuojant gau 
singą loteriją ir p. Leipui už 
sklandų jos pravedimą, o ypa 
tingai visiems fantų aukoto 
jams;

M. Arlauskaitei — mūsų at 
skaitomybės vedėjai ir jos pa 
dėjėjui Petrui Adamoniui, ku 
rie kruopščiai tvarkė ‘r vedė 
visą finansnę atskaitomybę be 
to, padėjo registruoti taucie 
Čius, atvykusius į Kanadą prieš 
50—60 metų, taip pat visiems 
inkasentams, kurie meno paro 
doje, sporto rungtynėse, balių 
je bei koncerte inkasavo pini 
gus;

Augustui Mylei, kuris suor 
ganizavo ir vedė krepšinio var 
žybas, Aušros, Vyčio sporto 

kjubų vadovybėms u spojti 
ninkams, kurie atvyko užpildy 
ti sportinę programą, o taip 
pat taurių mecenatams Dr. J. 
Borevičiui, S. J., Nepriklauso 
mai Lietuvai ir Jonui Lukoše 
vičiuui;

Jonui Adomaičiui, kuris pa 
rūpino nakvynes gausingam 
svečių ir programos dalyvių 
skaičiui, o ypatniai mieliems 
tautiečiams tą nakvynę salei 
kusiems;

Juozui Šiaučiuliui, kuris iš 
Montrealio L. K. Mindaugo 
Šaulių kuopos narių suorgani 
zavo ir tvarkingai pravedė vi 
su įėjimų kontrolę.

Aušros Vartų parapijos cho 
rui ir jos vedėjui muzikui An.b 
rozaičiuo už giedojimą pamal 
du metu;

P. Dalmantui, kuris atliko 

altoriaus ir scenos paruošimo 
darbus Auditorijoje,

Pr. Rudinskui ir L. Girinei 
— visų operacijų kontrolie 

riams, kurie visus pasitaikius.us 
nesklandumus vietoje aiškino 
si;

įEifeenų organizatoriams ir 
įvykdytojams bei jos daly 
viams ;

Nepr. Lietuva ir Tėv. Žibu 
nu laikraščiams bei jų rėdai: 
toriams ir Amerikos lietuvių 
spaudai, kuri garsino Lietuvių 
Dienos rengimą;

Visam lietuvių Dienos Ko 
mitetui in corpore. nes kaiku 
rie dėl turėtų bendrų pareigu 
čia negalėjo būti suminėti, bet 
visas 30 asmenų būrys ta.p 
sklandžiai bendradarbiavo, 
tiek pasiruošimo, užtrukusio 
per pusmetį, tiek visos šventės 

I

pravedimo darbe, tam darbui 
paaukodami nevieną savo po 
ilsio vakarą;

Visam pagalbiniam persona 
iui, kuris taip nuoširdžiai talki 
ninkavo, meno parodoje, spor 
to rungtynėse, baliuje ir kon 
certe, bet jų dėl gausumo visų 
pavardžių nebuvo įmanoma 
čia suminėti.

Mieli tautiečiai Jums, daly 
i avusitfrr.s VIII-tosios Kana 
dos Lietuvių Dienos parengi 
muose ir savo materialine bei 
moraline parama įgalinusiems 
mums padengti tos šventės ren 
gimo išlaidas ir davusiems pa 
skatinimo ir toliau tą tradicijon 
įėjusią šventę organizuot;, nuo 
širdžiausia lietuviška ir bend 
ruomeniška padėka.

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

unemmtriJu.il
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TUVOS PARENGIMAI
Jau nustatyti ir sales išnuo 

motos: NL 20-ties metų sukak 
tuvių minėjimas gruodžio 2 
dieną (paskutinis šeštadienis 
prieš Adventus) ir NL Sjrau 
dos balius 1962 metų kovo 3 
dieną (Užgavėnių šešlad.enis). 
Organizacijos maloniai prašo 
mos tas datas rezervuoti savo 
laikraščiui, o tautiečiai prašo 
mi tas datas prisiminti ir būti 
tų pareigimų dalyviais.

TARPTAUTINĖ MUGĖ 
MONTREALYJE, 

kuri vyksta Saw Mart, Berri 
gatvėje, nepaprastai perkimŠ 
ta .Mugei reikia naujos vietos. 
Mugėje dalyvauja Kanda, Ita 
lija, Prancūzija, Pakistanas, 
Meksika, Rusija, Danija. Kam 
Šatyje sunku ir susiorientuoti 
ir sunku viską pamatyti. Bet 
Lietuvos vardo mugėje nėra, 
nors propagandinė okupacijos 
spauda rašė, kad mugėje bus 
ir Lietuvos išdirbinių. Viena, 
kas rašančiam teko lietuviška 
matyti, tai kelios lietuviškos 
knygos ir visiškai nulietuvintoji 
vėliava (raudona, balta ir ža 
lia). Iš Pabaltijo valstybių tik 
tai Estija, nors ir netiesiogiai, 
bet savo vardą paiodoje turi, 
tai fortepionas su užiašu Esto 
nia. Viena vienintelė 
su tautiniu ornamentu, 
lintu iš lietuvių, yra 
vėliava. Labai gražių
yra Prancūzijos, Italijos, Pa 
kistano, Meksikos pavilionuo 
se. Rusų gi išdirbiniai ir iš tolo 
negali prilygti vakariečių išdit 
biniams. Bet kas pas rusus ge 
ra, tai labai pigios knygos; 
knyga, kietais viršeliais, už ku 
rią pas mus reikėtų mokėti 4 
—5 dol., rusų gi 30—60 cen 
tų. Šiaip gi išdirbiniai atrodo 
sunkūs, gremėzdiški, dažnai ir 
nevalyvi, tiktai kaikutie ir tai 
,,resį>ublikoseM padaryti, turi 
vakarietišką pobūdį.
9 J. Žmuidzinas apie mėnesį 
laiko atostogavo JAV n viešė 
jo pas brolį daktarą ties Č’ka 
ga.
• A. Lymantas prieš kiek lai 
ko buvo išvykęs į Europą ir 
lankėsi Vokietijos lietuvių sto 
vykolse.
• Gražys Antanas dirba aly 
vos pardavimo specialybėje ir 
patarnauja tautiečiams, trik 
dainas dar tūlų privilegijų, lo 
dėl alyvą naudinga užs’sakyti 
per jį.

vėliava 
pasisko 
Gudijos 
dirbinių

AUGŠTESNIEJI LITUANIS 
TIKOS KURSAI

mokslo metų darbą prade 
šį šeštadienį, spalio 14 die 
10 valandą ryto. Kursų va

šių 
da
nądovybė kviečia tą valandą su 
sinnkti kursantus, būsimus kur 
santus, seminaro dalyvius ir 
būsimus seminaro dalyvius ir 
visus mokytojus. Įvyks moks 
lo metų atidarymas ir mokyto 
j y pasitarimas.

PERKELK SAVO 
MORGIČIUS J „LITĄ“

— tikrai nesigailėsi. Morgičiai 
„Lile“ turi šias pirmenybes.

1) Atviri: galima mokėti 
kiek ir kada nori, kad ir visus 
iš karto.

2) Turi nemokamą mirties
arba visiško nedarbingumo 
draudimą iki $10,000. Skoli 
ninkui mirus arba tapus ne 
darbingu, miršta ir jo morgi 
čiai. „Litui“ juos tada apmoka 
draudimo įstaiga. Už šį skolų 
draudimą „Litas“ moka 0.78 
% į metu. s

3) Turi nemokamą ilgos Ii 
gos draudimą iki $10.000. Jei 
sergi ilgiau kaip 3 mėn., tai sko 
los ir palūkanų mokėjimą nuo 
susirgimo dienų perima drau 
dimo įstaiga. Ji moka iki pa 
sveikimo 
giau kaip 
draudimą 
%■ ž

4) Priėmus dėmesin drau 
dimus, „Lito“ palūkanas uz. 
morgyčius yra net žemesnės 
kaip kitur. „Litas" ima 7,8% 
metinių palūkanų. Atskaičius
I, 14% už paminėtus du drau 
dimus, išeina, kad „Litas“ ima 
už morgičius 6,66% (6 du treč 
daliai %) palūkanų. Visur ki 
tur tenka mokėti 7% ir tai už 
„uždarus“ morgičius.

„Litas“ duoda tik pirmus 
morgičius iki 60%turto vertės. 
Taip pat perima turimus mor 
gičius. Suinteresuoti naujais 
morgičiais arba norį perkelti 
turimus morgičius, prašomi 
kreiptis į ved. padėjėją Pr. 
Rudinską, tel. HU 1-2957. 
Morgičių davimo eilė „Lite“ 
nustatoma pagal pareiškimo 
padavimo laiką, todėl geriau 
teirautis iš anksto. Pr. R. 
• Grigaliūnaitc Lachinės ligo 
ninėje sėkmingai operuota Dr.
J. Šemogo ir jau yra pasveiku 
si.

dienos, bet ne dau 
iki $10.000. Už ši 
„Litas“ moka 0.36

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

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

HU 1-8437

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kalėdoti pradedame. Auš 
ros Vartų parapiją sudaro visi 
lietuviai katalikai gyvenantieji 
į vakarus nuo St. Laurent g- 
vės. Pagal pageidavimą Jo 
Eksc. St. Jean vyskupo, mūsų 
parapijos globai! priklauso ir 
lietuviai katalikai, gyvenantie 
ji St. Jean diecezijoje, už St. 
Lawrence upės. Kadangi kiek 
viena parapija privalo turėti 
tikslią savo vįsų parapijiečių 
kartoteką, kalėdojaniteji kuni 
gai rinks žinias ir mūsų para 
pijos tikslesnei kartotekai. Pa 
lengvinti visiems parapijines 
pareigas, kalėdojantieji kuni 
gai mielai priims parapijos mo 
kestį, bažnyčios remonto mo 
kestį (nuo kiekvieno šeimos 
dirbančiojo nario $10), aukas 
šv. mišioms bei kitas aukas, ku 
rias Jūsų nuoširdumas numa 
tys.

Kalėdos 
LaLalle i 
Str. ; treč. 
non, LaCharite; ketv. — Se 
necal St.; peenkt. Alepin, Al 
lion.

Tėv. K. Pečkys: Ville Em 
ard: antr. — Raudot St., treč. 
— Dumas St., ketv. — d’Ara 
gone, penkt. — Hurteau.

Tėv. K. Pečkys atvyko pas 
mus iš Čikagos, kur lietuvių jė 
zuitų namuose ėjo atsakingas 
namų šeimininko pareigas.

Tėv. J. Aranauskas, vienuo 
lyno vadovybės yra paskirtas 
į lietuvių Jėzuitų ccnt.ą — Či 
kagon.

Atlaidai įvyks šio mėn. 26, 
27 ir 28 dd., prieš Kristaus Ka 
raliaus šventę.

Kardinolo potvarkui šiais 
metais bus padaryta registraci 
ja visų bažnyčių lankytojų 
Montrealio s arkidiocezijoje. 
Šia proga mūsų Ganytojas pa 
matys, kaip pareigingi esame 
mes lietuviai katalikai ir kaip 
mes vertiname savo lietuvišką 
ją parapiją.

Suaukojote parapijos reika 
lams praeitą sekmadienį 173 
dol ir 92 et.
• S. Narkeliūnaitė, nors ir 
trumpai buvusi Montrealyje, 
bet spėjo jame apžiūrėti įdo 
miausias vietas ir sekmadieni 
sugrįžo į New Yorką.
® Balčiūnas Pov. iš Courtland, 
Ont., tabako augintojas, ket 
vertą dienų viešėjo Montrealy 
je pas pp. Vieraičius. Antra 
dienio rytą išvyko į namus, 
prieš tai aplankęs redakciją u 
apsimokęjęs prenumeratą.
® Pp. Adamoniai, Jonas ir 
Elena, ekskursijoje su kitais 
lankėsi Europoje.

artimieji suruo

i T. J. Borevičius 
antradienį: Gerald
— Gerald St., Ba

P-

to 
ga 
to,

KLB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Toronte užtruko dvi dienas, 
nors dienotvarkė neatrodė di 
dėlė. Ji buvo išsvarstyta atsidė 
jus. Ypač plačiai aptarti Kr. 
valdybos pranešimai. Pirminin 
kavo A. Liūdžius, p. Užupis ir 
A. Norkeliūnas. Plačiau bus 
kitame NL nr.

ALYVOS UŽSAKYMAS 
PER. LIET. NAMUS 

dar suprastintas. Užtenka pa 
skambinti tek į Liet. Namus, 
LE 3-3027, arba vakarais P. 
Lėliui, LE 4-1586. Galima 
skambinti tiesiai į alyvos tieki 
mo kontorą (Queen City Fuel 
Oil Ltd) LE 7-2662, tik tuo 
atveju pasakyti, kad alyva už 
sakoma per Lithuanian Hou 
se. Visus lapelius užpildys uzsa 
kymo priėmėjas. Praeitą sazai 
tę alyvą užsisakė 15 asmenų. 
Viso jau turime 40 užsakytojų, 
bet kol kas tai tik maža dalis 
numatyto skaičiaus — 200. Su 
prastinus užsakymo būdą, ma 
noma, kad užsakytojų skaičius 
kils sparčiau.

Primename, kad užsisakiju 
siems alyvą per Liet. Namus, 
krosnys išvalomos greitai, ge 
rai ir be jokio atlyginimo. L.

DELHI ŠAULIŲ BŪRYS 
SKELBIA

grupinio ir individualaus šau 
dymo pirmenybes lietuvių tar 
pe iš 22 kai. šautuvų. Bus šau 
doma 50 y. atstume iš trijų pa 
dėčių. Iš visų padėčių trys pir 
mosios vietos bus premijuoja 
mos ir laimėtojai gaus brano’as 
dovanas. Be to gaus dovanas 
trys daugiausiai per šaudymą 
surinkę taškų šauliai. Koman 
doms (komandą sudaro 5 as 
menys) paskirtos dvi pereina 
mos dovanos, kurias padova 
nojo Tillsonburgo ūkininkų 
klubas irNorth Sylva Co.

Šaudymas įvyks p. Rugiu 
nio farmoj, Eden, Ont., š. m. 
spalio mėn. 15 d. Pradžia 1 
vai. p. p. Vietovė surandama 
važiuojant iš Tillsonburg'o 
19 keliu pietų kryptimi. Priva 
žiavus Eden miestelj suKti į 8 
(Bayhįam) Conį dešinėn ir 

važiuoti iki antros farmos de 
šinėje kelio pusėje.

Visus kviečiame šiame šau 
dyme dalyvauti.

Valdyba.
. M ~~ M'....

SUGRĮŽUSIŲJŲ LIETU
VON LIKIMAS

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun.

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 
antradienį ir 
penktadienį
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

2—4 p. m.
7—9 p. m.

2—4 p. m.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas 

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

VI 2-9958

Dr.E.Andriikaiti8
956 SHERBROOKE E. 

Tel.: LA 2-7236

Dr. A. O. JAUGELIENE 
Dantų Gydytoja 

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

!! ADVOKATAS t

ARCH Realties R'd.
Pr. Ručinskas, HU 1-2957 

2415 Paik Row East N. D. G.
Ville Lasalle, Bronx Park, 

labai gerai įrengtas 5% kam 
barių dupleksas. Šilto vandens 
alyva šildymas, salė rūsyje, ga 
ražas. Viršus išnuomotas už 
$100. Kaina $27.500. Morgi 
čiai iš 6%. Geros išsimokėjimo 
sąlygos.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Gregorianinio giedojimo kur 
sai pradedami pirmadieniais va 
kaie nuo 8 vai. iki 9.30 arki 
vyskupijoj, rue de la Cathedra! 
1111; kursai dovanai, tik įsira 
šymas 3 dol. Kas po vienerių 
metų išlaikys egzaminus, gaus 
giedojimo diplomą.

Bazaras skelbiamas lapučio 
24—25 ir 26 dd.

ŠV. ONOS DRAUGIJA 
lapkričio 4 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro Šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje ruošia metinę va 
karienę, kurioje veiks loterija 
ir bus šokiai. Visi kviečiami at 
silankyti. Komitetas.
• Labdarybei praėjusiais me 
tais Montrealyje buvo surink 
ta 14.367,307 doleriai.
• B. Greibui, sulaukusiam 21 
metų amžiaus,
šė sukaktuvinį pobūvį.
0 Venskutei N. padaryta ope 
racija.
• V. Žižys yra susižeidęs koją, 
kurią turėjo užgipsuoti, bet da 
bar jau sveiksta.
• Milda Bilevičiūtė išteka už 
Angelo Ruffo.
0 Sūnų susilaukė P. L. Stan 
kevičių ir P. J. Juodkų šeimos.
• A. Markevičiui Viktorijos Ii 
goninėje tirta sveikata.
9 Aklųjų institutas, kuris yra 
privatus, kreipėsi į valdžią su 
prašymu institutą suvalstybin 
ti, nes privatus darbas sunkus, 
neplaningas ir neproduktingas, 
nes jis dabar yra suskaidytas 
pagal religines organizacijas.

FILMAS APIE LEISTĄ 
PARDYTI LIETUVĄ, 

būtent: Vilnių, Kauną ir Tra 
kus, kurį susuko žurnalistė Sa 
lomėja Narkeliūnaitė prieš da 
su puse mėnesio, Montrealio 
lietuviams parodė nepalygina 
mai daugiau, negu pernai 
Stuko filmas, ypač, kad šis 
mas ir tekniškai yra žymiai 
bulesnis ir ypač Vilnių jis 
na plačiai pavaizduoja. Be
pianešėja pavaizduoja ir tą fak 
tą, kad Lietuva yra rusų dik 
tatūros okupuota, rusinama ii 
kolonizuojama, ir kad šis pro 
cesas okupanto yra spartina 
mas ir varomas vis didėjančiu 
įsismaginimu : Vilniuje rusų jau 
geras trečdalis; ruskių vis dau 
giau Lietuvon įvežama; gai 
vės rašomos dviem kalbom — 
lietuviškai ir kirilica; lietuvių 
mokyklos rusų kalba stiprina 
ma, o iš rusiškųjų mokyklų lie 
tuvių kalba, kaip valstybinė 
kalba, kurios anksčiau buvo 
privaloma mokytis, daoai jau 
išmesta;
lietuviškai susikalbėti neįmano 
ma. Ir tt.
pilies kalno neleido filmuoti. 
Filmas neparodė nei Nemuno 
užtvankos, tat yra aišku, kad 
užtvankos taip pat neleido 
filmuoti. Tas pat matyti yra 
ir su kolchozų filmavimu, iš 
to aiški išvada: Lietuva pa 
spausta po okupanto padu. Lie 
tuva kenčia ir vaitoti jai už 
drausta.

S. Narkeliūnaitė taip nepa 
sakė, kaip čia parašyta, bet jos 
pranešimas, užtrukęs apie va 
alndą laiko, buvo surašytas re

kaikuriose įstaigose

Beje, Vilniaus nuo

STASYS DAUKŠA, LL. D. L
4 Notre Dame St. E. 5

! Suite 901
J UN 1-8933 |

ADVOKATAS 
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS

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

215 St. James West, 
7 augstas.

Tel.: AV 8-3115.

Juozas Gražys
kailių siuvėjas

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

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis AV 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.m»n»»»m»mmtn»»m«»nn»t»nn»H»tnnn»n:Ktt«munn»»»mmwil

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

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

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

pertažiniu budu ir davė labai i 
aiškų vaizdą to, ką ji matė ir ] 
ką pergyveno. Realaus gyveni • 
mo srityje pranešėja konstata i 
vo: miestų žmonės Lietuvoje . 
uždirba tiktai ketvirtą dalį to, 
kas uždirbama čia (faktinei 
apie šeštą dalį. Red.), tuo tar 
pu pragyvenimo išlaidos nepa 
prastai augštos, pav. sviesto 
svaras apie pusantro doleiio, 
vyriški pusbačiai apie 20 dol., 
vyr. kostiumas apie 100—150 
dol. Butas 30—50 dol., kas 
yra pigiau, negu pas mus. 
Anot pranešėjos — dviratis 70 
rublių, bet už jį reikia atiduoti 
dvi karves, o karvė pas kol 
ūkietį tiktai viena... Kaip išsi 
verčia kolūkiečiai, pranešėjai 
šis klausimas likęs misterija. 
Bet pranešėja neabejoja, kad 
kolūkiečių gyvenimo sąlygos 
yra žymiai prastesnės, negu 
miestiečių.

Jau tas vienas faktas, kad 
S. Narkeliūnaitei į tėviškę nu 
važiuoti reikėjo prašyti leidi 
mo, ir kad vienos neleido va 
žiuoti, o palydovu davė komu 
nistą A. Žukauską ir dar prie 
dūi kažkokį „šoferį“, rodo, ko 
Lie Lietuvoje Viešpatauja at 
mosfera. Anot pranešėjos: nie 
kas dabartinės valdžios Lietu 
voje nerinko ir ja patenkinti 
tiktai tie, kurie gauna dideles 
algas. Religinę „laisvę“ paaiŠ 
kiną šis faktas, kad Vilniuje iš 
33 bažnyčių neuždarytos tiktai 
9, o uždarytųjų tarpe yra ir 
garsioji Vilniaus katedra. Šv. 
Mikalojaus gažnyčioje pilna 
buvo žmonių, bet tai daugiau 
šia seniai ir jaunos mergaitės. 
Būdingos smulkmenos: ažkan 
dinėje stiklus turi plautis pa 
tys valgytojai ir stiklų trūksta; 
krautuvėje pas kasininkę rci 
kia surašyti ko ir kiek neri 
pirkti ir apmokėti sąskaita, ta 
da pagal tą sąrašą tarnautojas 
surenka prekes ir atiduoda; 
pas Žiugždą Liet. Enciklopedi 
ja (iš Amerikos) laikoma sei 
fe po raktu... Bendrai S. Nar 
keliūnaitė davė vaizdą to, ką 
matė, bet apibendrinimų ir iš 
vadų nedarė. Bet sąmoningie 
ms to ir nereikia.

Paskutinėmis žiniomis iš L>e 
tuvos, sugrįžusiųjų Lietuvon Ii 
kmas labai nevienodas. Kas 
parsivežė kompartijos biletą, 
traktuojamas geriau. Kas su 
grįžta, kaip idealistas, kad dirb 
tų tėvyntei Lietuvai, tokie tiak 
tuojami labai prastai, nes Lie 
tuvos okupantui lietuvių patrio 
tų nereikia. Dalis tokių yra tra 
giškai nusivylusių. Kiti skurs 
ta, nors prievartaujami rašyti į 
propagandinę spaudą, kad esą 
laimingai sugrįžę.

Montrealiečių sugrįžusiųjų 11 
kimas taip pat margas. Apie 
Deksnius pasklidęs gandas, 
kad p. Deksnienė gavusi darbo 
valgykloje, kur plaunanti in 
dus. Kurią dieną sugrįžusi į na 
mus, vyro neradusi, ir neži 
nanti, kur jis pasidėjęs ar pa 
dėtas. Kitos žinios sako, kad 
Deksnys nepaeinąs, sergąs.

Apie iPelekauską kalbama, 
kad jis nesąžiningai paiselgęs 
su jam įteiktomis į Lietuvą nu 
vežti gėrybėmis, todėl jo drau 
gai jį įskundę Sovietų atstovy 
bei. Rezultate, Pelekauskas 
esąs padėtas į kalėjimą.

P. Šinkūnienė ,T. B-se“ Lie 
tuva nesižavi ir Kanados nenu 
peikia.

MIRTIES BAUSMĖ 
IR PABĖGĖLIAMS

Pagal Pabaltijo kraštuose 
įvestus naujus baudžiamojo ko 
dekso nuostatus, estų laikraš 
čio „Rahva Haal“ pranešima 
mirties bausmė gali būti pritai 
kyta ir pasitraukusiems j vaka 
rus. Tai numatąs 62 str. apie 
tėvynės išdavimą. Šiuo straips 
niu pabėgimas į užsienį ar atsi 
sakymas grįžti iš užsienio j So 
vietų Sąjungą baudžiamas lais 
vės atėmimu nuo 10 iki 15 me 
tų arba mirties bausme.

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

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

8 apartmentai Parthenais g- 
vė, netoli šv. Kazimiero bažny 
čios. 4 metų. Pajamų $5,360 
Nuomininkai apsišildo. Kaina 
$35,000. Įmokėti $10,000.

P. Adamonis RA 2-2472.
TAISAU IR DAŽAU 

lengvas mašinas. 
Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.
V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
■ Parduoda gatavus, siuva 
: naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 1-6005.
»n»nu»:nt»nmnH»tmmutuuu
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