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• KENNEDŽIO NUŽUDYMO BYLA BAIGTA BE
SENSACIJŲ

• VATIKANO SUVAŽIAVIME KALBAMA APIE 
SĄŽINĖS LAISVĘ

• ETIOPIJOS KARALIUS LANKYSIS LENKIJOJE
• LAOSO KUNIGAIKČIAI SUSITARĖ

Lietuvių gyvenimo faktai

J. F. Kennedy, buvusio J. 
A. V. prezidento tragiško li
kimo —

NUŽUDYMO BYLA, 
kurią vedė vyriausiojo teis
mo pirmininikas Warren, už
baigta ir patiekta preziden
tui Johansonui, kuris leido' 
ją paskelbti, kaip pranešime 
sakoma, „Amerikos tautai ir 
visai žmonijai“. Tas reiškia, 
kad komisija Kenedžio nužu
dymą gerai yra ištyrusi ir 
yra tikra savo sprendimuo
se.

Žudikas Oswaldas, byloje 
sakoma,

KENNEDY NUŽUDĖ 
PATS VIENAS, . .

be jokio sąmokslo bei jokios 
įtakos iš kur nors, nes jis vei 
kė kaip savotiškas žiaurus 
mėgėjas žudyti, kęsinesis ir 
prieš kitus asmenis. Tai ir 
yra ta sensacija, apie kurią 
buvo kalbama, kad ji daugelį 
nustebins. Daugelis manė, 
kad Osvaldas veikė kaip są
mokslininkas ir kad Ruby jį 
nužudė, kad išvengtų jo prisi 
pažinimų, iš- kurių išryškėtų 
visas sąmokslas. Tyrimas įro- 
dąs, kad jis nebuvęs sąmoks
le.

Warreno komisija pasiūlė 
įstatymu

ĮVESTI DIDESNĘ 
ATSAKOMYBĘ UŽ 

PREZIDENTO 
NUŽUDYMĄ.

Šiam pasiūlymui apsvars
tyti prez. Johnsonas sudarė 
4 asmenų komisiją. Rober 
Kennedy, buvęs JAV teisin
gumo ministeriu, velionio bro 
lis, pritariamai priėmė War
reno raporto išvadas. Taip 
ši byla ir baigiama, bet kažin, 
ar ji išsklaidys plačiosios pu
blikos abejojimus, kurie yra 
plačiai paplitę ir nesibaigia
mai komentuojami. Gal at
eitis gali atnešti ir tikrų staig 
menų.

Prancūzijos prezidento 
DE GAULLE KELIONE 

PER PIETINĘ AMERIKĄ 
buvo praėjusios savaitės dė
mesio' centre.

De Gaulle viešnagė Pieti
nės Amerikos valstybėse už
truks dar iki spalio 16 die
nos. Per tąlaiką jis aplankys 
viso 9 valstybes: Venezuelą, 
Kolumbiją, Ekvadorą, Bolivi
ją, Peru, Čilę, Argentiną, Pa 
ragvajų, Urugvajų ir Brazili
ją. De Gaulle turi

SAVO ĮTAKOS 
SUSTIPRINIMO TIKSLUS 
ir, kaip teigia kai kuri Pary
žiaus spauda, nori balansuoti 
tam tikrą įtakos jėgų pusiau 
svyrą, nes JAV tikrai turi ir, 
žinoma, ir ateityje turės di
delės ten įtakos, kurios de 
Gaulle su Prancūzijos ir poli 
tiniu ir finansiniu svoriu ne
pajėgs atsverti. Kokius pėd
sakus paliks jo kelionė, pa
matysime vėliau.

Vatikano suvažiavimas, 
prasidėjęs aną savaitę, taip 
pat spaudoje užima vedamą
sias pozicijas. Pasaulinė spau 
da atkreipė ypatingą dėmesį 

SĄŽINĖS LAISVĖS 
NAGRINĖJIMO 

PRINCIPUI, 
kuris, žinoma, yra vienas pa
grindinių ir esminių suvažia
vimo klausimų.

Amerikos kardinolus, jų 
tarpe ir Kanados, reikia pa
sveikinti už jų tikrai rimtą 
sąžinės laisvės supratimą ir 
gynimą. Jie tvirtai palaiko ti 
kėjimo bei asmens sąžinės 
laisvės principą ir tuo jie yra 
tvirti prieš visus prievartau
tojus, o ypač — prieš so
vietinę prievartą. Tikėjimo 
ir sąžinės laisvės klausimai 
rūpi visai žmonijai.

PRAĖJUSI SAVAITĖ 
pasižymėjo dar keliais reikš
mingais faktais:

Chruščiovas painiojosi su 
savo imperializmo ir kolonia 
lizmo užmačiomis. Pirma pa
sisakė, kad iš Jungtinių Tau
tų nesitrauks, bet mokesčių 
nemokės. Paskui šį pareiški
mą nuneigė. O Rusija s'kolin 
ga Jungtinėms Tautoms 55 
milijonus dolerių. Kas gi ne
moka mokesčių, tas neturi 
balso, — sako JTO statutas.

Kipre, nors jau atrodo ap-t 
rimstančiame, vis dėlto dar 3 
mėnesiams palikta JTO tai
kos kariuomenė. Graikija, at 
rodo, nepatenkinta, Makari- 
jaus derybomis su Maskva 
dėl karinės pagalbos. Mask
va dar nieko nežada Kiprui, 
bet Graikija jau įspėja Kip
rą, kad jai nepatiks Rusijos 
įsikūrimas Kipre. . .

KITOS NAUJIENOS
— Chruščiovas pareiškė, 

kad Rusija duos visiems gin
klų, kas kur tiktai ruoš suki
limą. Esą jau daug sukilimų 
padaryta naudojant rusų 
ginklus.

— Trys Laoso princai su
sitarė... dėl derybų, kad jos 
įvyktų.

— Rusk, atsiliepdamas į 
rusų ir kinų pasisakymus dėl 
įvykių Tenkino įlankoje, pa
reiškė, kad Tonkino įlanka 
nėra Vietkongo ežeras, bet 
tarptautiniai vandenys, ku
riuose ir JAV turi lygias tei
ses. Ten JAV karo laivai pa
skandino 3 Vietkongo karo 
laivus.

— JAV išbandė naują lėk
tuvą, kuris Atlantą perskris 
per 2 valandas.

— Švedų parlamento rinki 
mus laimėjo socialdemokra
tai. Komunistų jame 8 iš 233. 
Soc-dem. Švediją valdo jau 
30 metų.

— Kubos cukraus kaina, 
neperkant Ameriaki, nukri
to iš 16 iki 7 centų už svarą.

— JAV nutarė pratęsti 
planą „Maistas pasauliui dėl 
taikos“, bet Lenkiaji ir Ju
goslavijai leidžiama pirkti už 
dolerius.

— Rusų lėktuvai ir laivai 
stebėjo NATO manevrus.

— JAV solistė Leontina 
Price Maskvoje turėjo didžiu 
lį pasisekimą: Didžiajame te
atre publika ją iššaukė 16 
kartų ir plojo 26 minutes.

— JTO apskaičiavo, kad 
pasaulio gyventojų skaičius 
2 miliardai, o šimtmečio pa
baigoje bus 6 miliardai. Susi
rūpinama mažinti prieauglį.

— Berlyne pasirašytas su
sitarimas, kad vakarinio Ber
lyno gyventojai 4 kartus per 
metus galės apsilankyti ryti
niame.

— Mirė rytinės Vokieti
jos marionetinis mih. pirm. 
Grotevohl.

negeroves?
KAS NAUJA

NAUJI KANADOS FINAN
SINIAI PATVARKYMAI
Finansų min. W. Gordon 

federaliniame parlamente 
pranešė naujus finansinius 
patvarkymus, kurie liečia ban 
kuis, akcines bendroves ir kt. 
finansines institucijas. Pa
tvarkymų tikslas — duoti 
daugiau eigos Kanados ka
pitalams ir apriboti svetimo 
kapitalo galią. Nauji patvar
kymai įgavo galios naktį iš 
rugsėjo 22 į 23. Teigiama, 
kad tai duos galimybę sukel
ti per 1 milijardą naujų ka
pitalų investicijų. Bus leng
vesnis kapitalo skolinimas.

PLANAS FINANSUOTI 
UNIVERSITETINĮ 

MOKSLĄ
Kanadiečių grupė įkūrė 

Canadian Scholarship Trust 
Fondation labdarybės korpo
raciją, kuri pasiūlo šeimoms 
finansuoti jų vaikų mokymąsi 
universitete. Šeimoms tas 
kaštuotu nuo $9 mėnesiui li
gi $25. ‘

Ketverių metų vaikas yra 
įrašomas į bendra sumą už 
$950. Jei jis tiks universite
tui, pirmais mokslo metais jis 
gauna $950, jojo depozitą. 
Tik paliekama $100 nario įna 
šas, kuris padengia visas ad
ministracijos išlaidas. Jei jis 
pereina į antrą ir trečią kur
są, kiekvieną kartą jis gau
na lygią sumą iš kooperatyvi 
nio fondo tai yra $1,500. Tai 
gi įnešus $950, gaunama $ 
5350.

Vaikas į šį planą turi būti 
įrašytas prieš jam sukan
kant 8 metus. Depozitai mo
kami kas mėnuo, kas trys mė 
nėšiai, pusmetiniai ar bendra 
suma iškarto į taupymo sąs
kaitą. Smulkesnės žinios ir 
informacijos apie įnašus ir iš 
mokėjimus gali būti gautos iš 
Eastern and Chartered Trust 
Company skyrių visuose di
desniuose Kanados miestuo
se. (CS).

— Saugumo taryba visais 
balsais pasisakė už pasmerki
mą Indonezijos dėl agresijos 
Malazijoje, bet Rusijos 
atstovas uždėjo 102 veto. Ta 
proga JAV atstovas JTO Ste 
vensonas pareiškė: Chruščio
vas JAV prezidentui tvirtai 
rašė,, kad Rusija visomis jė
gomis palaikys Jungtinių 
Tautų taikos misiją, o čia 
priešinasi. Tai negražus 
veidmainiškas sovietų dar
bas.

— Maskvoje mirė JAV ko 
munistų lyderė Flin.

— Lenkijos kardinolas Vi 
šinskas per bažnyčias paskel 
bė laišką, kuriuo kaltina Go- 
mulkos valdžią tikėjimo per
sekiojimu.

— Gomulka Lenkijos rašy 
tojų suvažiavime pasisakė, 
kad rašytojai turi tarnauti 
partijos tikslams ir tokio nu 
sistatymo jis laikysis neaelai 
džiai.

— Afrikos valstybių s-gos 
delegacija nukreipta į JAV 
kad ji neduotų Kongo vyriau 
sybei pagalbos gintis nuo ko 
mįnistų perversmininkų.

— Lenkijos valdžia pasi
kvietė viešnagės Etiopijos ka 
ralių.

— Romoje staigiai mirė 
lerikų išeivijos arkivyskupas 
J. Gavlin, rugsėjo 21 d.

KANADOJE
SVEIKATOS APSAUGOS 

PROJEKTAS,
kurį buvo aptarusi speciali 
Kanados vyriausybės komisi
ja, dabar liko> persvarstyta 
Kanados gydytojų sąjungos. 
Kai vyriausybės komisija pa 
sisakė už visuotinės apsau
gos įvedimą, gydytojų komi
sija, priešingai, pasisakė už 
palikimą tokios būsenos, kad 
patys ligoniai apmokėtų išlai 
das, bent dalinai. Gydytojų 
komisija savo raportą išsiun
tinėjo visiems gydytojams.

KANADA STATYS 
ETIOPIJOJ 

AUTOSTRADĄ
Kanados „De Leuw Gat

her & Co“ firma gavo užsa
kymą iš, Etiopijos nutiesti au 
tostradą iš sostinės Addis 
Abeba į Raudonosios jūros 
uostą, 250 mylių.

— Statistika rodo, kad 
1953 m. Kanadoi e buvo 
6,' 74,655 autovežimių, 5.2% 
d?«><dau kaip prieš metus. 
Daugiausia autovežimių turi 
Quebeco provincija.

— Kanada išleidžia nau
jus pašto ženklus, kurių vie
nas vaizduoja Kalėdų šven
tes.

— Kanada Japonijai siun
čia savo medžių sėklų: balto
jo beržo, cukrinio klevo, bal- 
saminės pušies ir kt.

— Ontario provincijos li
beralų lyderiu išrinktas And 
rew Thompson.

— Toronto universitetan 
šiemet įsirašė 21,200 studen
tų, 1600 daugiau negu pra
ėjusiais metais.

— Quebeco mieste suimti 
3 studentai, kurie platino la
pelius, kviečiančius gyvento
jus protestuoti prieš karalie
nės Elzbietos II lankymąsi 
Kanadoje.

— Anglija ir Olandija ka
riuomene parems Malezijos 
gynimąsi nuo Indonezijos ag 
resijos.

— Sumatros saloje, Indo
nezijoje, 33 metų ūkininko 
žmona iškart pagimdė penke 
tuką: 4 mergaites ir vieną 
berniuką.

— Indonezijos diktatorius 
Sukamo kreipėsi į Indonezi
jos žmones, kviesdamas pa
naudoti visas jėgas Malazijai 
sunaikinti.

—JAV pręzidentas John 
sonas, susitikęs su Kanados 
min. pirm. L. Pearsonu Bri
tų Kolumbijoje pareiškė, kad 
šios dvi kaimyninės valsty
bės gražiai bendradarbiauja 
ir bendromis jėgomis siekia iš 
laikyti taiką.

— Fordo kompanija su dar 
bininkais pasirašė kolektyvi
nę sutartį tokią, kaip ir Chry 
slerio darbininkai: pensija 
po 65 m. amžiaus po 400 
dol. mėnesiui ir 12 metinių 
švenčių. Genertl Motors dar 
bininkai, siekdami Chrysler 
ir Ford sąlygų naujai sutar
čiai, buvo paskelbę streiką.

— JAV raketos sugebėjo ' 
nuimti satelitą nuo kelių šim 
tų mylio aukščio, o JAV ra
daras jau mato ir už horizon 
to.

— Maskvoje vykstančiame 
vad. Jaunimo suvažiavime ki 
nai demonstratyviai sėdėjo, 
kai Chruščiovui pasirodžius 
stadione visi sustojo.

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI 

BESIRENGIANT
PLB Valdybos, JAV LB 

Centro Valdybos, Kanados 
LB Krašto Valdybos, jauni
mo organizacijų ir jaunimo 
spaudos atstovų pasitarimas, 
įvykęs 1964 rugsėjo 19—20 
dienomis Tabor Farmoje, So 
dus, Mich., vaišingoje PLB 
Valdybos pirmininko Juozo 
J. Bačiūno globoje, išklausęs 
PLB Valdybos narių inž. V. 
Kamanto bei M. Lenkauskie
nės pranešimų ir išdiskuta
vęs pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso šaukimo reika
lą, tikslus bei uždavinius, su 
tarė:

1. Pasitarimas pritaria pa 
šaulio lietuvių jaunimo kong 
reso šaukimo minčiai, nes 
toks kongresas, burdamas pa 
šaulio lietuvių jaunimą vie
non vieton, įgalins apžvelgti 
dabartinę jo padėtį laisvojo pa 
šaulio kraštuose ir padaryti 
reikiamas išvadas jo kultūri
nei, visuomeninei, sportinei, 
Lietuvos laisvės kovos ir ki 
tokiai veiklai.

2. Kongresui siūloma 1966 
metų Darbo dienos savaitga
lio data (rugsėjo 3 —5) ir 
vieta Detroitas, Clevelandas, 
ar kuris kitas JAV vidurio 
miestas.

3. Kongreso rengimo ko
mitetą sudaro PLB Valdyba: 
ji kviečia penkis šio komite
to narius, kiti nariai jos kvie 
timu deleguojami JAV ir Ka 
nados lietuvių jaunimo or
ganizacijų.

4. Rengimo komitetas išsi
renka darbo prezidiumą ir 
techniškiems kongreso dar
bams sudaro atitinkamas ko
misijas, išskyrus finansų ko
misiją, kurią sudaro PLB 
Valdyba.

5. Kongresą globoja PLB 
Valdyba, ir visų kraštų lietu
vių bendruomenės yra prašo
mos aktyviai jį remti mora
liai bei materialiai, kad jis

NUO KAPITOLIAUS
RESPUBLIKONAI PASIGENDA JOHNSONO PASI 

SAKYMO PRIEŠ ..OMUNIZMĄ
Rugsėjo 23 dieną Senato' ir 

atstovų Rūmų lyderių buvo 
suruošta Kapitelyje spaudos 
konferencija, kirioje praneši
mus padarė respublikonų ly
deriai.

Sen. E. Dirksen kalbėjo, 
jeigu būtų atsiklausta 100 pa 
šaulio istorikų, koks yra di
džiausias laisvės ir žmonijos 
priešas, jie neabejotinai atsa
kytų, kad — komunizmas. 
Tačiau Prezidentas Johnson, 
Atlantic City demokratų kon 
vencijoje, priimdamas nomi
naciją į JAV Prezidento kan 
didatą, nė karto nepaminėjo 
komunizmo. Jis pradėdamas 
savo rinkiminę kampaniją, 
kalbėdamas Detroite, nuro
dė tris svarbiausius savo sie
kimus, būtent: gerbūvį, tei
singumą ir taiką. Preziden
tas nepaminėjo laisvės, kuriai 
komunizmas sudarąs didžiau 
■šią pavojų, kai jau vienas tre 
čdalis pasaulio žmonių yra 
komunistų valdomi.
ATĖJO PASAKYTI „NE“

Ilgai laukto socialinio drau 
dimo ir senatvės ligos pagal
bos įstatymo pakeitimo bal
savimas JAV senate buvo pa 
skirtas rugsėjo 2 dieną. Pa
sėdžių salėje tik keli sanato
ria!. Įeina žilaplaukis Kea
ting, po to Javits. Pradeda 
rinktis korespondentai. Jų 
apie 80. Ir kai posėdžių salė

VLIKO VEDAMAI LIE
TUVOS IŠLAISVINIMO 

KOVAI
remti aukomis — Tautos Fon 
dui talkininkauti lietuvių ko
lonijose geros valios lietuviai 
sutiko būt įgaliotiniais ir or
ganizuoti nuolatinių aukoto
jų būrelius.

Paskutiniu laiku Washing 
tone įgal. Dr. VI. Viliamo bū 
reliui suaukojo 115 dol.

New Yorko įgal. Juozo Au 
dėno (e. p. Vliko pirm.) bū
reliui suaukojo 115 5dol.

New Yorko įgal. Jono Ma 
kausko būreliui suaukota 70 
dol.

Bostono, Mass. įgal. Ant. 
Juknevičiaus būreliui suauko 
ta 40 dol.

Netarpiškai L. I. Tautos 
Fondui prisiųsta 185 dol.
• Lithuanistiką Pensilvani
jos universiteto bibliotekoje 
išleido JAV Lietuvių Bend
ruomenė ir Liet. Profesorių 
dr-ja Amerikoje. Medžiagą 
parūpino Dr. V. Maciūnas, 
spaudai paruošė Prof. St. 
Dirmantas, M. Krikščiūnas, 
dr. P. Mačiulis, lėšomis pa
rėmė Dr. P. Jaras ir prof. A. 
Milaknis.

kuo sėkmingiausiai galėtų at 
likti tuos uždavinius, kurie 
tokiam kongresui skiriami. Į 
tuos uždavinius įeina: į kong 
są sutraukiami ko daugiausia 
■viso laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimo, kelti jaunimo 
tarpusavio bendravimo ir ben 
dradarbiavimo nuotaikas, pa 
rodyti jau dirbamą darbą ir 
uždegti dvasią naujiems dar
bams, polėkiams, pasiryži
mui.

Gyvos lietuviškos dvasios 
jaunimo reikia lietuvių išeivi 
jos lietuvių tautos ir Lietu
vos ateičiai. Todėl visi į dar
bą I

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

jau beveik pilna, Įeina besi
šypsąs demokratų vice-prez. 
kandidatas H. Humphrey. Ir 
kai liko tik kelios minutės Ii 
gi balsavimui laiko, išdidžiai 
įeina respublikonų preziden
tinis kandidatas B. Goldwa
ter. Sustojęs ant tako, dar 
nepriėjęs savo vietos, sako— 
aš atvykau balsuoti „Ne“.

Atėjus balsavimui, įstaty
mo projektas priimtas 49 bal 
sais prieš 44. G. G. K.

pq
SAVAITĖS PARODOS
Praėjusią savaitę vyko 

dviejų rūšių parodos: Madų 
paroda buvo Aušros Vartų sa 
Įėję, didelė, Įdomi ir turtinga, 
bet permažai žmonių susilau
kė.

1965 metų modelių auto
mobilių parodos vyko visame 
mieste. Verdune Fordo atsto 
vybėje Keating, kurios bizny 
je dalyvauja p. Gureckas, 
ypač gražiai buvo paruošta. 
Buvo ir vaišės ir įdomiai pa
rodytos mašinos.

TARPTAUTINIS 
ŽIEMOS KARNAVALAS

Montrealyje bus ruošiamas 
1965 metais. Karnavalo pre
zidentas M. S. Margolose ir 
jo pad. J. G. Forget rugs. 28 
d. spaudą informavo The Que 
en Elizabeth hotelyje.
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PRADEDU!
LIETUVIŠKUOSIUS MOKSLO METUS

Didžiosios ir didesniosios 
mūsų lietuviškosios koloni
jos jau pradėjo lietuviškuo
sius mokslo metus.

Ne vienu laiku visos, bet 
prisitaikydamos prie esamų
jų vietose sąlygų. Hamilto
nas ir Torontas pradėjo anks 
čiau negu Montrealis, kuris 
vienu atveju turi geresnes są 
lygas, negu kitos vietovės, 
nes gauna dovanai mokyklų 
patalpas ir dalinį mokytojų 
darbo apmokėjimą, bet tuo 
pačiu turi ir tūlų suvaržy
mų, nes reikia pildyti duo
dančiųjų paramą sąlygas. 
Sudburys mokslo metus pra
deda spalio 3 dieną. Apie ki 
tas kolonijas šia prasme pra
nešimų buvo anksčiau.

Kiek žinoma, lietuviško
sios šeštadieninės mokyklos 
veikia, be jau suminėtųjų, 
dar St. Catharines, Windso
re, Wellandie, Londone, Del
hi ir Winnipege. Protarpiais, 
kai į Bendruomenės valdy
bas išrenkami iniciatyvesni ir 
veiklesni žmonės, šeštadieni
nės dar veikia ir kitose lie
tuvių kolonijose, kuriose iš 
tikrųjų jos gali būti pasto
vios.

Šeštadieninių veikimas lie
tuviškąja! išeivijai yra svar
bus dalykas. Jau praktika pa 
rodė, kad šeštadieninės savo 
tikslą atsiekia. Jų darbas duo 
da pasekmių, kurių nebūtų, 
jeigu šios lietuviškosios mo
kyklos neveiktų.

Šeštadieninės mokyklos 
yra lietuviškosios gyvybės 
šaltiniai.

Šeštadieninės ypač tampa 
reikšmingomis ir svarbiomis, 
jeigu jose, vienu ar kitu var
du, viena ar kita forma, mo
kslas pratęsiamas ligi tokio 
laipsnio, ligi tokio mokinių 
amžiaus, kada jaunimas įgau
na didesnį savaimingumą, ka 
da pradeda sąmoningai su
prasti savojo lietuviškojo mo 
kslo svarbumą.

Šia prasme tenka pasi
džiaugti, kad ne vienas Mont 
realis yra padaręs toliau sie
kiančių žygių. Torontas taip 
pat pratęsė lietuviškojo mo
kymo bei auklėjimo kursą. 
Ypač tenka pasidžiaugti, kad 
ir veiklioji Sudburįo lietuvių 
kolonija daro naujų žygių iš 
vystyti ir praplėsti lietuviš
kąjį mokymą bei švietimą.

Spa ūdos apžva !ga
KAD TAIP VISI LAIKY

Kai kas iš mūsų diplama- 
tuose pasigendame lietuviš
kojo aiškumo ir ryžtingumo, 
ginant savosios, lietuvių, tau 
tos gyvybinius reikalus. 
Ypač varžomasi dėl tautai 
priklausančios teritorijos, gy 
venamojo ploto.

Šia . prasme labai molonus 
reiškinys Lietuvos gen. kon
sulas Kanadoje, Jonas Žmui- 
dzinas. Rašydamas „Tėv. ži 
būriuose“ apie mirusį Lietu
vos gen. konsulą New Yorke, 
Joną Budrį, J. Žmuidzinas at 
virai kalba apie lietuvių tei-

Sudburio lietuvių kolonija ne 
didelė, todėl jos ryžtas yra 
labai gražus pavyzdys kito
ms nedidelėms lietuvių kolo
nijoms.

Iš tikrųjų gi — reikia tik-.- 
tai supratimo, susipratimo ir 
noro, o visos kolonijos, kurio 
se veikia ar veikė lietuviškos 
mokyklos, gali turėti ir jų pra 
plėtimą, kuris daugiau įsąmo 
nina, plačiau supažindina, 
jaunimą ir jį padaro ne tiktai 
daugiausia lietuviškai sąmo
ningą, bet ir platesnių akira
čių, plačiau ir giliau išlavin
tą ir daugiausia pažangų, ku 
riam ir anglų bei prancūzų 
mokyklose atitenka pirmo
sios vietos ir didieji laimėji
mai.

Kiekvieno lietuvio morali
nė pareiga leisti savo vaikus 
Į lietuviškas mokyklas.

Žmonijoje 'visą laiką, o 
ypač dabartiniais laikais, vy
ksta kova už būvį, už egzis
tenciją. Dėl egzistencijos ir 
progreso kovoja visos tautos. 
Net didžiausi vieno kovos 
fronto dalyviai, didžiausi 
„draugai“, kaip komunistinių 
kraštų tautos, neišvengia ko
vos dėl egzistencijos. Štai 
kaip žiauriai Vystosi kinų ko
va su rusais. Tai kova dėl 
egzistencijos. Juok jie gi vie
ni ir kiti skelbiasi esą komu
nistais, bet kova tarp jų vy
ksta, didėja, auga. Tai kova 
dėl ateities, kova dėl egzis
tencijos. Tiktai kovoje už bū 
vį tautos išsilaiko. Be kovos 
nėra gyvenimo. Be kovos nė
ra pažangos. Be kovos nėra 
išlikimo galimybių. O ypač 
nėra pažangos, progreso.

Ir mes, lietuviai, turime 
laikytis, kad žmonijoje būtu
me jos geru, gražiu, pavyz
dingu komponentu. Žmonija 
neatatiks savo būsenos, jei
gu suvienodės, neteks įvairu 
mo. Įvairumas yra pažangos 
pradas.

Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais turime ir būti, 
nes tai yra mūsų individualy 
bė, kuri mus daro vertingu 
žmonijos komponentu.

Visi lietuviai, nežiūrint at- 
ęivijos laiko ir kartos, būti
nai leiskime savo vaikus į lie
tuviškas mokyklas, lietuviš
kus ratelius, lietuviškus sam 
būrius.

J. Kardelis.

TUME ŠĮ FRONTĄ. . . 

sės į lietuviams priklausan
čius plotus.

J. Žmuidzinas rašo: „...gre 
ta kitų dviejų ryškių asme
nybių — E. Galvanausko ir 
E. Simonaičio — gyvybinia
me Lietuves žemių apjungi
mo vyksme dalyvavo ir Jo
nas Budrys“. . .

Toliau J. Žmuidzinas ra
šo: „Iki 1231 m. Prūsuose, 
tarp Nemuno ir Vyslos nebu 
va nė vieno vokiečio anei jų 
Kultūros ženklo. Tik mozū
rų kunigaikščiui Konradui— 
tam politiniu! trumparegiui

„Nepriklausomos Lietuvos“ Bendrovė, susirūpinusi iš
plėsti spaustuvę iki korr.erc ško darbo galimybių, kad galima 
būtų baigti su prašymu aukų, šią vasarą ruošia didelį ver
tingų dovanų paskirstymą, kuriame bus:
10, ar daugiau, ŽYMIŲJŲ DAILININKŲ MENO KŪRINIŲ.

10 KNYGYNĖLIŲ, SURINKTŲ IŠ ŽYMIŲ 
RAŠYTOJŲ KŪRINIŲ.

13 KOSTIUMŲ PER MAMERTO MAČIUKO 
SIUVYKLĄ, kiekvienas kuponas po 35 dol.

SIUNTINYS Į LįĘTUVĄ, APIE 150 dol. VERTĖS.
10 „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATŲ.

Paskirstymui vykdyti siunčiamos bilietų knygelės — 
3 bilietai už 1 doleri. Vertybių paskirstymas bus ankstyvąjį 
rudeni, specialiame parengime, kuris bus paskelbtas iš anksto.

PAAIŠKINIMAI: Dailininkų pavardės ir jų darbai bus 
paskelbti kiek vėliau. Kostiumus užsisakyti galima bus ir

Pažinkime ir priešus.

Dokumentas^ sukėlęs triukšmo
ITALIJOS KOMUNISTŲ VADO TOGLIATTI 

PASISAKYMO ĮDOMESN ĖS MINTYS

.Pasaulinė spauda buvo nu
stebinta fakto, kad Maskva 
paskelbė Italijos komunistų 
pa.rtijos lyderio, Palmiro To' 
gliatti, „Įsimintinius užra
šus“, vadinamąjį Togliatti 
„testamentą“, paimtą iš italų 
komunistų organo „Unitą”. 
Maskva tuos „užrašus“, ku
riuos Togliatti įpėdinis Lui- 
dži Longo, skelbdamas viešu 
mai, palydėjo prierašu, jog 
Togliatti užrašai? skelbiami 
„kaip tikslus mūsų partijos 
tarptautiniais darbininkijos ir 
komunistinio sąjūdžio' ir jo 
vienybės klausimais pozici
jos išdėstymas.

Atrodo, kad vakarų spau
da perdėjo Togliatti opozici
ją Maskvai. Togliatti kinų 
komunistus vadina atskalū
nais ir jų veiklą skaldančia 
komunistų vienybę, bet jų ne 
pasmerkia.

Sekant Togliatti „užrašų” 
vertima pagal „Pravdos“ 
1964.IX.10 Nr. 254(16840), 
Togliatti plačiai aptaria visų 
pirma Kinijos komunistus, 
kurie, ' anot jo, polemikoje 
naudoja „kraštutiniškus žo
džius“.
Jis pasisako už pasitarimą, 

kaip principą,
nes po 1957 ir 1960 metų pa
sitarimų „yra įvykę svarbių 
pakitimų ir be kruopštaus ko 
lektyviško apsvarstymo ne
įmanoma teisingai formuluo
ti sąjūdžio tikslus“. Bet to
kiam tarptautiniam komunis 
tų pasitarimui paruošti rei
kia metų, o gal ir daugiau 
(maždaug tą pat sako ir Ki
nijos komunistai), kai Chruš 
čiovas jau nutarė pasitarimą 
šaukti gruodžio 15 d.

Togliatti toliau sako, kad 
kinų skaldomasis veikimas 
vystomas stipriai, ir Italijos 
komunistų partijoje esą kinų 
šalininkų, kurių dalį tekę 
net iš partijos pašaliti.

Togliatti toliau rašo: „Aiš 
kiai pesimistiškai mes verti
name dabartinės padėties per 
spektyvas kaip tarptautinia
me plane, taip ir mūsų šaly
je.

Padėtis pasidarė blogesnė

I
 VINCUI RIMAVIČIUI

mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jobroliui JONUI RIMAVIČIUI ir seseriai 

ONAI VERBYLIENEI ir jos šeimai.

Juozas ir Marija Stanislovaičiai.

— atsikvietus kryžiuočius, 
vokiečiai 1231 m. peržengė 
Vyslą ir pradėjo naikinti prū 
sus. Imperatoriaus Zigman
to paskirtasis arbitras Bene
diktas Makra Vytauto su Or 
dinų ginčą taip 1413 m. iš
sprendė: „Kartu mes randa
me, kad Klaipėdos pilis yra 
pastatyta Žemaičių žemėje. 
Nei magistras, riei ordinas 
nieko priešingo negalėjo įro
dyti”. Ir tik po 500 metų ne 

negu ji buvo prieš 
2 ar 3 metus.

Pats didžiausias pavojus ky
la iš Jungtinių Amerikos V- 
bių. Ši šalis pergyvena gilią 
socialinę krizę. Rasinis susi
dūrimas tarp negrų ir baltų
jų — tai tiktai vienas iš šios 
krizės elementų. Kennedžio 
nužudymas parodė, iki kokio 
laipsnio gali prieiti reakcinių 
grupių veržlumas (šiuo Tog 
liatti duoda suprasti, kad Ke 
nnedžio nužudymas yra dar
bas dešiniųjų, kaip teigė ir 
Maskva). Jokiu būdu negali
ma atmesti galimybės, kad 
prezidento rinkimuose nega
li laimėti respublikonų parti
jos kandidatas (Goldwater), 
kuris savo programoje turi 
kafą ir veikia kaip fašistas. 
Blogaiusia gi tas, kad jo ata
kų pasekmėje visas politinis 
jAV frontas krypsta į deši
nę ; įsigali tendencija, tarp
tautinėje padėtyje jieškoti ag 
resijos keliuose kontaktų su 
reakcinėmis grupiruotė- 
mis Europos vakaruose. Vi
sa tai padėtį daro gana pavo
jinga“.

Bendroje rinkoje Togliatti 
mato reakcinių jėgų koncen
traciją. NATO nesutarimai, 
ypač de Gaulle separatizmo 
dėka, pergyvena krizę, ta
čiau „nereikia kurti iliuzijų”. 
Nesutarimais Togliatti žada 
„pasinaudoti iki galo“, bet 
„įtampa nemažėja“. Todėl ko 
munistų vienybė būtina ir
„Kinijos bei jos komunistų 

iš tos vienybės išmesti 
negalima“.

Togliatti rašo: „Išskyrus 
kai kurias partijas (Prancū
ziją, Italiją, Ispaniją ir tt.), 
mes dar neišėjome iš tokios 
padėties, kad komunistai ga
lėtų išvystyti tokius efektin
gus veiksmus, kurie juos su
sietų su plačiais dirbančiųjų 
.sluogsniais Jie apsiriboja pro 
paganda, bet negali pareikšti 
veiksmingumo.

Dėl tokio komunistų silp
numo Togliatti sako: „Nors 
kinų pozicijas mes visada lai
kėme klaidingomis ir ken
ksmingomis, mes visada reiš 
kėme ir tebesilaikome rimtų 

kam kitam, o Jonui Budriui 
buvo lemta įvykdyti aną teis 
mo sprendimą“.

Tai labai teisingi žodžiai 
bei teigimai. Tačiau daugelis 
lietuvių to ... net nežino ir 
todėl dažnai ant lietuviškųjų 
žemių, kurios yra Mažosios 
Lietuvos žemės, uždeda tai 
Vokietijos, tai Lenkijos var
dus, ka<s yra tiesiog nusikalti 
mas tautai ir tėvynei.

laiškais bet iš kurio krašto, per žymiojo siuvėjo M. Mačiuko 
siuvyklą, kurios skelbimai yra NL. Siuntinys užsakomas 
Montrealyje per p. Janinos Adomonienės siuntinių biurą, ku
rio skelbimai yra „Nepriklausomoje Lietuvoje”.

„Tautiečiai, gavusieji bilietų, maloniai prašomi atsiųsti 
savo kaimynų adresų. Visi maloniai prašomi dalyvauti do
vanų paskirstyme.
Jau yra gauti kūriniai dailin'nkų: Romo Viesulo, Anastazi
jos Tamošaitienės, Antano Tamošaičio, Alfonso Dcciaus, 
Česlovo Januso. Pasižadėjo duoti artimoje ateityje: Halini 
Žmuidzinienė, Alfonsas Vazalinskas, Gytis Vazalinskas, 

Adolfina Zubienė, Pranas Baltuonis. Kitų dar laukiama.
Naujai pasižadėjo kūrinių paaukoti šie žymieji mūsų daili
ninkai, jau pagarsėję ir Amerikoje: Vytautas K. Jonynas ir 
Viktoras Vizgirda. Tat dovanų, svarbių, vertingų ir įdomių, 
kurios praturtina šį reikalą, bus itin gausu.
Kituose NL numeriuose duosime platesnį atskirų faktų ap
rašymą kai jie galutinai paaiškės.

K. L BENDRUOMENĖS REIKALAI
VISOMS K.L.B. APYLINKĖMS APLINKRAŠTIS NR. 16

Liečia: Dešimtąją Lietuvių Dieną Hamiltone.

Kanados Letuvių Bend
ruomenė per eilę savo gyva
vimo metų yra sukūrusi gra
žių tradicijų, kurios vienu ar 
kitu būdu yra charakterin
gos Kanados lietuviams. Vie
na iš tokių gražių tradicijų 
yra virtusi prieš daugiau ne
gu dešimt metų Hamiltone 
suorganizuota Lietuvių Die
na. Pereitais metais Kanados 
Lietuvių Bendruomenė turė
jo atsisakyti vieniems me
tams tos gražios tradicijos 
dėl tuo pačiu metu Kanadoje 
— Toronte — vykusio Pa
saulio Lietuvių Seimo, kuris 
su visu iškilmingumu praėjo 
ir susilaukė daug svečių iš 
viso pasaulio.

Šiais metais ši graži tradi
cija yra tęsiama toliau, ir gra 
Žiam supuolimui, tame pačia
me mieste, kur ji gimė. Šiuo 
norime paraginti visas Apy
linkes ir jų ribose gyvenan
čius tautiečius nepamiršt), 

abejojimų, kai kalbama apie 
pasitarimą .su tikslu kinus pa 
smerkti. Tokiu atveju gali at 
sitikti taip, kad kiekviename 
krašte kompartijose gali susi 
daryti „sekcijos“ ir „naujas 
internacionalas“, — reiškia 
baimę Togliatti.

Akivaizdoje visų sunkumų 
ir painiavų, Togliatti sako: 
reikia turėti politinio ryžtin
gumo „nugalėti visas dogma
tizmo formas, kelti, spręsti 
visas problemas nauju bū
du“, prisitaikius prie esamų 
sąlygų.

Paliesdamas katalikiškąjį 
pasaulį, Togliatti sako: Po
piežiaus Jono laiku Įvyko pa 
sistūmėjimas į kairę. Dabar 
katalikų centre stebimas kon 
tragrįžimas į dešinę. Bet ma
sėse vis dar laikosi posūkis į 
kairę. Šiuo atžvilgiu

mums jokiu būdu negali 
padėti sena ateistinė 

propaganda.
Mums reikia suprasti kata
likus ir kad jie mus suprastų. 
Kitaip esant, gali atsitikti 
taip, kad mūsų „ištiestoji 
ranka“ jiems gali pasirodyti 
kažkokia pereinamo pobū
džio ir netgi mūsų veidmai
niškumo pasireiškimu. Pana
šiai yra . ir literatūros bei 
mokslo srityse.

Togliatti sako, kad kom- 
suvažiavimas gali komreika- 
lui padėti, bet esmė glūdi 
kiekvieno krašto partijos vei 
kloję. Kiekvienos šalies kom 
partija turi išmokti veikti sa
varankiškai. „Todėl, sako Te 
gliatti, mes 
'pasisakome prieš bet kokius 
pasiūlymus sudaryti vėl bet 

kokią centralizuotą 
tarptautinę organizaciją“.
Nusistebėjęs dėl to, kad ru 

sai atšaukė iš Kinijos techni 
kos specialistus ir konstata
vęs, kad neturtinguose Itali
jos valstiečių sluogsniuose 
„Kinijos valstiečių revoliuci
ja turinti nemažai simpati- 
kų“, Togliatti „testamente“ 
rašo: „Neteisinga kalbėti 
apie socialistines šalis (ir net 
gi apie Sovietų Sąjungą), 

r

kad Kanados lietuvių savitar 
pio susiklausymo' ir draugiš
kumo demonstracijos geriau
sia galima matyti iš Kanados 
Lietuvių Dienų dalyvių. Rei
kėtų padaryti visa, kad Ha
miltone vykstančioje Dešim
toje Kanados Lietuvių Die
noje š. m. spalio mėn. 10 — 
11 d. d. dalyvautų kuo didės 
uis lietuvių skaičius. Tai 
ypač tektų prisiminti Hamil
tono Apylinkės artimiesiems 
ir tolimiesiems kaimynams. 
Nepamirškime, kad darbai 
laukuose jau baigėsi, vasara 
su savo malonumais praėjo, 
taigi laikas pats patogiausias 
susitikus draugą, pažįstamą 
ar giminę Lietuvių Dienoje 
pasikalbėti ir pasidalinti įspū 
džiais.
' Tad iki pasimatymo Hamil 
tone spalio mėn. 10—11 d.‘d.

Dr. P. P. Lukoševičius, 
Krašto V-bos Pirmininkas.
Iz. Mališka, Sekretorius.

kad ten viskas visada yra ge
rai. Iš ,tikrųjų gi visuose so
cialistiniuose kraštuose kyla 
sunkumų, prieštaravimų, nau 
jų problemų, kurias tenka 
spręsti pagal esamas sąlygas. 
Blogiausia yra sudaryti įspū 
dį, kad visikas eina puikiai, o 
paskui pradėti kalbėti apie 
sunkumus. Galimas dalykas, 
būtų naudinga, kad ir socialis 
tiniuose kraštuose būtų leis
ta atvira kritika aktualiomis 
temomis.

Stalinas Togliatti „testa
mente” giliai paliestas. Su
minėjęs, kad Stalino kritika 
padariusi gilų įspūdį ir gilius 
pėdsakus, Togliatti stato eilę 
klausimų: „Kalbant bendrai, 
skaitoma, kad, ligšiol 3

neišspręsta problema, kaip 
kilo Stalino kultas, 

kaip jis galėjo būti galimas. 
Aiškinimas, kad tai yra nei
giamų Stalino savybių pasek
mės, yra nepakankamas. Sten 
giamasi išsiaiškinti, kokios ga 
Įėjo, būti politinės klaidos, ku 
rios leido kultui užsimegzti. 
Tokia diskusija vyksta istori 
kų ir kompetentingų mūsų 
partijos kadrų tarpe. Mes to
kiai diskusijai neprieštarauja 
me, nes tai leidžia giliau pa
žinti revoliuciją ir jos sunku 
mus.
Tačiau problema, traukianti 

didžiausį dėmesį, — tai liečia 
ir sovietų Sąjungą ir kitus so 
cialistinius kraštus, — yra 
varžymų, ribojimų režimo 

nugalėjimo problema ir 
demokratinių bei asmeninių 
laisvių sutrypimo problema, 
kas buvo įvesta Stalino. T 

Susidaro bendras vaizdas, 
kad čia didelis delsimas ir pa 
sipriešinimas grįžti į lenines 
norimas, kurios užtikrino di
delę laisvę kaip partijos vidų 
je, taip ir iš šalies jos — 
ir pasisakymų, bei diskusijų 
kultūros, meno, o taip gi ir 
politikos klausimais. Mums 
sunku išsiaiškinti sau šį del
simą ir šį pasipriešinimą, 
ypač turint galvoje, kad ka
pitalistinio apsupimo jau se- ■

Nukelta j 7-tą psl.
. .
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VISI RUOŠKIMĖS VYKTI

X-ta KANADOS LIETUVIŲ DIENĄ
HAMILTONE

KURI ĮVYKS SPALIŲ 10 IR 11 DIENOMIS, PADĖKOS DIENOS SAVAITGALĮ

PROGRAMOJE
^ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ 10 D.:

$2 VAL. P. P. SPORTO RUNGTYNĖS WESTDALE

SEKMADIENĮ, spalių 11 di: X-TOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS IŠKILMINGAS

MINĖJIMO AKTAS ir KONCERTAS.
IŠKILMINGOS PAMALDOS:

GOLLEGIATE salėje, 700 Main Street W. Dalyvauja:

Hamiltono „KOVAS“, Čikagos „ARAS“ ir Toronto
9.30 vai. ryto evangelikams, latvių ev. liut. bažnyčioje 20

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS PROF. A. MUŠTE IKI S.
Į

Sveikinimai ir Rezoliucijos.

į«„VYTIS“.
Victoria Ave., S.

MENINĖ DALIS: Sol. D. STANKAITYTĖ, sol. V. VERI

7 VAL. VAK. SUSIPAŽINIMO VAKARAS — ŠOKIAI
1 vai. 15 min. po pietų katalikams, St. Mary’s bažnyčioje.

^didžiulėje kareivinių salėje, JAMES STREET ARMOURIE 

200, JAMES STREET N.
I* GROJA VYT. BABECKO ORKESTRAS.

^TURTINGAS BUFETAS, LOTERIJA ir kitos įvairenybės.

Mulberry ir Park Street N. kampas.

6 vai. vak. „DELTA” kino salėje, 1292 Street E. (Kampas

King ir Main g-vių).

KAITI S, Hamiltono A. V. Parapijos choras, Waterbury tau £7 
tinių šokių grupė ir Hamiltono tautinių šokių grupė „GYVA^j

TARAS”.

VISI MIELAI LAUKIAMI.

Rengimo Komitetas.

*1

TAIP OKUPANTAS VYK
DO „KULTŪRINĮ

BENDRADARBIAVIMĄ”
Ką tik Lietuvoje pasirodė 

D. Rodos „satyrų” rinki
nys „Garsios firmos bankro
tas“. Vienas jos skyrių yra 
paskirtas šmeižtams apie mū 
sų tremties politikus (plg. 
„Pergalės“ 8 nr.). Minimas 
ir VLIKas, jį vadinant — pa 
gal santrupos raides — visų 
Lietuvos išgamų komitetu. 
Visa eilė tremties politikų 
taip bjauriai iškoneveikti, kad 
tokios rūšies „literatūrai“ ra 
do reikalo nepritarti ir „Per
galėje“ P. Skodžius šiais žo
džiais : „Dažniausiai chrono
logine tvarka čia papasakoja- 

me „veiksnio“ biografiją, jį 
daugiau ar mažiau sukvaili
name, į jo lūpas įspraudžia
me ištisą eilę demaskuojan
čių deklaracijų. O kur kūri
nio meninė pusė, veikėjų in
dividualizmas, kur satyriniai 
tipai ir charakteriai, aštrus 
geliantis sarkazmas, giliai at
skleidžiąs tų nacionalsocialis 
tinių išgamų prigimtį? To la
bai pasigendame“.

Gerai, kad žmonės Lietu
voje apie laisvinimo institu
cijas ir veikėjus sužino iš ko
munistinių rašeivų „kūry
bos“, ne. vien iš lietuviškų ra
dijo programų, siunčiamų iš 
Vakarų. . . Juk jie nuikiai ži
no, kas yra tikrieji išgamos.

DIDELIS OKUPACIJOS 
TARNŲ SĄSKRYDIS 

STOVYKLOJE
Stovyklavo literatūros ir 

meno darbuotojai
Liepos 25 dieną pasibaigė' 

10 dienų trukusi „respubliki
nė kūrybinio jaunimo stovyk 
la“, organizuota komjauni
mo CK Neringos miške, ne
toli Nidos. Dalyvavo apie 100 
jaunosios kartos literatų, ko 
mpozitorių, dailininkų, archi 
tektų, literatūros ir meno kri 
tiku. Juos švietė vyresnieji 
kultūrininkai (jų tarpe ir ne
perseniausiai iš Amerikos iš
vytas Alb. Morkus). Kalbė
tasi apie tai, kaip literatūros 
ir meno kūrėjai vykdė visos 

Sovietų S=”'ungos komparti
jos CK jiems nustatytus už
davinius. Šiam reikalui į sto
vyklą buvo sugūžėję Lietu
vos kompartijos didieji bosai: 
A. Barkauskas, J. Paleckis, 
A. česnavičius, G. Zimanas, 
A. Laurinčiųkas. E.

SEPARATISTAI VERŽIA
SI Į DARBININKŲ 

GRETAS
Quebeco separatistai krei

pėsi į darbininkų konfedera
cijos prezidentą Jodoiną, siū 
lydami jam mesti separatiz
mo šūkius į Kanados darbo 
kongreso gretas.

NIDĄ UŽPLŪDO RUSAI 
SU AUKŠTA SAVO

KULTŪRA”

„Švyturio” 15 nr. skaito
me reportažą apie vasaroto
jus Nidoje. Labai gerai čia 
jaučiasi maskvietis Roman 
Kvitnicki, nes Nidoje radęs 
tai, ko pasigęsdavęs kituose 
kurortuose — vienatvės ramy 
bę. „Poilsio ir grožio stebuk
las jūsų Nida! Aš čia tartum 
naujai užgimstu...“ Tokių va 
sarotojų, susižavėjusių mūsų 
kurortu, labai daug. „Ir iš 
kur čionai nėra atvykusių po 
ilsiauti iš Tbilisio ir Lenin
grado, Minsko ir Talino, Cha 

barovsko ir Norilsko...“ — 

džiaugiasi laikraščio reporte
riai. Apie Lietuvos vasaroto
jus nė žodelio! Tesuminėtas 
„suniukęs ir susirūpinęs“ gi
rininkas R. Krištopavičius, ku 
ris plūdęsis, kad vasarotojai 
nesilaiko jokios tvarkos: ne
užgesina susikurtų laužų-, 
nuo kurių galį užsidegti ko
pų pušaitės, ištrypią apie jas 
žemę, išjudiną smėlį, statą už 
draustose vietose palapines. 
Matyt, rusai vasarotojai sa
vosios kolonijos kurorte ma
nosi galį šeimininkauti kaip 
jiems patinka, nesibijodami 
tokio menko pareigūno kaip 
girininkas. E.

9

Šiluva ar Šiluva?
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS

ŠILUVA TĖRA NESUSIPRATIMAS.
Jei Committee for the Chapel of Our La

dy of Šiluva, tai dar nėra žinios, ar prie „Ši
luva“ vitovardžio būtų ar bus ir Lietu- 
vos vardas, kur ta gyvenvietė yra nuo am
žių, prijungtas anoje Washington© bažny
čios koplyčioje ar nišoje (įsienoje, įduboje), 
suprantama, kokio Šiluvos miestelio geogra
finę padėtį bei nepriklausomybinę būklę gi 
norint žinoti nelietuviui, o ir lietuviui, nes 
ir pastarasis kitas irgi garotų nesuprasti, 
kad tai Lietuvoje, ir dar net Lietuvos valsty
bėje su Vilniaus nepravardžiojamo vardo 
sostine.

Jei ten, AJ Valstybių sostinėje, tebūtų įra 
šyta tik Si 1 u v a, tai pvz. anglosaksas ar 
jau anglosaksuojantis tuoj galėtų palyginda
mas pigiai sumesti: angliškai šilo (tark 
sailon) šilo (žalią, raugintą pašarą raugti), 
vok. Futtergrube, -schacht (iš žodyno). Ga
lėtų iš to, pasvarstykime, ir daugiau nemalo
nių kalambūrų (angliškų, germaniškų ir lie
tuviškų ar pusiau lietuviškų) atrasti. Todėl 
geriausiai yra tiesiai keliauti, be jokių pa
smilkymų. O jei būtų įrašyta: Lietuvo
je Šiluva, tai koks anglosaksiškas skai
tytojas jau būtų suvaržytas, ir todėl būtų 
priverstas savo mintį kreipti į tikrą ir komi
teto norimą reikalą, nes jį, tą skaitytoją, tai 
padaryti verstų valstybės vardas ir tikras 
lietuviškas prašymas Šiluva.

1. Jei jau rašoma Šiluva, tai tada tėra 
nesusipratimas ir juokingas. Mat, tėra: arba 
lietuviškai Š i 1-u v-a, arba nelietuviškai 
S i 1-a v-a. Bet nelietuviškai rašyti lietu
viams koks reikalas? Šiluvai rašyti šaknį 
S i 1-, — vadinasi, anglosaksas bežiūrint nu

kryps į savo žodį šilo ar į kurį kitą pa
našų savišką, ir beiisboliškai ims kvatotis 
bažnyčioje. Lietuviškoji įvardo lytis Š i 1 u- 
v a, nors anglosaksui ir neįprasta (Kas gi 
jam, be garsaus to spelinimo, lab j ausiai 
įprasta?) jį suvaržys ir tuo keliu privers jį 
žmogų žmoniškai pagalvoti, kad plačiajame 
pasaulyje esama dar ir kitaip, negu angliš
kai, kad pvz., toliau šnekant, esama ir se
nesnių bei visai tikrų ir gražiai skambančių, 
pvz. Ra d vila, Rad+vil-a, žodžių lyčių, 
negu kalbiškai galutinai degeneruotų R a - 
d z i w ill o, ir pan. Būtų net ir pačiam to
kiam maldininkui ar ekskursininkui bent 
šiek tiek teigemesnės naudos. Juk čia ar ir 
kur kitur dažna net „cilinderis“ nežino, kur 
ta Baltijos jūra su savo kažkokiu gintaru ga
lėtų būti, nors ten aplink tą jūrą nepalygin
ti senesnė krikščionybė ir dar daug kas.

2. Rašyti Š i 1-u v-a reikia todėl, kad, jei 
rašai priesagą -u v-, būtinai reikia ir prie
balsio Š, ir antraip, — jei rašai priebals'į Š, 
būtinai turi rašyti ir priesagą -u v-. Tada yra 
ištisai lietuviškai, nemakaroniškai.

Ir šiame krašte nė bažnyčiose niekur ne
teko matyti, kad pvz. lotyniškieji posakiai 
būtų parašyti taip, kaip juos lotyniškus ang
losaksai nelotyniškai taria, pvz.: lot. cae
lum c a e 1 i „dangus dangaus“, o ne č e- 
1 u m č e 1 i ar kaip, ir kit., arba amžinoji for
mula „Pradžia ir Galas“ altoriuose tik grai
kiškųjų raidžių A t Omega [mažosios rai
dės graikiškai būtų a + Omega; graikų abė
cėlės pirmutinė ir paskutinė raidė, kurių 
graikiškų spaustuvė žinoma, neturės; alfa 
kai o-mega (trumpoji), kur O o yra keima- 
rinė, sudvigubinta raidė, ir todėl besisk rian- 
ti nuo įprastinės O o (trumposios), nekei- 
marinės, nesudvigubintos, — nuo o- mikro
no), o ne AfO (šičia O tas o-mikronas, ku
ris toje formuloje griežtai nevartojamas, nes, 
mat, ji nepaskutinė tos abėcėlės raidė]. Lie

tuvių kalba, kad šiandie: ir nebedidelės tau
tos ir net pavergtos bei apgaudinėjamos, 
dažnai ir saviškių paspardomos, nėra men
kesnė už anas kalbas. Lyginamasis kalbų 
mokslas be daugelio kalbų gali išsiversti, bet 
be baltų — be prūsų, lietuvių ir latvių kalbų 
jis nė iš vietos, apskritai kalbant. Ir Šilu
vos vietovardyje, matysime, ta paslaptis 
gyva ir sveika tebeprasimuša, tebešvyti.

3. J. Andriaus Lietuvos žemėlapio 1956 
m. A. Salio vardyne yra: Š i 1-u-v-a 1 ir ne- 
lietuvškų lyčių Š i d-l-a v-a 1, Š i d-l-a v-a s, 
lenk. S z i d-l-o w o, ir dėl to, sakysime, ne 
pasitikėdamas žr. K. Būga, Rinktiniai raštai. 
III. 26037. Gi ano vardyno autoriaus įžangi
nį žodį prašom malonėti ir Koplyčios Komi
tetui perskaityti. Be to, tėra šiliniai ir šilu- 
viniai ten atlaidai, o ne šiliniai, siluvin ai.

Vietiniai dvarininkai ir palenkuojantieji 
tik paslavintai palenkuodami ir vadindavo 
tą lietuvišką miestelį cariniais bei įkartu pols 
čiznos baudžiaviniais laikais. Bet lietuviš
kai tėra Š i 1-u v-a nuo liet, žodžio šilas 4 
„spygliuočių miškas, pušynas (Bg. ršt. III. 
26037; LKV), Heide; Heidekraut = liet, ši
las; šilojas 1, šilovė 1, viržis 1 (Calluna vul
garis), angliškai conifer forest, pine- forest; 
heather, heath, ling (Erica vulgaris)”, Lie
tuvos Žiemgaloje, arba žosnininkų pošnektė- 
je, ir šilia 2 ir 4; lat. s i 1 s iš * šilas „šilas“, 
prūsų ir sūduvių—juotvingų turėjo būti *s i- 
las iš *š i 1 a s, kaip rodo vietovardžiai. Ta 
pačia proga tam pačiam reikalui ir net Letu- 
vos valstybės teritorijos istorijai čia šit ką 
įrašau:

Yra toks nelyginant „šimtavardis” (nes 
čia mūsų žemės istorijos temdymas ir jos 
srities - krašto lenkiškasis baltiškųjų įvardų 
išvengimas ėjo nuo Varšuvos pakluonės) kraš 
tas, vadinamas lenk. Podlasze, Podlesie, lot. 
Pollexia „Poliašė, Palenkė, Pagirys, — lie
tuvių irgi visaip buvo prasimanoma“ (žr. K. 

Būga, Liet. k. žod. LXXV §100), net ir sen. 
žemėlapiuose Polakia, Palatinatus Polexia, 
Palenkės palatinatas (pastarasis pavadini
mas, deja, jau nepersenos lietuvių istorio
grafijos) ir gal kaip dar kitaip. Bet iš tikrų
jų tai yra Vakarinių Galindų, arba Galindos, 
pašonėje vidurinės Sūduvos - Jotvos vakari
nė dalis, kur yra pvz. Lomžos miestas prie 
Naros (Vigando kronikoje; lenk. Narew — 
V. Bugo, Vyslos, žemupio dešinio - šiauri
nio įtako). Ta šalelė’ stovi baltiškųjų ir lie
tuviškųjų, vietovardžių zonoje, gana anksti 
pradėtoje vakarinių slavų (lenkų mozūrų) 
kolonizuoti net su Vokiečių teutonų - kry
žiuočių ordino ir vokietinių kurfiurstų uolia, 
pagalba. Ir ten, Galindos ir Sūduvos - Jot
vos miškingoje riboje, yra iš XIV a. po Kr. 
vok. dokumento žinomas vietovardis Lama 
s i 1 a, Lam-a+ sil-a, t. y. lomos, žemumos 
šilas. Ir pats Lomžos miestovardis labjau- 
siai kontrakcijos keliu bemozūrėdamas galė
tų būti iš to' baltiškojo vietovardžio atsiradęs 
ten baltų žemėje.

Šilo vietovardžių plačiai pilna Lietuvoje 
ir apskritai baltų žemėje. Kur tokių vieto
vardžių esama, ten baltų žemė, o kur vieto
vardžiuose specialiai buvo ar tebėra šaknis 
Š i 1- su priebalsiu Š, ten tikriausia lietu
vių žemė. Pvz. daugybė ir plačiai šios šak
nies vitovardžių tebėra ir Mažojoje Lietuvo
je - Karaliaučiaus srityje (Tik jie dabar Sov. 
Rusijos velikorosiškai bolševikiškai surusin
ti kartu su visais kitais mūsų vietovardžiais 
ir net su mūsų didžiojo rašytojo ir nesusvy
ravusio patrioto Kristijono Donelačio vado
vautosios parapijos Tolminkiemio cent 
ru.), net žinant juos nueinant į Prūsų 100 x 
80 km ploto ežeryną, kad net būtų galima 
Mažąją Lietuvą dėl šitokio žemėvaizdžio 
gamtovaizdžio vadinti ir Lietuvos Šilų sri
timi.

Daugiau bus.
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APIE JAUNIŲ
Garsusis lietuvių kalbinin

kas prof. K. Jaunius, dėstęs 
graikų, lotynų ir hebrajų kai 
bas dvasinėje Akademijoje 
Petrapilyje, mirė 1908 m. 
Yra išlikęs Maironio pamoks
10, laidojant Jaunių, rankraš
tis, kuriame Maironis pasa
kė: „Kun. Kazimieras pasi
mirė netikėtai ir per anksti, 
bet per anksti ne sau, bet mu 
ms, nes sau jau seniai negy
veno ; sunkiomis aplinkybė
mis priverstas turėjo palikti 
tą brangią šalį, kurią visomis 
širdies jėgomis pamylėjo ir 
dėl kurios darbavos“...

Dabar valstybiniame Rusi 
jos archyve rasti nauji apie 
jo gyvenimą ir darbą doku
mentai — Akademijos rėkto 
riaus 1898 m. gruodžio 1 d. 
raštas K. Jauniui, kad jis ski 
riamas graikų kalbos dėsty
toju. Po metų tas pat rekto
rius praneša, kad Jaunius ski 
riamas lotynų ir graikų kal
bų katedros profesorium. Iš 
1902 m. rašto matyti, kad 
Jaunius buvo ir hebrajų kal
bos profesorium, o iš 1906 m. 
rašto, kad dėl ligos iš akade
mijos pasitraukė.

Tūla G. Suveizdienė, šita 
dėstydama, toliau rašo, kad 
1907 m. Jaunius norėjęs grįž 
ti Lietuvon, bet šv. Kazimie
ro draugija nesutikusi jo pri
imti. K. Jaunius mirė 1908.
11. 25 Petrapilyje, kurdirbęs 
labai skurdžiomis sąlygomis, 
labai mažame, vos kelių žin
gsnių, plonomis lentomis ati
tvertame, kambarėlyje. Lai
doti atvežtas į Lietuvą.

KURŠIŲ NERINGA 
PAVOJUJE

Sovietinė spauda šiemet 
pastoviai kelia aliarmą, kad 
gražioji Lietuvos Kuršių Ne 
ringą naikinama, teršiama, ne 
maž nesaugojama. Kad už
plūdę Neringą rusai nesiskai
to su gamtos apsaugos reika
lavimais ir žema savo kultū
ra Neringą iš grožio kampe
lio daro šiukšlynu.
® Lietuvių dieną New Yorko 
Lietuviai Pasaulinėje parodo
je paminėjo skyrium, daly- 
vanjant 6 chorams, šokėjams 
ir kitiems saviveiklos dalyvia 
ms.
• Lietuvis Kazys Kumpis 
Fordo įmonėse Detroite biz
nio administracijoje, kuri ap
ima 400,000 dirbančiųjų, tu
ri svarbias pareigas.

DAILININKĖS
A. TAMOŠAITIENĖS

didelė kūrybos paroda atida
roma Clevelande Čiurlionio an 
samblio namuose rugsėjo 27 
d. ir tęsis iki spalio 4 dienos 
imamai. Išstatoma: 20 guašo, 
30 aliejaus darbų, 7 kilimai, 
3 tautiniai drabužiai ir 5 pri
juostės. Kataloge yra A. V. 
Jonyno dailininkės kūrybos 
aptarimas.

LIETUVIŲ DIENOS 
IŠVAKARĖSE

įvykęs Vienybės bendradar
bių suvažiavimas išrinko ne
va bendrovę, nes Tysliavienė 
negalinti leisti. Girnakalnis 
nepasirodęs, nes jo praneši
mą įskaitė Narkeliūnaitė. Ar 
jis nebus žymus komunistas, 
jei nedrįso pasirodyti?

PIRMOJI GRYBŲ 
PARODA VILNIUJE

Rugsėjo 5 d. Vilniuje ati
daryta pirmoji Lietuvos gry
bų paroda, kurioj išstatyta 
116 grybų rūšių, augančių 
mūsų miškuose. Jų tarpe yra 
76 valgomųjų grybų rūšių. 
Parodos šeimininkai — Bota 
nikos įnsitituito darbuotojai, 
patys surinkę eksponatus pa 
rodai. E.

PAMIRO VIRŠUKALNĖS 
PAVADINTOS LIETUVIŠ

KAIS VARDAIS
Lietuvos alpinistai jau ke

linti metai šturmuoja Kauka 
zo, Tian-Šanio, Pamiro kal
nagūbrius. Kartą jie pirmieji 
užkopė į vieną Pamiro viršu
kalnę ir iki tol varao neturė
jusį kalną pavadino žuvusio 
lietuvio alpinisto G. Akstino 
vardu. Neseniai vėl buvo su
ruošta ekspedicija į Pamirą, 
sėkmingai įkopiant į kanagu 
brių viršūnes. Dar kelios be
vardės viršukalnės įgijo var
dus., Jos pavadintos lietuviš
kai : Lietuvos kalnagūbris, 
Lietuvos, Čiurlionio, Done
laičio aukštumos. Ekspedici
jos dalyviais buvo: inžinieriai 
J. Okuličius - Kazarinas ir 
A. Kubilius (Kaunas), B. 
Binkauskas, V. Šaduikis, R. 
Augūnas, S. Miglinas ir K. 
Montvila (Vilnius), muzi
kologas J. Antanavičius, pia 
nistas A. Jurgelionis, techni
kos mokslų kand. A. Krišto- 
paitis. E.
• Vilniaus operos ir baleto 
teatro direktorius komp. Lau 
rušas nusiskundė, kad publi-

TUTINAS
SPALI S

/

TAVO PALETĖJ VISOKĮ DAŽAI.
LIEPAS IR BERŽUS PRIE KELIO, 
KLEVUS IR KAŠTONUS PAKIEMIAIS 
GELTONAI, RUDAI IR RAUDONAI PAISAI, 
O DANGUI NESIGAILI PILKO 
SU MĖLYNOM PROPERŠOM
IR SITAIS LENGVAIS DEBESĖLIAIS
IŠ BALZGANO ŠILKO.
PRO JUOS J PAKALNES ŠEŠĖLIUS, ANTAI, 
DAR SPINDULIUS SAULĖS
KUR-NE-KUR BARSTAI.

DĖKOJU TAU,, SPALI,
UŽ TUOS STEBUKLINGUS DAŽUS,
KAD, BAIGIANTIS MANO ŠIŲ METŲ KELIONE
PALYDI MANE Į TAMSĄ IR ŠALTĮ
ŠVIESIAI NUSITEIKĘS
IR TOKS GRAŽUS!

Tony Hancock klausosi blo
gų žinių, kaip paprastai, sa
vo komedijoj. Jis matomas 

kiekvieną sekmadienį 
CBC—TV.

ka permažai lanko teatrą. 
Mat, publika boikotuoja so- 
vietiką.

VILNIUJE STATOMAS 
DEVYNAUKŠTES NAMAS

„Literatūra ir Menas“ (36 
nr.) su pasididžiavimu skel
bia, kad Vilniuje Raudono
sios Armijos prospekte „gim 
sta pirmasis respublikoje sta 
mbiaplokštis 9 aukštų gyve
namasis namas“, šiemet bū
sią pastatyti dar du tokio pat 
aukščio namai.

• „Sukilėlius“, kurie oku
pantui trefni dviem svarbiais 
atžvilgiais — herojus kuni

Michele Finney šį rudenį 
bus matoma programoj „Ti
me of your Life“, skirtoj jau 
nimui. Jai gruodžio bus 15 
m. ir yra studentė Toronto 

Jarvis Colegijoje.

gas ir okupantas ruskis — 
dėl ko jie buvo išimti iš re
pertuaro, dabar gerokai su
fabrikuotus vis dėlto norima 
pastatyti.

® Rusijos paštas pranešė J. 
A. V. paštui, kad Maskvos 
centrinis paštas pavienių as
menų siunčiamą iš JAV Lie
tinių Enciklopediją konfis
kuoja ir siuntėjams negrąži
na. Enciklopediją išrašo tik
tai valdžios įstaigos, kurios 
ir naudojimą kontroliuoja. 
Pav. XXVIII tomo negalima 
gauti nei pavartyti Maskvos 
Lenino vardo bibliotekoje, 
nes jame aprašytas Stalinas.

4rljos
VEDA D R. GUMBAS

ŠIUOLAIKINĖ PASAKA
„Šluota“ Nr.

Paukščiai susirinko aptar
ti svarbų klausimą: kaip su
stiprinti savo sparnus, kad 
augščiau galėtų skraidyti?

Ant šakos sutūpė paukš
teliai, kurie vadovauja susi
rinkimui, o aplink, gražioje 
aikštelėje, susirinko viso miš
ko sparnuočiai.

— čir-čir-čir... — prabilo 
pirmininkaujantis žvirblis.

— Cypt-cypt. . . — atsakė 
kiti susirinkusieji.

Įpusėjus pokalbiui, sudun
dėjo žemė, — krypuodama 
atskubėjo meška.

— Štai ir aš! — Visi pau
kščiai nustebo:

— čir-čir-čir?! Mes apie 
sparnus kalbame, o ką tu iš
manai?

Meška atkirto bosu:
— Aš juk taip pat šiame 

miške gyvenu. Vadinasi, mes 
vienos šeimos nariai. Be to, 
aš vyresnė už jus, todėl jus 
pamokysiu.

Ir pradėjo meška mokyti. 
Neiškentė žvirbliai ir sučirš
kė :

— Tu galėtum pamokyti, 
kaip medų kopinėti, o ne 
apie sparnus ir skraidymą!

— Žinoma, apie sparnus aš 
mažai suprantu, bet... — Ir 
atkišo meška leteną, ant ku

<■ ' .. jg—.. --------------------------'-į

„BRANDENBURGO 
VARTAI”

Vilniuje pasiordė M. Jac 
kevičiaus romanas. Tai ant
ras beletristinis veikalas — 
šalia B. Sirijos Giros „Štai ir 
viskas“, — vaizduojąs liki
mą tos lietuvių tautos dalies, 
kuri karo audrų metais, prie
šo propagandos suklaidinta 
(?!), pabūgusi ar nesupratu
si didžiųjų revoliucinių per
tvarkymų^!), pasitraukė į 
Vakarus“. Šitaip romano te
mą apibūdina D. Šniukas 
„Tiesoje“.

Pagrindlinis Jackevičiaus 
romano personažas yra archi 
tektas Alfredas Bauka; tai 
„tipingas buržuazinis inteli
gentas, tačiau nesusitepęs an 
titarybine politika“. Bet jo 
buržuazinis inteligentišku
mas, baimė prarasti „netei
singai suprastą“ laisvę ir bai

Nukelta į 5-tą psl.

16, 1964.
rios buvo popierėlis:

— Štai komandiruotė. Ma
ne atsiuntė pas jus — pamo
kyti, todėl ir teks išklausyti... 
— Ir mokė meška, ką daryti, 
kad sparnai sutvirtėtų, kad 
aukščiau galėtų skrajoti. . .

O meškų susirinkime, ku 
riame sprendė efektyvius me 
daus kopinėjimo būdus, čirš 
kė - kalbėjo - mokė komandi
ruotas žvirblis. ..

Po tokių pokalbių minėto 
miško paukščių sparnai nesu 
stiprėjo, — liko tokie pat, 
kaip ir prieš pokalbį, o tos 
meškos, kurios išklausė žvirb 
lio patarimų, nesurinko nė 
šaukštelio medaus. . .

N L pastaba: Pasaka simbo 
line: — meška — tai rusai, 
žvirbliai, aišku, lietuviai. 
„Meška“ tikrai gi „kopinėja“ 
Lietuvą visais atžvilgiais. . .

SOVIETIŠKA 
PROBLEMA:

Kas kenksmingesnis — 
sukčius ar žioplys?

Problema taip sprendžia
ma: Sukčių yra ten, kur yra 
žoplių, todėl žioplys yra ken 
ksmingesnis. Baudžiant suk
čių, esą pirmiausia reikia nu 
bausti žioplį. . .

BERYBIS IŠDIDUMAS
Blusa, užropojusi ant dra 

mblio nugaros, sušuko: Žiū
rėkite, kaip aš pamyniau šitą 
vabalą po kojomis!“..

DRĄSUMAS
Lokius, šunis ir vilkus iš- 

plūdęs, zuikelis pasirašė: 
„Liūtas“.

ŠŪKIAI OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Dirbdamas abejok, pada
ręs garantuok!

* * *
Revizija tai — ugnis: jei

gu jos „neužpilsi“, tai ji tave 
sudegins. . .

Kartais pilnas mėnulio už 
temimas įvyksta gavus algą, 
o kartais ir be algos. . .

Šaukštu jūros neišsemsi, 
bet stikliukui ir vandenynas 
per seklus. . .

VYT. RIMKEVIČIUS. ROMANAS.

STUDENTAI
3.

— Tu, Vncai? — pakėlė galvą Antanas ir, rangyda
masis iš lovos, ėmė pasakoti naują sapną: — Šunį sapnavau. 
Mažas tas šuo, o uodega jo — kaip varpinės bokštas. Bėga 
gatve ir vizgina uodegą, net langų stiklai tarška. . .

— Ruošiuosi išleisti knygą „Palaiminto tarp miegalių 
sapnai“, — nutraukė jį Vincas. — Knygos pabaiga bus fan

tastiška: nuo persimiegojimo knygos herojus Antanas pats 
sapnu pavirs.

Antanas nušlepsėjo prie spintos, atidarė duris ir, nuo
dugniai viską apžiūrėjęs, paėmė kefyro bonkas.

— Buiką pirk su razinkomis, — patarė Vincas.
— Koridorium sklido Dzūko balsas. Dainavo bendra

bučio numylėtą dainelę:
Daina primusėlių
Taip mums įgriso jau.
Tegul velniai!
Sapnuojasi vėlei 
Mamos blyneliai tau 
Ir lašiniai.

— Įstatymo vardu! — šūktelėjo jis, pabeldęs koja į du
ris.

Antanas įleido.
Dzūkas rankose laikė dū ryšulius.
— Kopūstai! Mėsa! — paskelbė jis, viską iškilmingai 

padėdamas ant stalo.
— Mėselė?! — 'Antanas nepasitikėdamas išvyniojo 

ryšulį.
— Iš kur pinigų gavai? — pašokęs nuo lovos, Vincas 

paragavo kopūstų.
— Karinė paslaptis, — atsakė Dzūkas. — Antanai, pri

musą! Verdam!
Antano nereikėjo raginti.
Gamyba prasidėjo.
Prie stalo, atkišęs ilgą peilį, ašarojo Vincas ir graba

liodamas ieškojo nesupjaustyto svogūno. Dzūkas triūsė vir
tuvėje prie purškiančio primuso. Antanas sėdėjo ant lo
vos ir mėgaudamas kramtė džiovintus obuolius — kas ieš
ko, tas visuomet suras ką nors kramtomo net tuščiausiame 
lagamine. Paprastai Antanas tik užkurdavo' primusą, o vi
siems pavalgius, išplaudavo lėkštes ir didįjį puodą.

Mėsa virė gana ilgai. Bet vis tiek greičiau, palyginus 
su višta, kurią neseniai atsivežė iš namų Antanas. Dzūkas 

ją virė du vakarus iš eilės ir keikėsi, kad ji vis kieta kaip 
pintis.

— Stalą paruo-o-šk! — pasigirdo iš virtuvės.
Vincas, suvertęs į keptuvę svogūnus, nubėgo pas Dzū

ką.
— Mėsos nevalgysim. Paliksim rytdienai, — koman

davo Vincas.
— Kam atidėlioti. . . Na, po trupučiuką, — įtikinėjo 

Dzūkas. — Gali katė suėsti. . . Dar kokia nors stichinė ne
laimė atsitiks, o čia — nei šis, nei tas — mėselė nesuvalgy
ta. . .

Pasirodė, kad trūksta vieno šaukšto ir duonos. Nors 
iš pat rudens visi gerai žžįnojo, kad kambary tėra du šaukš
tai, ir valgant kiekvienas prižadėdavo nupirkti, bet taip 
niekas iki šiol ir neprisiruošė. Kaip visuomet šaukštą teko 
skolintis iš Stalkio.

Kartu su Stalkiu gyveno ir Algis Baltrėnas.
Jei dešimtas kambarys virdavo kopūstus arba gaudavo 

iš namų siuntinį, niekados neapsieidavo be Baltrėno. Ir šį 
kartą nuėjo jo atsivesti. Baltrėnas atsinešė šaukštą ir lėkš
tę, na, ir duonos tiek, kad visiems užtektų. Studentai susė
do prie stalo aplink garuojantį kopūstų puodą.

Keista buvo Algio pažintis su draugais.
Institute Algis pirmą dieną vaikščiojo vienas, lyg nie

kuo nesidomėdamas, lyg per daug susikaupęs ir išdidus, kad 
su kuo nors susipažintų.

Neįprasta ir sunku buvo užsirašinėti pirmąją paskaitą. 
Studentai stengėsi nepraleisti nė vieno dėstytojo žodžio. Vi 
si taip atydžiai klausėsi, kad1 galėjai girdėti, kaip didžžiulėje 
auditorijoje praskrenda musė. Ir staiga toje tyloje prie 
krosnies lyg kas sucaksėjo pirštų galais į suolą.

„Kas ten?!“ — pasigirdo piktas balsas.
„Tai aš. . . Užrašinėju savuoju raštu. . .“ — manyda

mas, kad klausia dėstytojas, Algis atsistojo.
Sustingo studentų rankos, nebaigę rašyti sakinio. Tylą 

nutraukė dėstytojo balsas: „Rašykite toliau. Daugiau į jus 
niekas taip nesikreips, draugas Baltrėnai. ..“

Vėl sucaksėjo Algio plunksna - adatta, bandydama 
stangriame popieriuje jautriais aklojo pirštais užčiuopiamus, 
jam vienam tesuprantamus žęnklus. . .

Mėsą studentai suvalgė visą. Dzūkui antrą kartą bu
vo pripažintas „meistro-virėjo“ vardas.

Pavalgius aptingęs Antanas įrodinėjo, kad puodą turi 
plauti kiekvienas iš eilės, kad jis nepakęsiąs tokios eksploa
tacijos. Deja, puodą ir lėkštes jam teko išplauti — drau
gai privertė, įtikinę, kad nusistovėjusios tvarkos ardyti ne
galima. Susėdę ant lovos, atsilošę kėdėse, studentai rūkė.

Dzūkas ėmė skaičiuoti pinigus ir baigęs pareiškė:
— Keturiasdešimt rublių.
— Iš kur tu juos imi? — nusistebėjo Antanas.
— Mergužėlė iš mūsų kaimo valgykloje dirba. Kaimy-

suva-
nė. Tai ji ir paskolino, — ramiai paaiškino Dzūkas.

— Daug kaimynų turi. Kaip jos visos ir į Vilnių 
žiavo? Institute bent tuzinas, o. . . — dėstė Baltrėnas.

— Gal geriau būtų, kad jų neturėčiau? — klausimu 
astakė Dzūkas. — Aš taip galvoju: rytoj rytą gaunam sti
pendiją. Buvę nebuvę — atšvęsim sesijos pabaigą!

Niekas neprieštaravo.
Netrukus ant stalo atsirado grafinas alaus ir du bute

liai vyno. Tostai buvo geriami atsistojus, susidaužiant stik
linėmis, kurias visi labai rimta veido išraiška vadino taurė
mis. Po keleto tostų Antanas pareiškė:

— Kalbėti noriu! Aš manau, brolyčiai, kad — dar 
meteliai, ir mes išsiskirstysim. . . Kad taip visą gyvenimą 
galėtum būti studentu, a, — ir, pats nustebęs dėl tokios iš
vados, nutilo.

— Žinoma, kartu su studentėmis, — nusijuokė Dzūkas. 
Antanas filosofavo toliau:
— Gal pasakys kas nors, kad mes tik vyną geriame 

ir su merginom vaikštome. . . Ne, brolyti! Kai baigiasi sesi
ja, tai visi mano jausmai poilsoi geidžia. Nieko daugiau ne 
noriu. O kai dėl vyno, tai, sakysim, sveikatėlės 
mui jį ir komunizme gers. . .

— Tu man komunizmo su vynu nemaišyk! — 
lė J. Baltrėnas.

— Ko kimbi?! — pasipiktino Antanas.
— Nereikia šj.aip, — burbtelėjo Baltrėnas ir 

— Už draugystę!
— Už meilę! — pridėjo Dzūkas.
Visi išgėrė.
— Meilė komunizme kitokia bus, — lyg pats 

Vincas.
— Liks ir ilgesys ir pavydas. . . Kuo tu juos pakeisi?— 

prieštaravo Dzūkas. — Nebus merginos kiekvienam pagal 
pareikalavimą. . .

— Pasikeis! — palaikė Vincą Baltrėnas. — Žmonės 
pasikeis! Liks ilgesys, kančia liks. . . Sutinku. Ir vienas ir 
kitas žmogui padeda pajusti meilę. Bet tada tikrais jaus
mais visi gyvens. . .

— Kai turėsiu žmoną, niekas manęs ^neprivers plauti 
puodų, — vėl įterpė savo trigrašį Antanas.

— O jūs girdėjote pasaką nepasaką, anekdotą neanek- 
dotą apie studentą, kuris laikė egzaminą pas fizikos profe
sorių. Klausia jo profesoirus, kas yra elektra, o studentas 
mikt-mikt, girdi, pamiršau, tikrai žinojau ir pamiršau. Ką 
gi, profesorius tik rankomis . skėstelėjo: „Matot, kokia ne
laimė! Vienas žmogus visam pasauly žinojo, kas yra elekt
ra, ir tas pats pamiršo!..“ — Taip ir jūs apie meilę. Ji ne
telpa į formules. Kiekvienas myli savaip, — baigė Vincas 
ir supilstė į stiklines alaus likučius.

Daugiau bus.

pataisy

užsipuo-

pasiulė:

sau tarė
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PRADEDAMI MOKSLO METAI

VEDA IGNAS ŽALYS.
P. KAUFMANO 

PREKYBOS ĮMONĖ
esanti 3997 St. Laurent, įspė 
ja, kad dabar geriausia laikas 
išsiųsti į Lietuvą ar SSSR sri 
tis siuntinius, nes vėLau siun 
čiama bus labai daug, ir ka
dangi siuntinių' kontrolė vei
kia tiktai Maskvoje, tai vė
liau išsiųsti ilgiau užtruks, o 
dabar išsiųsti nueina per 6 sa 
vaites. Pono Kaufmano pre
kyboje lietuviai gauna 40% 
nuolaidos kainos, ir jo krau
tuvėje yra didžiausis teksti
lės prekių pasirinkimas. Vusi, 
kas jo įmonėje atsilanko, įsi
tikina, kad tai yra tikra.
• Ilevjčienė Ona, visą vasa
rą atostogavusi Montrealyje, 
Laurynijos kalnuose ir kit. 
Montrealio apylinkėse, atsi
lankė NL leidykloje, Mašinų 
Fondui paaukojo 10 dol. ir 
dabar išvyksta į Floridą, kur 
Miami pastoviai gyvena. 
Ačiū p. Ilavičienei už Maši
nų Fondo parėmimą.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Daug kas dar turi ir 
kruopščiai saugo mūsų kuk
lias parapijos knygutes. Jos 
gimė metai atgal kai A. V. P- 
ja pradėjo organizuotis. Jose 
skaitome tam tikrą dalį mū
sų parapijos finansinės istori 
jos. Įvairių klebonų ir kuni
gų parašai liud.ja, įvairios au 
kos rodo, kaip žmonės ir 
kiek žmonės rėmė savo para
piją. Administratyvinė išmin 
ties pradžia yra parapi
jos mokestyje.

LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ

JAV ir Lietuvoje gamintų ga 
Įima gauti AV kioske pas pp. 
Jurkuvienę, pas kurią galima 
gauti ir įvairių lietuv.šku 
knygų, AV salėje po pamal
dų.

Montrealyje pakrauti pas
kutiniai Rusijos laivai Kana
dos kviečiais, siunčiamais pa
pildyti ištuštėjusius Rusijos 
duonos aruodus.

Šiame skyriuje spausdina
ma partija buvo sulošta š. m. 
Amerikos „atvirame“ turny
re Bostone.

KULTŪRINĖ KRONIKA...

Baltaisiais lošė žinomas 
Amerikos lietuvių šachmatų 
organizatorius ir vienas iš 
Amerikos geriausių korespon 
dencinių partijų ’lošėjų, — 
Kazys Merkis.

Juodaisiais lošė iš Rygos 
kilęs šachmatų meisteris filo 
sofijos daktaras Peter Lapi- 
ken, kuris pagarsėjo 1955 m. 
Amerikos „atvirame“ turny
re Long Beach mieste, kur 
jis suremizavo savo partijas 
su didmeisteriais Rossolimo 
ir Reševskiu. Iš tiesų, Rosso 
limo ir Reshevsky buvo laimin 
gi, galėdami tas partijas pa
baigti lygiomis, nes Rossoli
mo buvo spaudžiamas visą 
laiką, o Reshevsky būtų pra
laimėjęs valdovę ir partiją, 
jei Lapiken būtų pastebėjęs 
vieną ėjmą, kuris būtų atne
šęs jam neabejotiną pergalę. 
Dabartiniu laiku Lapiken 
yra Montanos valstybės čem
pionas.

Atkelta iš 4-to psl.

lumas jį pastūmėję į ^nusi
kaltimą“ — jis „.sunkią valan 
dą išdavė savo gimtinę“, pa 
sutraukdamas į Vakarus. Bau 
ka nesupratęs ir bijojęs sočia 
lizmo, nors kartu neapkentęs 
ir fašizmo. Tik ši neapykan
ta neretai virsdavusi bailu
mu, ir architektas vokiečių 
okupacijos metais, gelbėda
masis nuo išvežimo į reichą, 
kažką projektavęs vokiečių 
kariuomenei. Dėl to, artinan 
tis raudonarmiečiams į Lietu 
vą, palikęs šeimą, jis nuspren 
dė bėgti į Vokietiją. Šioje as 
meninės iniciatyvos ir lais
vės šalyje Bauka tikėjosi iš
skleisti savo talentą, sukurti 
asmeninę laimę. Tačiau archi 
tektas buvęs per doras žmo
gus tokiam tikslui. Jis nusi
vylė vokiečiais ir dipukais lie 
tuviais. Hamburgas, kuriame 
gyveno, tapo jam svetimas, 
ir pats darbas taipogi nekėlė 
džiaugsmo, nes jo suprojek
tuoti namai puošė ne tą kraš 
tą, kurį mylėjo, o tą, kuria
me gyveno nepavydėtiną emi 
granto dalią... Kai vokiečiai 
jį atstatė iš darbo, jis prade 
da praregėti, į kokį kraštą pa 
teko... Bauka daros vis lab- 
jau pasyvus, daug kam abe
jingas. Draugų jis beveik ne
turi. Jų tarpe matome dipu
ką Braziulį, buvusį „fašistų 
konclagerio kalinį, visiškai 
blaiviai ir teisingai žiūrintį į 
įvykius Lietuvoje, bet nega
lintį grįžti dėl Vokietijoje su 
kurtos šeimos“. Su kitais lie 
tuviais dipukais, su „kovin
gaisiais”, su į turtuolius pra 
■Amušusiu Valeneinavičiumi, 
architektas santykių palaiky 
ti nenori: jam tiesiog bjauri

ši „veltėdžių fariziejiška veik 
la“.

Šiek tiek šviesos į Baukos 
dalią įneša pažintis su lietu
viškos kilmės amerikiete Vir 
džinija Vudhem. Draugystė 
su ja buvo beišsivystanti į 
meilę, bet žinia iš Lietuvos, 
kad jo žmona ir vaikai sveiki 
ir laukia grįžtant, planus su 
maišė. Baukai vėl iškilo dile 
ma, kurįį pasaulį pasirinkti. 
Nepavykęs pasimatymas su sū 
numi prie Brandenburgo var 
tų Berlyne—simbolinės dvie 
jų pasaulių sienos, — atro
do, pastūmės architektą ap 
sispręsti — gręžti Lietuvon...

Romano siekiai — akivaiz 
dūs: parodyti Lietuvoje pasi- 
likus.|ems tautiečiams, koks 
sunkus yra lietuvių emigran 
tų gyvenimas „kapitalistinia
me užsieny"; tat giminės lai 
kviečia juos grįžti atgal, 
ypač tuos, kurie komunizmui 
nedaug kuo nusidėjo, šį vei
kalo tikslą aiškiai pasako ir 
pats „Tiesos” recenzentas, 
siūlydamas sovietinei lietu
vių literatūrai štai ką: „Ji tu 
retų dar ryškiau aprašyti nau 
jojo gyvenimo švyturį — Ta 
rybų Lietuvą taip, kad jis pa 
trauktų kuo daugiau pakly
dusių laivų ir laivelių su do
rais ekipažais į gimtąjį kran
tą“. Liūdna, kad romano au
torius visiškai pasijungė ko
munistinei propagandai, ne
sekdamas pavyzdžžiu kitų sa 
vo kolegų, drįstančių, kiek 
įmanoma, priešintis komuniz 
rno užmačioms grožinę litera 
turą paversti kompartijos tar 
naite. E.

Baltieji: Kazys Merkis 
Juodieji: Peter Lapiken

1 c4 Žf6
2 Žc3 e6
3 d4 d5
4 Rg5 Žbd7
5 e3 c6
6Žc3 Va5

Čia gavome Cambridge 
Springs viriantą, kurį 1904 
metų Cambridge Springs tur 
nyre pirmą kartą pavartojo 
amerikietis Harry Pillsbury, 
kuris buvo vienas iš geriau-

£

LIAUDIES UNIVERSITE
TAI LIETUVOJE

Kompartijos CK prezidiu 
mas apsvarstęs klausimą „dėl 
priemonių liaudies universi
tetų darbui pagerinti“ 
(palygink rugsėjo 5 dienos 
„Tiesos“ 208 nr.). Priimta
me nutarime pažymima, kad 
liaudies universitetai tapę 
„veiksminga mokslinių ir po 
litinių žinių skleidimo, dar
bo' žmonių idėjinio ir esteti
nio auklėjimo priemonė“. 
1963-64 mokslo metais veikę 
ok. Lietuvoj 85 liaudies uni
versitetai .su 246 fakultetais. 
Juose mokęsi daugiau kaip 
38,000 klausytojų.

Vis dėlto CK nėra paten
kintas liaudies universitetų 
veikla; svarbiausia, atrodo, 
todėl, kad jie per mažai „rau 
doni”. E.
• Kompozitoriai — Račiū
nas, Balsys, Paltanavičius, 
Gaižauskas išprievartauti oku 
pacijos sukaktuvėms rašyti 
sovietiškas operas. Meskit vy 
rai, Sniečkui į ūsus jo temas. 
O Sovietinių filmų Lietuvos 
žmonės nelanko, ir geriau 
žiūri nors neaukšto lygio už
sieninius filmus. Geresnių ne 
įsileidžia.

šių to laiko pasaulio šachma
tininkų.

7 cd ed
8 Rd3 Že4

9 Vc2
Čia Capablanca lošdavo 90 

—0, kas, pagal Aliochino 
nuomonę, yra geriausias ėji
mas šioje padėtyje.

Tačiau... daug kelių veda į 
Romą.

9.. .. Ž:g5
10Ž:g5 h6?

Aliochinas rašo, kad po 
10... Žf6! 110—0 Rd7, juo
dieji gautų lygia partiją.

11 Žf3 Rd6
Po 11-to baltųjų ėjimo ga

vosi ta pati padėtis, kaip ir 
New Yorko 1924 metų tarp
tautiniame didmeisterių tur
nyro partijoje, loštoje tarp 
Marshall ir Bogoljubov. Čia 
Bogoljubov už juoduosius su 
lošė 11. . . Re7, kas yra silp
niau už šios partijos ėjimą, 
jei garsusis Aliochinas yra 
mums, šachmatininkams, pa
garbos vertas autoritetas.

12 0—0 0—0
13 a3 Vd8
14 Že2 Be8
15 Žg3 Žf8
. 16 Bael Rg4
17 Žd2 Vh4
18 f4

Po gero debiuto baltieji 
įgavo stiprų spaudimą į juo
dųjų karaliaus sparną. Todėl 
juodieji savo sekančiu ėjimu 
meta tinklą į sudrumstą van 
denį.

18.. . g5!?
19Žf3! R:f3
20 B:f3 R:f4
21 Vf2!

Paskutiniai trys Merkio 
ėjimai buvo stiprūs ir efektin 
gi. Juodųjų karaliaus gyvy
bei grasina Damoklio kardas.

21 .... Rd6
22 B:f7 Be6

Po šio ėjimo' Merkis giliai 
įsigalvojo ir, matyt, nepajuto 
kaip palietė rikį. Po to, kai 
jis orėjo sulošti 23 Bg7 + 
K:g7 24 Žf5-į-, išlošiant vai 
dovę už dvi figūras, Lapi
ken pasakė, kad rikis buvo 
paliestas. Nors praleidimas 
tos gražios kombinacijos bu
vo Merkiui labai nemalonus, 
tačiau jis be jokio murmėji
mo ir su pokerio lošėjo veidu 
(„with true Lithuanian gal
lantry“, kaip rašo Boston Su 
nday Globe), paėjo su rikiu.

23 Rh7+ Ž:h7
Pagal Merkio duodamus 

variantus, kurie atrodo yra 
įtikinanti, 23. . . Kh8 nebūtų 
išgelbėjęs partijos, pav. 24 
Rc2 Bae8 25 Vf5! Žg6 26 B 
h7+ K:h7 27 Vf7 + Kh8 
28 R:g6 B6e7 29 Vf6-)- Kg8 
30 R:e8.

24 B:h7?
Po 24 Vf5! juodiesiems 

būtu riesta.
24 . .į. . K:h7?

Čia juodiesiems reikėjo loš 
ti 24 ... . Bf8!, po to padėtis 
būtų neaiški.

25Vf7+ Kh8

L. B. valdyba praneša, 
kad spalių 3 d., šeštadienį, 
10 vai. ryto, Šv. Tomo mo
kykloje, Drinkwater St., pra 
dedami mokslo metai. Tumo 
Vaižganto šeštadieninėje mo 
kykloje ir lituanistinės mo
kyklos atidarymas.

Šiais metais mokykloje 
dirbs: mokyklos vedėja mo
kytoja Gertruda Lumbienė, 
mokyt. Marija Venskevičie- 
nė, Angelė Baltutiėhė, kun. 
Antanas Sabas, tautinių šo
kių mokys Audronė Albrech 
tienė, chorą ir muziką Alek
sas Kusinskis, Tautinių šo
kių muzika — Antanas Ga- 
tautfis. Reikalui esant, mo
kyklas vadovybei pageidau
jant, mokytojų skaičius bus 
stengiamasi padidinti.

Lituanistinėje mokykloje 
bus dėstoma lietuvių kalba, 
literatūra, organizuojama vai 
dybos, tautinių šokių, kank
lių muzikos, choro grupės. 
Visa mūsų kolonijos tautinė 
ir meninė veikla bazuosis li
tuanistinės mokyklos aplin
koje.

Kviečiame visus tėvus, ma 
žuosius pradedant 6 m. am
žiumi, leisti į šeštadieninę 
mokyklą, o jaunimą ligi 18 
m. amžiaus į lituanistinę mo
kyklą. Tikime, kad kiekvie
nas tėvas ir motina, galvo- 
jantieji lietuviškai, supras mo 
kyklos reikšmę, visus vai
kus leis į šeštadieninę ar li
tuanistinę mokyklą.

Į mokyklos tėvų komitetą 
išrinkti: — Leonas Baltutis, 
Jonas Lukšys, Vaclovas Step 
šys ir Elena Šviežikienė.

Irenai ir Jonui Kačins
kams už leidimą pasinaudoti 
jų namų patalpomis šeštadie
ninės ir lituanistinės mokyk
los reikalais įvykusiam posė 
dyje, kuriame dalyvavo 
apie 15 asmenų ir visiems da 
lyviams paruošimą pietų, L. 
B. valdyba reiškia nuošir
džiausią padėką.

Spalio 17 d., šeštadienį, 10 
vai. ryto mūsų jaunimo tau
tinių šokių grupė, kanklių 
muzikos kvartetas su vado
vais, akordeonistas Algis Ku 
sinskis ir keletas palydovų 
išvyksta į Sault-Ste-Marie, 
Ont. lietuvių koloniją.

L. B. valdyba.
— Danguolės ir Romo Ra 

činskų pirmoji dukrelė pa
krikštyta Kristinos - Marijos 
vardais. Kūmais buvo kun. 
A. Sabas ir Irena Račinskie- 
nė. Vėliau I. J. Račinskų na
muose vyko iškilmingos kri
kštynų vaišės. Dalyvavo 
daug svečių.

— Stasys ir Anė Krivic 
kai nusipirko naują „Ford“ 
mašiną.

— Petras ir Povilas Jute- 
liai savo gražiąją vasarvietę 
prie French River, stengiasi 
taip sutvarkyti, kad primin
tų tikrą lietuvišką poilsio vie 
tą ir tuo tikslu pastatė lietu
viško stiliaus pirtį.

ALBERTACALGARY,
KL B-NĖS CALGARY, AP. V-BA

nuoširdžiai dėkoja visiems au 
kojusiems loterijai fantus ir 
prisidėjusiems darbu per šo-

26 V:e6 R:g3
27 hg Vh5
28 g4! Vh4
Nors jėgos yra lygios, 

juodųjų padėtis yra beviltiš
ka.

29 Bfl Bg8
30 Bf3 Kh7
31 Bh3 Vel-į-
32 kh2 Bg6
33Vf7+ Bg7
34 B:h6-į-

Coup de grace. Matas ne
išvengiamas.

Juodieji pasiduoda.

kius ir gegužinę, Labour Day 
savaitgaly.

Y patingai didelis lietuviš
kas ačiū atsarg. maj. Snieč
kui, d.r. p. Sniečkuvienei, nie 
kuomet nenuilstamai parengi 
mų šeimininkei p. M. Neva- 
dienei, pp. Sinkevičiams ir 
šauniesiems Lethbridge-ie- 
čiams, kurie savo atsilanky
mu parėmė mus ne tik ma
terialiai, bet ir paskatino to
limesnei lietuviškai veiklai.

Dar kartą ačiū visiems ir 
iki malonaus susitikimo Lie
tuvos Kariuomenės šventės 
minėjimo proga š. m., lapkri 
čio mėn. 21 d., Victoria salė
je, Calgary mieste.

KLB Calgary Ap. V-ba.

SIUNTINIAI LIETUVON
IR KITUS USSR KRAŠTUS

Įvairūs siuntiniai. Maisto siuntiniai iš Anglijos ir sandė
lių, esančių Sovietų Sąjungoje. Dovanų siuntiniai:

automobiliai, motociklai, šaldytuvai ir t. t. Pačių klijentų 
sudaryti siuntiniai. Visi siuntiniai apdrausti.

Janina Adomonienė
1674 Couvrette, St. Laurent. 9. Tel. RI: 4-6940.
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IV8. MAČIUKAS I
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ |

SIUVĖJAS |
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS |

ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS |
Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95 A 

Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. įį
79 ir 81 St. Zotique St. E. X

Tel. CR 7-0051. MONTREAL. |

JOE’S BUTCHERY & GROCERY
■t

į BALTIC WOODWORK CO. |
Y DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ £ 
4 IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI. £

f K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS. |
3 vv Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle. £
C Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. Laurinaitis

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

UŽ indėlius mokame 8% dividendą.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

. namų 366-4203

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

LA 4-0209

£ J. LAURINAITIS
g ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI.
g ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 
f DEŠRŲ GAMYBOJE.
£ VISKĄ PRISTATO Į NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į VISAS MIESTO
S DALIS.

1918 FRONTENAC ST. Montreal.
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

✓
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

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

■ ME 7-6727 i
J DE LUXE CLEANERS !
H Sav. P. RUTKAUSKAS g
ti 117—6th Avenue, Lachine. :j

I BELLAZZI - LAM Y, INC f
£ DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle $
K Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai-

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.
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MOSU^SPOPvTAS
VEDA KAZYS BARONAS

BUKIME SVEIKI
IŠEIVIJOS GYVENIMAS

— Š. Amerikos lietuvių 
lengvosios atletikos pirmeny 
bes komandiniai laimėjo To
ronto Aušra prieš Clevelan- 
do Žaibą. Žaidynės buvo Či
kagoje.

— ŠALPAS S visuotinis 
suvažiavimas bus šaukiamas 
lapkričio mėn. pabaigoje Cle 
velande.

— Lietuvis J. Viliūnas žai 
džia Toronto profesionalų Ar 
gonauts futbolo komandoje.

— Šiemet suėjo 25-ri me
tai nuo Lietuvos pergalių Eu 
ropos krepšinio pirmenybėse 
Kaune. Jie buvo išeivijoj at
žymėti laimėjimais mūsų kre 
pšininkų Australijoj ir Kana
doj.

— Po vasaros atostogų ir 
įvairių organizacijų įrengtų 
stovyklų, Kanados lietuviai 
sportininkai jau pradėjo tre
niruotes salėse žiemos spor
to šakų, kurių populairiau- 
sio.s yra krepšinis ir stalo te
nisas.

IŠ LIETUVOS
— Lauko teniso veteranų 

susitikimas tarp Vilniaus ir 
Kauno baigėsi kauniečių per
gale 12:5. Veteranų eilesė 
matėsi V. Dzindziliauskas, 
A. Pūkštys, Anilionis ir kt.

— Lietuvos futbolo pir
menybėse pirmoje grupėje ir 
toliau pirmauja Kauno Inka
ras prieš Kretingos Miniją. 
Uodegėlės pabaigoje randasi 
Tauragė. Antrame pogrupy
je pirmuoju eina Kėdainių 
Nevėžis.

— Geriausių pasaulio šio 
sezooio jietininkių tarpe B. 
Kalėdienė užima penktą vie
tą, o A. Stančiūtė yra pen
kiolikta.

— Sov. Sąjungos futbolo 
pirmenybėse Vilniaus Žalgi
ris lygiomis — 2:2 sužaidė 
Odesoje su vietos ASK

— 5000 m bėgime, geriau 
šių šio sezono sportininkų 
tarpe K. Orentas užima pa
saulyje aštuntą vietą. Jo pa 
sėkmė — 13 min. 45 sek.

IŠ VISUR
— Į Sov. Sąjungos olimpi 

nę krepšinio rinktinę įtrauk
ti trys latviai ir vienas estas.

— Lietuvių nugalėta Ka
nados krepšinio olimpinė rin 
ktinė jau pasiekė Japonijos 
sostinę, kur dalyvaus kvalifi
kacinėse varžybose.

— Sov. S-gos olimpinį sąs 
tatą sudaro 500 asmenų gru
pė. Pusę jų yra sportininkai, 
kita dalis treneriai ir „angelai 
sargai“.

— Naują Lenkijos mote
rų šuolio į tolį rekordą atsie
kė Kirchenštein, nušokdama 
6,39 m. Kitos geresnės leng
vosios atletikos pasekmės pa

A. E. Me KAGUE, Q. C
Barrister and Solictor

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

330 Bay Street.

šaulyje: 4X100 m. Lenkija 
— 44,4 sek. (Europos mote
rų rekordas), 100 m. Klobu- 
kovska 11,3 sek, čekas Toma 
šeč iššoko su kartimi 5 m, 
Miunchene Urbach rutulį nu 
stūmė 19,04 m, suomis Re
pas diską numetė 59,44 m 
(Suomijos rekordas), Esko- 
la nušoko į tolį 7,97 m.

PYKSTA DĖL AMERIKOS 
LIETUVIŲ KREPŠININKŲ 
IŠVYKOS AUSTRALIJON

Lietuvos okupantui sovie
tinei Rusijai ir jos tarnams 
lietuviškiems komunistams 
labai pikta, jei tarptautinėj 
plotmėj pasirodo lietuviai 
tremtiniai ar emigrantai ir 
tuo primena pasauliui, jog 
Lietuva yra Sovietų okupuo
ta. Šitai dlar kartą paliudijo 
kažkoks Vytautas Kazakevi
čius, „Tiesoj“ parašęs piktą 
straipsnį ąpie lietuvių krepši 
ninku išvyką Australijon. Ra 
šeiva dūksta, kad laisvojo pa 
šaulio lietuvių spauda krepši 
ninku išvyką laikė ne tik spor 
tiniu, bet ir tautiniu įvykiu, 
garsinančiu lietuvių vardą. 
Jis bando Amerikos lietuvių 
krepšininkų rinktinę nuver
tinti ir sportiniu požiūriu, 
nes, girdi, ir pati išeivių spau 
da rašiusi, kad tai tik „vidų 
tinio lygio amerikiečių kole
gijų komanda“. Dar blogiau 
esą su rinktinės žaidėjų lie
tuviškumu : iš 11 tik 4—5 te 
kalbą lietuviškai. Jie nutautę 
todėl, kad „buržuaziniai na
cionalistai viską daro, kad 
jaunimui būtų atkirsti keliai 
į bendradarbiavimą su Tary
bų Lietuva“... Tikrieji Lietu
vos vardo garsintojai esą tik 
sovietinės Lietuvos sportinin 
kai. . .

OLIMPIADOJE DALY
VAUS KETURI OK. LIE

TUVOS LENGVAATLE
ČIAI

Rugpjūčio mėn. Kijeve vy 
kusiose Sovietų Sąjungos 
lengvaatlečių varžybose bu
vo išrinkti olimpinės rinkti
nės nariai. Į šią rinktinę pa
teko ir keturi lietuviai leng
vaatlečiai : B. Kalėdienė (jie 
ties metikė), A. Varanauskas 
(rutulio stūmikas), A. Aliek 
siejimas (bėgikas), A. Vaup- 
šas (šokikas į tolį). Kandida 
tu liko K. Orentas.

Mūsų sportininkai Kijeve 
pagerino tris Lietuvos rekor
dus, iškovojo vieną sidabro ir 
tris bronzos medalius. — Ir 
vėl Lietuvos okupantas, bol
ševikinė Rusija, puošis Tokio 
olimpiadoje svetimomis plun
ksnomis, Lietuvos sūnų ir 
dukterų iškovotais laimėji
mais. E.

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSET 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

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

MIKSEDEMA
Kaip ši liga pasireiškia ir ar ji išgydoma? 

rėjimu, užkietėjusiais vidu
riais, plaukų iškritimu, nagų 
lūžimu, odos sausumu ir net- | 
gi paburkimu (iš čia ir ligos 
pavadinimas — miksedema). 
Ligai užsitęsus, prasideda ma 
žakraujystė, sąnarių skaus
mai, vystosi širdies raumens 
pakenkimas, netgi širdies ne- 
-pakankamumasį M'oterims 
gali prapulti mėnesinės, vy
rams — lytinis potraukis.. 
Taip pat labai rimtai gali pa 
kisti psichinė būklė. Tenka 
kreiptis net į psichiatrus.

Lengvesnė ligos eiga vadi 
narna hipotireozė, sunki liga 
— miksedema.

Ypač sunkiai serga ligo
niai, kuriems skydliaukės ne
pakankamumas išsivysto, su
trikus hipofizio veiklai. To
kiais atvejais dažiai priside
da ir kitų endokrininių liau
kų nepakankamumai, ypač 
antinkščių. Ligai įsisenėjus, 
gali ir savaime pablogėti ant 
inkščių veikla.

Miksedema ir hipotireozė 
gydomos, duodant skydliau
kės hormonus. Taikoma džio 
vintą skydliaukė tabletėse— 
tireoidinas. Dozė griežtai nu 
statoma gydytojo pagal ligo
nio amžių ir ligos sunkumą. 
Kai liga užsitęsusi, pataria
ma pridėti ir aptinkščių hor 
monų — kortizono, prednizo 
lono. Rekomenduojama dide 
lis vitaminų kiekis — C, B, 
E, A (pastarasis, kai nėra ti
roksino, apskritai negamina
mas). Jei yra mažakraujystė, 
ir ji gydoma.

Kadangi, esant skydliau
kės nepakankamumui, krau
jyje stebimas padidėjęs rieba 
lų kiekis, patariama daugiau 
baltyminė - augalinė dieta - 
- pienas, daržovės, vaisiai, ne 
riebi mėsa, iš riebalų tik svie 
stas.

Naudinga mankšta, kuror
tinis gydymas pajūryje ir vi
sos priemonės, kurios dirgi
na organizmą ir pakelia jo jė 
gas.

Gyd. I. Kazlauskienė.

Žmogaus organizmo veik
lai labai didelę reikšmę turi 
vidaus sekrecijos liaukos. Vie 
na tokių liaukų yra skydinė 
liauka, esanti priekinėje kak
lo dalyje. Skydinė liauka, ar
ba skydliaukė, gamina hor
monus tiroksinus, kuriuos 
atiduoda tiesiog į kraują. Kai 
dėl kokių nors priežasčių 
skydliaukė ima šių hormonų 
gaminti mažiau arba visai nu 
stoja juos gaminusi — vysto 
si susirgimas, vadinamas mik 
sedema.

Skydinės liaukos veiklai ga 
Ii pakenkti uždegimai, aug
liai, operacijos metu pašalinta 
visa skydliaukė ar per didelė 
jos dalis. Kaip ir kiekvienos 
liaukos veiklai, taip ir skyd
liaukei gali turėti įtakos nėr 
vų .sistemos, ypač tarpinių 
smegenų, būklė bei priekinės 
hipofizio dalies veikla. Tai 
gerai pastebima moterų ir 
vyrų klimakteriniu periodu, 
brendimo metu bei susirgi
mo, vadinamo šichenosindra- 
mu, atvejais.

Lyginant su vyrais, mote
rys serga 6 — 7 kartus daž
niau.

Skydinės liaukos nepakan
kamumas stebimas ir sergant 
kretinizmu, kai aplinkoje per 
maža jodo, kuris būtinas ti
roksinų gamybai. Tais atve
jais skydinė liauka didėja, ga 
Ii būti mazguota, visais ki
tais nepakankamumo atve
jais (išskyrus auglius) skyd
liaukė mažėja ir tampa visai 
neapčiuopiama.

Skydliaukės holmonai ti
roksinai (jų yra keli) veikia 
medžiagų apykaitą, kuri, trū 
kstant tiroksinų, labai lėtėja. 
Jei tiroksinų trūksta nuo kū 
dikystės periodo, vaikas nu
stoja normaliai augęs ir vys- 
tęsis protiškai.

Skydliaukės hormonai ti- 
pasireiškia kiek kitaip: jie da 
rosi vangūs, apsnūdę, nuolat 
nori miego, skundžiasi šali
mu (net vasarą šildosi karš
tomis pūslėmis), balso pašto

Skelbimas nr. 1.

1000 KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO 
Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klien- 
Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klien- 

I tu susilaukė per pastaruosius AŠTUONERIUS METUS, 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS VADOVY
BE vėl nusprendė1 atiduoti savo klientams 1000 SIUN
TINIŲ UŽDARBĮ. Šiais metais parinkome tiems siun
tiniams naujas eksportines medžiagas, GAMINTAS 

Į ANGLIJOJE.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro: 
jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiu
mui arba suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vyšni
nės spalvos 
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
didelė spalvota šilkinė skarelė 
pora moteriškų ar vyriškų kojinių , 
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $ 50. 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
TIKTAI
J. A. V. $ 29.00, Kanados $ 31.25, sterlingais 
£ 10.5.6, įskaitant visus mokesčius 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 
(dvigubas siuntinys Nr. 1), kurį sudaro: 
jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kos
tiumams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, ža
lios ar vyninės spalvos 
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt. 
didelės spalvotos šilkinės skarelės 
poros moteriškų ar vyriškų kojinių 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
TIKTAI J. A. V. $ 49.00, Kanados $ 52.90, 
sterlingais £ 17.6.0, įskaitant visus mokesčius 
Dar papildomai sutaupoma $ 9.00 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr: 3, kurį sudaro: 

3 % jardai gabardino ar flanelės vy riškam ar mote
riškam kastiumui, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos 
spalvos 
jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam 
ar 2 vaikiškiems paltams, tamsiai mėlynos, mėly
nos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos 
jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui ar
ba suknelei ir sijonui, vyšninės, rojai, žalios ar ru
dos spalvos 
jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, 
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt. 
juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos 
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $ 95 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
TIKTAI J. A. V. $ 55.00, Kanados $ 59.40, 
sterlingais £ 19.9.6, įskaitant visus mokesčius 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro: 

6%jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams, tamsiai mėlynos, pilkos 
ar rudos spalvos 
jardai afgalino 2 
2 suknelėms ir 2 
spalvos 
jardai plaunamo

2)

3)
4)

1)

2)

3)
4)

1)

2)

3)

4)

5)

j TAUPYK IR SKOLINKIS

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus „Parama“ moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J4%-

Už paskolas ir — morgičius — 6%%.
Paskolos mirties ir invalidumo atveiu apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos" nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

dienus metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekviena dieną 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

4

3

1 
1

8

6

2
2

3

4

4

3

2)

3)

8

8

moteriškiems kostiumams arba 
sijonams, rojai, žalios ar vyno

Dievo
karalyste

Tema:

JĖZUS PASAULIO

IŠGANYTOJAS

„Tu 
nes 
jųjų

praminsi jį vardu Jėzus, 
išgelbės savo žmones iš 
nuodėmių“.

Mato Ev. 1:21.

Šiandien žmonijai labiausiai 
reikia gabaus Valdovo; tokio, 
kurs būtų gana gabus išvesti že
mės tautas iš neapykantos ir sau 
mylystės ir iš visų nesutikimų ir 
tarpsavinių kovų, ir įvesti jas į 
pasitikėjimo ir bendro sugyveni
mo stovį, be kurio nebus galima 
įsteigti žemėje pasiliekančios tai
kos, ramybės ir saugumo žmonė
se arba tautose.

Pasaulio istorijoje parašyta 
apie daugelį didvyrių, kurių var
dai ir atsižymėjimai puošia isto-
rijos puslapius. Vienok, nėvienas
jų nebuvo susidūręs su tokia pa
vojinga padėtimi, kokioje šian
dien yra pasaulis, šiandien visas 
pasaulis pilnas visokių keblumų 
ir kiekviena tauta turi painių ir 
neišrišamų klausimų. Sakoma, 
kad pasauliui reikia viršgamtiš- 
ko žmogaus, kurs galėtų išgelbė
ti žmoniją iš suirutės, kilusios 
dėlei dviejų, vienoje gentkartėje 
įvykusių karių. Bet kur surasti

tokį pageidaujamą Vadą, niekas 
negali pasakyti.

Biblijoje patsai Sutvertojas 
yra patiekęs savo žmonėms savo 
planą arba braižinį, parodantį ke 
lią į pasaulio ramybę. Jo Žodis 
kuoaiškiausiai sako, kad Jėzus 
yra visų Dievo patvarkymų Vy
kintojas ir žmonių Laimintojas. 
Angelų giesmė naktyje, kurioje 
Jzus gimė, patvirtina šį faktą, 
nes jis skelbė kad jis bus pasau
lio Išganytojas, ir Tas, per kurį 
geroji Dievo valia bus apreikšta 
dabar mirštančiai žmonijai. Tuo
kart angelai taip pat pranašavo, 
kad per Jėzų bus įvykinta ramy
bė visoje žemėje.

O kas gi yra Jėzus ir kuo jis 
atsižymėjęs? Kodėl mes tikime ir 
tvirtiname, kad jis atitinka 
sam, kas reikalaujama iš to, 
ris galės pasekmingai įsteigti 
mybę ištvirkusiame šių dienų
šaulyje? Nežinome kito geresnio 
būdo atsakymui į šituos klausi
mus, kaip ištirti kaikurias iš dau 
gelio pranašysčių ir Dievo žo
džio pažadų, kalbančių apie Jėzų

vi- 
ku- 
ra- 
pa-

ir apie jo sugebėjimą įvykinti vi
sus Dievo Tėvo nutarimus. Tai 
darydami mes patirsime, kad 
pats Dievo planas, liečiąs Jėzų,
paaiškės ir pasirodys darbingas
ir sandermingas.

Bus daugiau.

Kas įdomaujasi apie Tiesą, reika
laukite knygų katalogo. Neturtin
giems siunčiam veltui mažas kny

geles ir traktatus.
Pareikalavimus siųskite šiuo 

adresu:
L. B. S. A. 212 East 3rd Street 

Spring Valley, Illinois 61362

PETER ZINKO
BARRISTER & SOLICITOR 

ADVOKATAS IR NOTARAS 
Tel. office: LE 1-1054

Res.: BE 3-2472
1 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

JUOZAS AUDĖNAS
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual Funds 
investavimams.

109 Warwick Street
Brooklyn 7, N. Y.

4)

5)

4

3

aksomo 2 moteriškiems kostiu
mams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, vyšninės, 
rojai, žalios ar rudos spalvos 
jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, 
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt. 
juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos 
jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
YRA TIKTAI J. A. V. $ 75.00, Kanados $ 81.00, 
Sterlingais £ 26.11.3, įskaitant visus mokesčius 

ir visada, KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUN-Kaip
TINIUS gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar būtų mūsų 
klientas, ar kitu firmų. Norėdami duoti visiems VIE
NODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI 
UŽSAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINĮ KIEK
VIENAM. KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSA
KYMUS PRAŠOM SIŲSTI tuojau.
Priiminėsime po $ 1.00 užstato iš tu, kurie norės sau už
sitikrinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir 
lauksime iš jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių 
Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasių
sime į bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

Mes garantuojame:
Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba ne
mokamai pasiųsime kitą siuntinį.
Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokes
čius, dėl to gavėjui nebereikės nieko primokėti.

1.
2.

3.

4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.
LITHUANIAN TRADING COMPANY

341, LADBROKE GROVE LONDON, W. 10 England.

BIRŠTONO KURORTAS APLEISTAS
K. Bagarauskas laiške 

„Komjaunimo Tiesai“ randa 
per maža jaukumo garsiaja
me- mūsų kurorte. Čia sutik
si nemaža aplūžusių tvorų, ne 
sutvarkytų kiemų, apleistų 
žalumynų. Akies nedžiugi
nanti ir monotoniška, pilkš
va arba žalsva namų spalva, 
neskoningai nudažyti suolai 
miestelio centre ir Nemuno 
krantinėse. Skveruose gėlės 
neprižiūrimos. „Net pačiame 
miestelio centre, po vykdo
mojo komiteto pirmininkės 
langais, su raudonaisiais gė
lių žiedais į dvikovą stojo ba
landos ir dilgėlės“. Prie „Tul 
pės“ sanatorijos iki šiol tebe
stovi išraustos tranšėjos... Nė 
ra nė pliažo, ir poilsiautojai 
Nemuno vonias priiminėja 
kur kam patinka. O ir nuo
boduly^ pjaunas poilsiauto

jus. Nerasi Birštone padores
nio kino teatro, tik abiejų sa 
natorijų klubuose, nevėdina
moje salėje, rodomi filmai, iš 
kurių dėl nepakeliamo tvan
kumo žiūrovai skuba bėgti 
lauk. Birštoniečiai beveik ne
prisimeną, kada pas juos buvo 
atvykęs koks nors meninis ko 
lektyvas ar atlikėjas, nes nė
ra tokiems parengimams sa
lės. Tat belieka poilsiauto
jams vien „poilsio vakarai“, 
kurių turinys „niekuomet ne 
kinta — šokiai, šokiai ir vėl 
šokiai“.

Kas dėl tų visų negerovių 
kaltas? „Kultūrinio - masi
nio darbo organizatoriai“ ir 
kurortų valdyba — mano laiš 
ko „Komjaunimo- Tiesai“ ra- 
šėjas. Reikėtų pridėti: kal
čiausia garsioji komunistinė 
„tvarka“.
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HAAAI»LTOM
JAUNIMO CENTRAS

Užsibrėžtas tikslas įsigyti 
Hamiltone labjausiai trūksta 
mas patalpas tautiniam ir 
kultūriniam jaunimo gyveni
mui, vystosi palankia kryp
tim. Kad Jaunimo Centro sta 
tybos projektas yra ne vieno 
asmens vykdomas, tai paro
dė tuo reikalu vykdomi su
sirinkimai, kuriuose dalyva
vo neretai per 100 asmenų. 
Paskutiniame suvirinkime, 
kur buvo svarstomos paskuti 
nės šio projekto detalės, da
lyvavo per 30 asmenų, jų tar 
pe „Gyvataro“ v-vė, sporto 
klubo ,,Kovas“ atstovai, ,,Au 
kuro“ atstovai, b-nės p-kas
K. Mikšys ir kiti, kuriems 
šis reikalas yra arti prie šir
dies. Visi statybos planai, da 
lyvaujant kontraktoriui p. 
Liaukui, pagal veikiančių gru 
pių atstovų pageidavimus, 
buvo pagal galimybę atatin
kamai pakeisti, paimant net 
paskutines laisvas dvi pėdas 
žemės šalia klebonijos. Šio 
projekto iniciatorius prel. dr.
J. Tadarauskas netik kad ne
prieštaravo, bet dar ragino 
daryti kiek galima geriau, 
kiekvienos veikiančios gru
pės naudai.

Jaunimo Centro bendras 
vaizdas. Pagrindinis tikslas 
salės, iš kurių viena bus 24 
pėdų aukščio, pritaikyta kre 
pšinio treniruotėms bei ki
tiems sporto reikalams; ant
ra 16 pėdų aukščio su 28 pė 
dų pločio ir 24 pėdų gylio 
scena, tinkama net taut, šo
kių pasirodymui. Abiejose 
pusėse scenos po kambariu
ką persirengimui. Prie šios 
salės virtuvė 17.17 pėdų, ba
ras 13.6 pėdų, 2 rūbinės 13.8 
pėdų, bilietų pardavimui 9.4 
pėdų ir laisvas kamb. (laby) 
11.10 pėdų. Salės bus naudo 
jamos pirmoje ęilėje jaunimo 
reikalams. Taip pat visi minė 
jimai, nežiūrint kieno bus 
rengiami, jeigu tik lietuvių 
reikalams, bus naudojama do 
vanai. Apmokėti salių išlai
kymui, bus bandoma žiemos 
laike pastatyti keletą paren
gimų.

Turint visa tai prieš akis 
yra aišku, kad didžiausias už 
davinys mūsų kolonijai yra 
šiai statybai įvykdyti lėšų 
telkimas, kurį vykdo banke
lis „Talka“. V. V.

JAMBORĖS FONDUI
Per Hamiltono atstovą, ge 

rają lietuvių visuomenę infor 
muoja dėl naujos ir gražios 
•klnygos, kuri skiriama kiek
vienam Jambores Fondo rė
mėjui. Leidinys kietais virše 
liais, 116 puslapių, gero po
pieriaus skautiško gyvenimo 
albumas.

Jambores Fondas per eilę 
metų telkdavo lėšas Lietu
vos atstovavimui pasaulinėje 
skautų stovykloje. Visos lė
šos išimtinai buvo gerųjų lie
tuvių suaukotos. Tolimes
niam lėšų telkimui J. F. yra 
paskyręs šį leidinėlį: „Lau
žai Liepsnoja Vakaruos“, ku
rio kaina yra 6.50 dol. Kiek
vienais aukotojas, paskyręs J. 
F. nemažiau, gauna šią kny
gą, kuri tinka kaip graži do
vana kiekvienam lietuviui.

Nors pasaulinėje stovyklo
je oficialiai mūsų skautai ne 
gali atstovauti mūsų krašto, 
tačiau broliškų kraštų vardu, 
mūsų skautiškasis jaunimas 
dalyvauja kiekvienais metais. 
Toks mūsų trispalvės plevė
savimas, kaip tik daugiau pa 
traukia 'įvairių kraštų skau
tų bei svečių, kurie nori išsi
aiškinti ; kodėl ši vėliava tu
ri skirtingą paskirtį. Čia ir 
yra geriausia proga mūsų re
prezentantams nušviesti mū
sų krašto padėtį ir komunisti 
nio pavojaus galimybę, dar 
laisviems kraštams.

Kas suinteresuotas šį svar 
bų tikslą paremti ir gauti 
gražų leidinį, Hamiltone ska 
mbina po 4 vai. p. p. LI 4- 
4708. Paaukavusiam ne ma
žiau, kaip pažymėta leidinio 
kaina, leidinys bus įteiktas 
tuojau. V. P.
LN SKLYPAS PARUOŠ

TAS MAŠINŲ STATYMUI

Pranešame visiems tautie
čiams, kad LN sklypas jau 
galutinai sutvarkytas ir dalis 
jo paruošta mašinų statymui. 
Kviečiu visus lietuvius, ku
rie atvyksta į miesto centrą, 
savo, mašinas parkinti LN 
sklype, kanapas Ferguson ir 
Hunter. Už visą dieną malo
nėkite 25 et. sumokėti pas 
p. Ed. Galinį „Club Seaway” 
135 King Str. E. (šalia „Pa
lace“ kino), pasakant savo 
mašinos numerį. Kam parkin 
ti kitur, jei savame sklype ir 
daugiau vietos ir kelis kar
tus pigiau!

LN V-BOS VICE-P-KAS 
G. PALMER

nuoširdus LN rėmėjas, pa
gerbdamas savo žmoną Ami- 
liją gimimo dienos proga, 
rugsėjo 19 d. suruošė jos 
garbei iškilmingą vakarienę 
Club Seaway, kurioje dalyva 
vo 40 svečių Šį bankietą gra 
žiai vedė Ed. Staniulis iš 
Oshawa. Palmeriams gražiau 
sius linkėjimus kalbomis iš
reiškė St. Bakšys ir torontie- 
tis A. T. Pauplis. Amilija Pal 
mer šia proga gavo gražių 
dovanų, o jiems abiems susi
rinkusieji palinkėjo gražiau
sios ateities, sugiedodami „11 
giausių Metų“! Sk. St;
ŲIETUVIŠKAS KRYŽIUS 

HAMILTONE
Šalia judrios Dundurn gat 

vės, yra Hamiltone lietuvių 
susirinkimų bei lietuviškos 
veiklos centras. Tai Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčia. Kuklus maldos namas 
kaip ir daugelis kitų. Tačiau. 
Hamiltono lietuvių kolonijai 
šis pastatas yra mielas ir bra 
ngus. Po bažnyčia įrengta 
kukli salė, mūsų tautiniam 
gyvenime yra atlikusi didelį 
uždavin'į. Juk tik šioje pasto
gėje, lietuviška dvasia išsilai
kė iki šiolei, suburdama be
veik visą lietuvių jaunimą po 
mūsų tautine trispalve. Čia 
ypač žiemos metu kiekvieną 
dieną susirenka įvairios jau
nimo grupės, kartais net pa
mainomis, atiduoti savo dalį, 
lietuviško meno bei kultūros

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

morgiėių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penkiadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

P

h$

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaguoja E. EOREIŠA.
Eina dešimti metai.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata:‘JAV ir kitur 3 dol. metams.

g
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Canadian Vickers Ltd.
įieško

10 Turret Lathe Operators
Toolmakers
IO Milling Machine Operators
Radial Drill Operators ■
Horizontal Boring Mill

Operators
Planer Operators
Ingersoll Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

(Dieninė ir naktinė pamaina. Ypatingai geras atlyginimas
i 

naktinei pamainai).

Coppersmiths
Turi būti prityrę gaminant katilus, vamzdžius ir t. t.' 

ir pajėgūs, naudojant planus, išsidėstyti.

Normalus dirbančiųjų socialinis aprūpinimas. 
Suinteresuotieji priimami pasikalbėjimams ir 

vakarais nuo 7 v. iki 9 v. vakaro

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, P. Q.
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DOKUMENTAS, SUKĖLĖ...

Atkelta iš 2-ro psi.

niai nėra, o ekonominė staty
ba pasiekė didžiulių vaisių. 
Mes visada turime prieš akis 
mintį, kad
socializmas — tai yra tokia 
santvarka, kurioje darbinin
kas turi plačiausią laisvę.

Mes laikome kenksmingu da 
lyku priešingo pobūdžio reiš 
kinius. Vienas faktas, kuris 
mus neramina is kurio visiš
kai tiksliai mes negalime iš
aiškinti, tai — įcentrizmo ten 
dencijos socializmo šalyse. 
Tame slypi neabejotinas ir 
rimtas pavojus. Šioje tenden
cijoje neabejotinai yra atgi
mstančio nacionalizmo ele
mentas. Reikia saugotis ant- 
mesti vienodumą iš išorės, 
bet vienybė palaikyti įvairu
mu ir visiškame atskirų vals 
tybių savarankiškume.

Naujasis Italijos komunis 
tų partijos lyderis Luidgi Lo 
ngo, paskelbęs Togliatti „tęs 
ramentą“, ir įsiklausęs į pla
čius atsiliepimus, kurie sekė 
šįo- „dlokumen'to“ pasirody
mą, paaiškino, kad Italijos 
kompartija veiks savarankiš
kai, bet sieks vienybės, neiš- 
sikiriant nei Kinijos komunis 
tų, kurie dabar dirba „pražū-

puoselėjimui pratęsti. Ne be 
reikalo, salėje buvusios kė
dės, ber gana trumpą laiką 
buvo sudėvėtos, kas rodo, 
kad šiuo turtu kaž kas nau
dojasi. Ankstyvą pavasarį 
200 kėdžių buvo pakeista 
naujomis.

Išlaikymui savo maldos na 
mo atatinkamoj pagarboj, vy 
kdomi pagražiniimai. Papra 
sti langų stiklai, palaipsniui 
pakeičiami vitražais. Altorius 
prieš mėnesį buvo pakeistas 
trijų spalvų marmuru. Vi
daus sienos gražiai išdeko- 
ruotos ir dar gali pasilikti il
gesnį laiką.

Bene lietuviškiausią įspū
dį daro neseniai, šalia bažny 
čios pastatytas gražus lietu
viško stiliaus kryžius, kokie 
puošdavo dažną Lietuvos 
kryžkelę ar šventorių. Gal 
vieno dar trūksta, tai gra
žaus, visiems išskaitomo už
rašo, kad tai yra lietuvių 
maldos vieta. Toks užrašas 
kiekvienam pasakytų, kieno 
yra šis' jaukus meniškai pa
puoštas ir prižiūrimas kam
pelis. V. V.

tingą“ skaldomąjį darbą, dėl 
ko jų vis dėlto nereikia iš
stumti iš komsąjūdžio ir ne
reikia pasmerkti.

Tuo tarpu Maskvos komu 
nistai savo laikysenos ir vei
ksmų nederina prie Italijos 
kompartijos nusistatymų, nes 
vien jau „Pravdos“ straips
nių antraštės rodo, kad rusai 
nesutariamai pažeisti. Štai: 
Nr. 254 — Tamsūs kiniečių 
užmojai; Nr. 265 — Purvini 
Pekino lyderių manevrai; 
Nr. 250 — Pavojingas kinie
čių vadovybės kursas; Nr. 
257 — neprotinga politika; 
Nr. 251 — Pekine žaidžiama 
tautų likimu; Nr. 249 — Ne 
valia žaisti tautų likimu, ir 
t. t.

ŠTAI KUO MAO 
DAUGIAUSIA RUSUS 

SUJAUDINO
Japonų socialistų lyderis 

T.ecuo Apa paklausė. Mao 
apie Kurilių salas, kurios po 
karo atimtos iš Japonijos ir 
atiduotos Rusijai. Mao taip 
atsakė: „Vietų, Sovietų Są
jungos okupuotų, pernelyg 
daug. Ryšium .su Jaltos susi
tarimais, Sovietų Sąjunga, ne 
va Mongolijos- nepriklauso 
mybę gindama, iš tikrųjų šią 
valstybę padarė priklausoma 
Rusijai. Mongolija užima 
daug didesnį plotą negu Ku
rilų salos. 1954 metais, kai 
Chruščiovas su Bulganinu at 
vyko Į Kiniją, mes šį klausi
mą iškėlėme, bet jie atsisakė 
su mumis kalbėtis. Jie prisisa 
vino dahį Rumunijos. Atsky 
rę dalį rytinės Vokietijos, jie 
išvarė gyventojus į vakarinę. 
Atskyrę dalį Lenkijos, jie ją 
įjungė į Rusiją, o kompen
suodami už tai Lenkijai ati
davė dalį rytinės Vokietijos. 
Tas pat padaryta ir su Suo
mija. Jie atskyrė visa, kas ga 
Įima buvo atskirti. Kai kurie 
žmonės pareiškė, kad Synczia 
nio apygarda ir teritorijos į 
šiaurę nuo Amūro turi būti 
įjungtos į Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjunga užima 
dvidešim du milijonus ketvir 
tainių kilometrų plotą, o jos 
gyventojų skačius tėra tiktai 
200 milijonų žmonių. Japoni 
ja užima 370 tūkstančių ket 
virtainių km, o gyventojų tu 
ri 100 milijonų. Maždaug 
prieš šimtą metų sritys į ry
tus nuo Baikalo tapo Rusijos 
teritorija, o nuo tada Vladi-

GERIAUSIA DOVANA
S. Jonynienė, LIETUVOS LAUKAI, V sk...................................... 3.00
A. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA, VI sk.............. 3.50
J. Plačas, GINTARAS, VIII sk.......................................................... 4.00
GULBĖ KARALIAUS PATI, dail. V. Petravičius ...................... 1.25
MŪSŲ ŠOKIAI,, apraš. su brėž........................................................ 3.00
VI. Jakubėnas, LIAUDIES DAINOS, I sąs...............................  3.00
VI. Jakubėnas, DAINOS, aukšt: balsui, II sąs.......................f .. • 3.00
GIMTOJI KALBA, kalb. laikraštis, .............................................. 2.00
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I, t.......................... ,............ 7.50
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, II t.......................................... 7.50
ALEKSANDRYNAS visi 3 t................................   15.00
St. Kairys. TAU, LIETUVA .............................................................. 6.00
St. Kairys. LIETUVA BUDO................................................................. 4.00
K Bielinis. DiENOJANT........................................................................ 4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI.........................   4.00
K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.............................. 1.80
Ig. Končius. MEŲŽIO DROŽINIAI..................................................  5.00
Liet. Mokslų Akad, KALBOTYRA V t.............................................. 2.50
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS...................  7.00
J. Krūminas. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas....................   3.50
V. Biržiška. ALEKSANDRYNAS I ir II t. po.................................. 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI..............(.................!... 1.50
J. Ignatonis. LŪŽYS. Romanas.....................................................  3.00
P. Andriušis. DYKADUONIO PASAKOJIMAI.................................. 1.50
A. Šapoka. SENASIS VILNIUS..................... ............. /.k................ 5.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS................................................. 1.50
J. Kralikauskas. TITNAGO UGNIS. Romanas.................................... 2.50
M. Vaitkus. BALTUOS GRAŽUOLĖ........................v......................... 1.50
' Gliaudą. IKARO SONATA. Romanas...........................  1.50

P. Plesl&vičius, MES NEŠĖME LAISVĘ......................   2.00
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ...............................................  25.00
L. Valiukas. LITHUANIA LAND OF HEROES................................ 4.75
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI........................................................ 0.75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ ...............................  0.75
VARPAS 1963 METŲ ..................................................................  2.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................. 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI. ......... '. ..... ............   . 4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLETVYS............ 2.00
JETUVOS ŽEMĖLAPIS .........................            3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas...........................................  1-75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU...........................................................  1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS........... .............. 1.50
A. Rodžius. PAUKŠČIŲ TAKAS............................................. :......... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKES. ....................... ,... 1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ......... r.............................. 1.50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS............... '..........................   1.50
M. Romeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA....................................... 0,25
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ..........................................................  2.00
Z Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE...............'.............................. 0.50
Vydūnas. TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS.......................... 1.00
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU..................................................... 1.00
T. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS...................................................  . 3.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS............................................. 1.50
Dr. K. Grimus. ATSIMINIMAI ID..................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............. ............... 5 no
A. Giedrius. MURKLYS. .................................................................... 1.80
M, Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA....................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS........................................................   . 1.50
St. Zobarskas. PER ŠALTI IR VĖJĄ................................................. 0.75
V. Tamulaitis. SUGRJŽIMAS.............................................................. 1.10
J. Mingėla. PATARLĖS; PRIEŽODŽIAI, PASAKOS........................ 3.50
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS...................................................................  3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..............................................................  1.00
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO......................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................................... 2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ. .......................................................... 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE. .......................................................... 1.50
P. Orintaitė. TA FILĖ NUO KRAŽANTĖS......................................... 2 00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. .......................................... 1.00
Šv. Istorija. NAUJASIS ĮSTATYMAI............ 1.00
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS...................................................... 2.00
L. Dovydėnas. BROLIAI DOMEIKOS............... ............................... 2 50
V. Kavaliūnas. KALNŲ GIESMĖ.......................................................... 2.50
B. Gražulis. SUDUŽĘS VAIZDAS.....................   1.50
5. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI. .-................... 2.50
Rinktinė. KARALIAUS VAINIKAS.................................................... 2.00
St. Būdavas. RŪSTI STENA.................................................................... 1.40
St. Santvaras. PAKALNIŲ DEBESYS........................-..................... 3.00
K. Barėnas. GIEDRA GRJŽTA................................................................  350
Ig. Šeinius. VYSKUPAS IR VELNIAS.............................................. 3.00
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai ,->o .................................... 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY........................................................... 4.50
B Sruoga. DIEVŲ MIŠKAS.............................................................. 5 00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai..........................................  10.00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS........................ '. . .............. 2.00
R. Spalis. ANGELAI IR NUODĖMĖS.............. .........................  1.50

Pinigus siųskite adresu: 7722 Gdorge St., LaSalle, P. Q.
..... ------------------------------------=->»■■■ --------- <•-.--- 

vostokas, Chabarovskas, Kam 
čatka ir kitos vietovės yra 
Sovietų S-gos teritorijos. Pa
gal šį sąrašą mes dar nepatie 
kerne sąskaitos. Kai dėl Kuri 
lų salų, tai mums šis klausi
mas aiškus. Jos turi būti su
grąžintos Japonijai“, — pa- 

-reiškė Mao Tse-tungas. Kitu 
atveju jis kalbėjo ir apie Pa 
baltijo valstybių okupaciją.

Ar galima prileisti minti, 
kad Rusija kinų reikalauja
mas sritis perduos broliškai 
kinų respublikai”? Tat kaip 
galima galvoti, kad bus išlai 
kyta kompartijų „vienybė”?

Bet Togliatti „testamente“ 
tiesos tiek, kad nors kompar 
tijos veikia savarankiškai 
(rusai niekaip negali atsisa
kyti vadovavimo, kaip kinai 
ir jo' ištiekti), bet kas liečia ne 
komunistinių kraštų užkaria
vimą, tai jos veikia vieningai. 
Laimėjusios gi, paskui jau 
tarp savęs „dalinsis” taip, 
„kaip šunės kaulą“, bet tai 
jau „broliškos“ dalybos.

SOVIETAI SEKA 
VAKARAIS

Sov. S-ga nuo liepos pa
baigos turi naują radijo siųs
tuvą ,,Majak'* (Švyturys). 
Jis ypatingai programų atž
vilgiu aiškiai seka Vakarų pa 
vyzdžiu. Šalia žinių, komenta 
rų ir aktualijų reportažų di
džioji programos dalis skirta 
muzikai. Vakarų stebėtojai

nurodo, kad iš muzikos daug 
vietos skiriama Vakarų šokių 
ir operečių melodijoms. Nau
jojo siųstuvo programa, at
rodo, siekia, labjau natraukti 
klausytojus, kuriems sovieti- 
nių siųstuvų žodinė ir gero
kai propaganda persunkta 
nrograma jau smarkiai išrišu 
si. Be to, vis labjau įsiįiepsno 
jant Maskvos - Pekino konf
liktam E.

PROPAGANDOS PERLAS
Lietuvoje gerai žinoma, 

kad iš Pietų Amerikos į Lie
tuvą grįžę labai nepatenkinti 
gyvenimo sąlygomis ir deda 
pastangų grįžti atgal į Ar
gentiną ar Urugvaių. Tačiau 
P. Gnobys, prieš penkerius 
metus j Lietuvą grįžęs savo 
laiške „Tiesoje“ piktai vaiz
duoja niūrų gyvenimą Pietij 
Amerikoje ar JAV. Jis cituo
ja tariamų draugų laiškus, ra 
šo apie bedarbius, apie pa
brangusį gyvenimą Pietų 
Amerikoje. „Amerika virsta 
aukštyn kojom“—teigia Guo 
bys ir tokia antraštė net pa
naudota jo niekinančiam ra
šiniui. Esą blogai ne tik Pie 
tų Amerikoje, bet ir JAV-se. 
Ten nuvykę patyrę, kad 
„maistas visada iš konservų 
ir labai blogas. Būk tai duo
da kelis centus tiems, kurie 
nedirba, bet negalima pra? 
venti. . .“ E.
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MOKT|
LIETUVOS PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS
minėjimas - akademija Mon
realyje spalio mėn. 18 d. (sek 
madienyje) : 5 vai. p. p. Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioje pamaldos. Tuoj po' pa
maldų salėje įvyks minėji
mas - akademija.

Paškaitą skaitys svečias iš 
Bostono poetas St. Santva
ras.

Meninėje dalyje dalyvau
ja Liet. Valst. Operos Solis
tė E. Kardelienė, pianistas 
K. Smilgevičius ir Dr. H. Na 
gys.

Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Minėjimui Ruošti 
Organizacijų Komitetas.

LIETUVIŠKOSIOS 
MOKYKLOS/

šeštadienį pradėjo mokslo me 
tus tose pačiose patalpose. 
Pradžios mokyklos laukia 
daugiau mokinių, o Aukštesn 
iuosiuose kursuose vaizdas ge 
ras, nes susirinko 50 kursan
tų. Bet ir čia nauji mokiniai 
taip pat laukiami. Sveikina
me tėvus, kurie savo vaikus 
siunčia į lietuviškąsias šešta
dienines mokyklas. Dr. H. 
Nagys, kalbėdamas per radia, 
pasakė daug teisybės, kurią 
visi tėvai turėtų išgirsti.
lisas kmbiXKŪ R- hež,ę pk
DLK VYTAUTO KLUBO 

REIKALAI
— Pašalpinės dr-jos susi

rinkimai po vasaros sezono 
pradedami sekmadieniais, to 
dėl šį sekmadienį 2 vai. p. p. 
ateikime ir susitvarkykime 
visus atsilikusius reikalus. 
Be to, bus galima nusipirkti 
šėrų ir susipažinti su naujos 
statybos išbaigiamaisiais pa
ruošimais.

ADVOKATO DR. 
ST. DAUKŠOS

šeima šeštadienį pradėjo ru
dens subuvimų sezoną, su
ruošus! gražias Ponios Gra
žinos Daukšienės vardines, 
kuriose svečiavosi būrys 
montrealiečių, varduvininkę 
pagerbusių įteikimu gražaus 
dail. B. Remeikos kūrybos pa 
veikslo. Tai buvo proga ir 
pasikalbėti aktualiomis temo 
mis. Poniai Gražinai giedota 
ilgiausių metų.

SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAS

Albinui ir P. Vaitiekū
nams 35 metų vedybinės su
kaktuvės, J. Mačioniui vado
vaujant, buvo Šv. Kazimiero 
salėje, kur dalyvavo apie 300 
asmenų. Mikalojui ir Stanis
lavai Petrauskiams 25 m. ve
dybinės sukaktuvės suruoš
tos pas pp. čečkauskus.

Abejos sukaktuvės buvo 
gražios. Sukaktuvininkai ga
vo daug sveikinimų ir dova
nų.
• Pas pp. Harrisonus viešė
jo iš Hamiltono brolis.

DR. IRWIN COPNICK
Dantų gydytojas, 

praneša perkėlimą savo 
kabineto į 

4966 Decarie Blvd. Suite 7. 
Montreal, Que. Tel. 489-3191.

DR. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE, Verdun
Pirmadienį ir „ . „ „
ketvirtadienį 2”4 : ’"9
antradienį ir 
penktadienį P- m.

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051

Dr. E. ANDRUKA1TIS 
953 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Mm**

REAL
PARENGIMŲ 

KALENDORIUS
• Spalio 18 d. Prezidento A. 
Smetonos 20 m. mirties su
kakties minėjimas.

KLK Moterų dr-jos rudens 
balius - koncertas paskirtas 
spalio 24 d.

— Šv. Elzbietos, šv. Kazi
miero parap., d-jos vakarienė 
ir kaukių balius spalio 31d.
• Šeštadieninių mokyklų me 
tinis parengimas bus lapkri
čio 14 d. Šv. Kazimiero salė
je-
• Lapkričio 21 d. Neprikl. 
Lietuvos literatūros vakaras 
ir loterijos užbaigimas.

Lapkričio 28 d. Šv. Kazi
miero parap. vyrų choro kon 
certas - vakaras.

Spaudos balius bus 1965 
m. vasario 6 dieną.

DAIL. V. REMEIKOS
visą mėnesį vyksta dailės dar 
bų paroda dideliuose CNR ge 
ležinkelių stoties koridoriuo 
se bei salėse.
NL VERTINGŲ DOVANŲ 
paskirstymui dovanas paža
dėjo dailininkė p. O. Šablaus 
kienė ir dail. R. Bukauskas. 
Nuoširdžiai dėkojame.

MALONIAI PRAŠOME 
PRANEŠTI, 

paskambinant į NL telefonu 
DO 6-6220, kas vyksta į 
New Yorką.

LIETUVIŠKO RADIO 
pusvalandžio pirmų metinių 
paminėjimas įvyks spalio- m. 
7 d., Molson Brewery Recep 
tion Room.
GRUPĖ GABIŲ MOKINIŲ

Šiemet labai gerai baigę 
High school, ir gavo stipen
dija šie lietuviai: L. Giriūnas, 
St. Mikalajūnaitė, V. Vaps
va, G. jZabarauskaitė ir J. Au- 
gaitis. Tokiu būdu jiems su
sidaro palengvintos sąlygos 
studijuoti aukštuosius moks
lus. L. Giriūnas stoja į Mc 
Gili studijuoti inžinerijos.

JAUNIMO 
SUBATVAKARIS

Jaunimo oragnizacija, esan 
ti <prie Šv. Kazimiero parapi 
jos, spalio 10 dieną, šeštadie
nį, 7.30 Šv. Kazimiero para
pijos salėje ruošia akademi
nį jaunimo subuvimą - šokius 
studentams ir High shod mo 
kiniams. Plačiau bus kitame 
NL nr.
• Inž. A. Pusarauskas, atlie 
kąs Jungtinių Tautų užprašy 
tą susisiekimo problemų ty
rimą, aplankęs Afriką ir Eu
ropą, trumpam yra sugrįžęs 
Į Montreal}.
® Serga ir yra paguldyti li
goninėse: Juozas Kleiza, Jo
nas Matusevičius, Lukas Lie- 
pinaitis, P.Makusis.

DR. V. GIRIŪNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3933 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., la 11 kamb.

WE 2-6662; namų 737-9681 
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NOTARAS

J. BERNOTAS 
B. A., B. C. L.

Sun Life Building 
Suite 2079

Tel.: UN 6-4364

Advokatas
STASYS DAUKŠA, LI., D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 902 ir 903 
Tol.: 861-84 78 ir 

861-8479

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame Si. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Parapijos nario mokes
tis yra svarbus kiekvienam 
parapijiečiui: jis pripažįsta, 
kad tai yra ne tik pareiga, bet 
ir parapijos įvertinimas.

— Parapijiečių lankymas 
ir kalėdojimas bus spalio m. 
pradžioje po sekančio sekma
dienio. Detalės bus sekančia
me biuletenyje.

— Rinki, užpraėjusį sek
madienį — 314.50 dol. Para
pijos bažnyčios fondui auko
jo 10 dol. Z. Burkšaitis.

— Paskutinė rinkliava bu
vo 214.50 dol. Tai, ką bažny
čioje surenkame kas mėnesį, 
tai mums tiktai užtenka eili
nei 1 mėnesio administraci
jai. Mūsų mėnesiniai įsiparei 
gojimai su visais mokėjimais 
yra tarp 700 ir 900 dolerių. 
Ir tai reikia mokėti gyvenant 
ir dirbant labai taupiai. Dau
giausia aukoja parapijai tie, 
kurie jai tarnauja, būtent jū
sų kunigai. Jeigu algos būtų 
imamos, tai mūsų mėnesinės 
išlaidos žymiai padidėtų. Bet 
algos nėra mokamos, kadan
gi dar parapija nėra tokiame 
stovyje, kad galėtų jas mo
kėti.

— Penktadienis yra pirma 
sis mėnesio penktadienis. Va 
karinės mišios 7.30 vai. vak.

BANKO „LITO” 
REIKALAI

Pakartotinai primename vi 
siems „Lito“ nariams, kad 
tik už einamąsias sąskaitas 
4% palūkanų skaičiuojami 
kas mėnesį. Už indėlius (Še
rus) 4.5% dividendų skai
čiuojami kas pusė metų. Už
tat patartina pusmečio bėgy
je santaupas dėti į einamą
sias sąskaitas ir tik pusmečio 
gale pervesti į indėlius, jei
gu tuos pinigus numatoma 
pastoviai „Lite“ laikyti. Gy
vybės draudimas iki $ 2,000 
galioja abiejų rūšių sąskai
toms.

Naujiems nariams už indė
lius dividendai skaičiuojami 
nuo sekančio mėnesio 1 die
nos po sąskaitos atidarymo.

Norintieji Rosemounto sky 
riuje paimti didesnes sumas 
grynais pinigais (per $ 300), 
prašomi apie tai painformuo
ti vedėją bent vieną dieną iš 
anksto.
® Nesusipratimas įvyko: Ku 
nigas Vilkaitis lankydamasis 
Montrealyje rūpinosi savo se 
sers, Ponios Žukauskienės, 
reikalais, ne p. Vilkaitienės. 
Nesusipratimas įvyko dėl ne
pakankamos informacijos. At 
siprašome.
• I. Burbaitė įstojo į Gailes
tingųjų seselių mokyklą, Que 
en Elizabeth, kur mokslas tę 
s’a.si 3 metus.
© Pp. Viskantų šeima persi
kėlė gyventi į naujus nuosa
vus namus 10 Ave. LaSalle. 
® Pp. Išganaičių jaunesnysis 
sūnus, baigęs vidurinį moks
lą, įstojo į Loyolos kol. stu
dijuoti aukštųjų mokslų.

PARDUODAMAS 
1962 metų Chrysler automo
bilis, labai gerame stovyje.

Teirautis telefonu:
DO 6-6290, arba DO 6-0754.

iTelmcrJ
Elektros kontraktorius

IGNAS G U RČ i N A o
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
SEKMADIENI PER CFMB STOTI, 
BANGA 1410, 10 VAL. VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Telef.: 669-8834

TAUPYK IR SKOLINKIS gį gj Cįf į.
SAVO KREDITO KOOPERATYVE y į/ EL $
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 

Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių.
Mirties atveju pagal turimą draudimo polisą santaupos 

iki $2000 išmokamos dviguba suma. Už depozitus mokama 
4%, už šėrus — 4,5%. * Už asmenines paskolas imama

7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko
lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.

Bankas veikia: 1465 De Seve: sekniadien. nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.;

vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
Šv. Kazimiero parapijos salėje: sekmadien. nuo 10.45 iki 12.30 vai 

3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472: trečiadien. nuo 7 iki 9 v. vak 
ir penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Pirmasis mėnesio penk 
tadienis (2 spalio), šv. mi
šios 8 vai. vakaro. Išpažinčių 
klausoma ketvirtadienio va
kare nuo 7 valandos.

— Rugsėjo 26 d. klebo
nas F. Jucevičius sutuokė 
Yvan Chenier su Betty Ta
mulyte.

— Grybų vakarienė spa
lio 3. Visi kviečiami dalyvau 
ti. Klebonas prašo atnešti fan 
tų loterijai. Bus geras orkest 
ras.

— Parapijos lankymas 
pradedamas spalio 5 d., para
pijiečiai bus prašomi suteikti 
žinių, kurios reikalingos pa
rapijos kartotekos galutiniam 
užpildymui.

— Parapijiečiai yra prašo
mi grąžinti Bazaro loterijos 
knygutes. ,

— Jau pradėjo mokslo me 
tus Rosemounto Šeštadieni
nė mokykla. Visi tėvai, ku
rie dar neatsiuntė savo vaiku 
čių, yra prašomi nedelsiant 
juos leisti. Klebonas labai pra 
šo savo parapijiečių, kad visi 
tėvai leistų vaikučius į mo
kyklą, o sekmadieniais atvež 
tų juos į bažnyčią 10 vai. iš
klausyti šv. mišių. Žinokime, 
jeigu gerai išauklėsime vai
kučius, ateityje jie gražiai 
valdys pasaulį!

— Šeštadieninės mokyk
los kapelionas bus kun. J. 
Gaudzė.

PRANCŪZŲ IR ANGLŲ 
KALBŲ KURSAI

Šį antradienį, rugsėjo 29 
d. 8 vai. vakaro mokyklų ko
misija atidaro' naujiems ka
nadiečiams prancūzų kalbų 
kursus, kurie yra nemokami. 
Kursai bus antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 8 iki 91/? 
vai. pakaro šiose mokyklose: 
Bourget, 1220, rue de la

Montagne,
Olier, 310 est, rue Roy, 
St. Brendan's, 5937, 9e 

avenue, Rosemount, 
St-Pascal, 6316 Cote-des- 

-Neiges,
St-Philippe, 6839, rue

Drolet.
Kiti kursai, kuriuose bus 

mokoma anglų ir prancūzų 
kalbų, duodami Quebeco 
Švietimo ministerijos, prasi
dės spalio 5 d., pirmadienį, 8 
vai. vakaro šiose mokyklose: 
Barthelemy - Vimont, 630, 

rue St-Roch,
Bourget, 1220, rue de la 

Montagne,
Notre-Dame de Grace, 5455, 

Ave. N. D. de Grace. 
Oliver, 310 est, rue Roy, 

St-Barthelemy, 7081, 
rue des Erables,

St. Edgar's, 9944, boul.
St. Michel, 

St-Pascal, 6316, Cote-des-
St. Philippe, Neiges, 
6839, rue Drolet,

N.-D. du Bon-Conseil,
4281, avenue Western.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys su visu aprūpinimu.

Adresas:
1415 Balmoral, Lafleche.

-z. ’-i/- cj

ALLIANCE 
REALTIES INC. 
Montreal! Real Estate 

Board Nariai.
D. Baltrukonis . . RE 7-0844 
P. Rudinskas . . HU 1-2957 
Ji. Skučas ......... RA 2-6152
Sklypai, rezidenciniai namai, 

apartmentai, investacijos, 
morgyčių parūpinimas.

LIETUVIŠKI FILMAI — 
TORONTE $

§
Šį sekmadienį, spalio 4 d. į 

7 v. vakaro Prisikėlimo Para 
pijos salėje pirmą kartą Ka- 
nadoje bus rodomi garsiniai ? 
lietuviški filmai, pagaminti 
Toronte.

1. „Prerijų Lietuviai“ 
spalvotas.

2. „Lietuvos tragedija”.
„Lietuvos Tragedija“, tai 

dokumentinis filmas iš visų 
trijų Lietuvos okupacijų su 
angliškais paaiškinimais ir 
grbžia Jie'tuviškai mušiką. 
Abu filmai trunka ąpie 3 va 
landas.

Filmai pagaminti M. Rai
nio.

Toronto ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami šiuos 
įdomius ir daug primenan
čius filmus pamatyti. (Filmai 
jau užprašyti į Montreal}).
BUS PAGERBTAS „VAR

PO” CHORO DIRIGEN
TAS MUZ. GAILEVIČIUS

Sudarytas specialus 18 as 
menų komitetas iš Toronto 
įvairių organizacijų, visų pa
rapijų, chorų ir muzikos stu
dijos mokinių tėvų atstovų 
muzikui Stasiui Gailevičiui 
pagerbti jo 35 metų muziki
nės veiklos ir 60 metų gimta 
dienio proga.

Komitetui pirmininkauja 
„Varpo“ choro p-kas J. Ra- 
čys, pagrindiniu kalbėtoju pa 
kviestas J. Matulionis. Vai
šės įvyks lapkričio mėn. 14 
d. Prisikėlimo parapijos salė
je. Pagarbimas viešas. Kvie
čiami visi.

Rengimo Komitetas. 
PASKUTINIUS METUS 
KONSERVATORIJOJE 

studijuojanti dainavimą ir pla 
čiai koncertuojanti Lilija Šu
kytė rugs. 20 d. dainavo per 
Toronto radio stotį CFBC. 
Pusės valandos programoje 
išpildė vokiečių kompozito
rių kūrinius originalo kalba. 
„Faisfat“ operoje ji dalyva
vo gastrolėse per Vakarų Ka 
nados miestus, O' dabar ji yra 
alternate Puccini „Madame 
Buterfly“. J. B. . . . . . __ .

— Tuokiasi Fred Dema- 
nuele su Birute P. Čeponyte.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG — TRUCKS

Used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Keating Ford Sales Ltd.
Jūsų lietuvis atstovas

769 - 8831

District Estate i 
Brokers Inc.
MONTREAL REAL ESTATE 

BOARD NARIAI
3907 Rosemont Blvd. ■ 

Tel. 722-2472
Namai, žemė, paskolos.

A. Gražys — 739-9328
P- Jasutis — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL — 
LONDON-LANCASHIRE Į 

Draudimo Bendrovės
YRA ATSTOVAUJAMOS:

■A DAMON SS 
INSURANCE 

AGENCY INC.
Quebec Insurance Brokers 

Association Nariai 
3907 Rosemount Blvd. 

Tel.: 722-2472.
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

— ATSAKOMYBE - • GYVYBĖ. 
Tikslus ir greitas patarnavimas.
Sąskaitos Lile No. D-752

Dr. P. MORKIS į
DANTŲ GYDYTOJAS |

Vakarais ir šeštadieniais § 
pagal susitarimą. K

(1082 Bloor W., Toronto)}
(į rytus nuo Dufferin Str

Raštinė: LE 4-4451. y

236 SLA KUOPOS 
susirinkimas šaukiamas š. m. 
spalio mėn. 4 d. 1 v. pp. 
„Lietuvių namuose“, dėl su
sidariusių sąlygų susirinki
mas šaukiamas vieną savaitę 
anksčiau, negu turėtų būti. 
Kuopos vadovybė kviečia na 
rius gausiai dalyvauti šiame 
susirinkime. Valdyba.

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS
Vienuolyną ir parapiją lan 

kė naujasis liet, pranciškonų 
provincijolas dr. Tėvas Leo
nardas Andriekus, O. F. M.

— Šici savaitę pradedamas 
kalėdojimas — metinis para
pijiečių lankymas. Lankysi
me New Toronto, Long 
Branch ir Mimico, o miesto 
centre Concord ir Delaware 
gatves.

— Madų paroda, rengia
ma Kat. Mot. Dr-jos, bus 
spalio 18 d.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio treniruotės vy

ksta sekančia tvai-kia: pirma
dieniais ir trečiadieniais tre
niruojasi berniukai ir vyrai: 
nuo 4.30 iki 6 v. v. — prade
dantieji ir minor bantam; 
nuo 6 vai. iki 7.30 — bantam 
ir midget; nuo 7.30 iki 9.30 
— vyresnieji. Antradieniais 
ir ketvirtadieniais — mergai 
mės: nuo 4.30 iki 6 v. v. — 
pradedančios ir bantam; nuo 
6 iki 7 v v. — midget ir ju- 
ve.nal; nuo 7 iki 9 v. v. — vy 
resnės.

Norintieji pradėti žaisti 
krepšinyje ar stalo tenise nra 
šom atvykti minėtom dienom 
į salę (įėjimas per užpakali
nes duris iš pietų pusės).

Keating Ford bales jutd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 
SIUVU. PARDUODU 

Taisau ir Rc'-nodeliuolu. 
Vasaros laik" saugojimas, 

(storidžiai).
6396 Fannantyna, Verdcri. ' 

PO 7-6183.

PINE LAND CORP, 
agentas ROMAS VERBYLA 

Investavimui žemė St. Hubėrt, 
netoli St. Helen salos ;

(1967 m. pas. parodos vieta).
Telef. 254-1287 ir VI 4-9254.

Adreras: 5360 Deąubien, .... 
Apt. 4. Rosemount.
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