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JAV turi naują prezidentą
MŪSŲ SPEC. BENDRADAR BIO LAIŠKAS IŠ 

VAŠINGTONO
Rinkimu išvakarėse. Kas ketv'e 
ri metai Jungtinėse Amerikos 
'Talstybėse renkamas preziden 

». Tuo pa. metu perrenkami 
visi Atstovu Rūmų nariai ir 
trečdalis senatorių. Daugelyje 
valstybių (steitų) renkami gu 
bernatoriai. Renkama visa eile 
žemesniųjų v ietinių pareigūnų 
—— teisėjų, valst. gynėj'ų ir kt.

Lapkričio 8 d. pasibaigusiųjų 
rinkimų rezultatai išryškina Kai 
kuriuos naujus ir būdingus 
bruožus J. V-bių politinėje 
struktūroje. Laimėję 1952 m. 
su Eisenhower’iu, respublik< 
nai valdė Baltuosius Rūmus (ne 
Kongresą) aštuonerius metus. 
Tai buvo taikos ir, palyginti, 
gerbūvio metai. Tačiau, gy c 
name tokį istorini laikola.p>, 

ada technika — tiek pramor.i 
.ė, tiek karinė — vystosi :>l«i 

giais šuoliais (sputnikai, mist 
liai ir anti-misiliai), keisdama 
tarp valstybių realinius jėg'oi 
santykus, kada naujos tautos iš 
eina į istorinę arenų (nors se 
nos kultūros tautos tebemerdė 
ja sovietinėje priespaudoje). Vi 
sa tai reikalauja ir iš J. V-biu 

nesitenkinti pasiekta pažan 
ga ir gerbūviu, o siekti pirma 
vimo naujoje, aukštesnėje 
plotmėje.

Šita ir buvo vedamoji dėmia i 
tų partijos mintis. Dėl respuoli 
konų poziciją kovoti stojo vice 
prezidentas Richard Nixon, pri 
tyręs parlamentaras (buvęs se 
natorius) ir sumanus politikas. 
Tačiau jam iš anksto buvo už 
brėžti tam tikri rėmai: jam teko 
atstovauti ,,tęstinumas”, ginti 
dabartinės administracijos „vi 
dūrinio kelio“ politika Vidais u 
užsienio reikalais.

Demokratai pasirinko lydė 
riu jauną (43 m.) dinamišką 
Massachussets senatorių, ai..t. 
kilmės bostonietį, John F. Ken 
nedy. Augšto ūgio, gražio, iš 
vaizdos, didelės drąsos ir dar 
didesnio pasitikėjimo savimi. 
Kennedy išvystė nepaprasta, 
stiprią agitaciją, kritikuodamas 
respublikonų valdžios neveikiu 
mą, kurs esąs vedęs į atsilikimą 
ginklavimosi technikoje, j lak 
tinius pralaimėjimus šaltajame 

are, į perdaug lėtą ūkinį aug.
«rią ir net ūkinę stagnaciją. Keli 
nedy pažadai, paremti deniu*, 
ratų rinkimine platforma, gal 
ma suglaustai nusakyti taip:

Amerika turi būti 
pastūmėta pirmyn!

Tuo tikslu: padidinti ekonoim 
nio augimo greiti (1968 m. pa 
siekti, kad dirbtų 82 milionų. 
amerikiečių) ; sumažinti federa 
limo banko palūkanas, kad 
smulkusis verslas galėtų plėstis, 
skirti daugiau federalinių lėšų 
švietimui, mokyklų statybai, 
lūšnynų apvalymui; padidinti 
minimum atlyginimą iki 1.25 
dol. už darbo valandą; įvesti 
medicinos pagalbą seniesiems, 
usiejus ją su „social security* 

sistema (respublikonai btlvo 
priešingi tokiam susiejimui) si 
stiprinti krašto gynybą; užsic 
nio politikos srityje siekti drau 
gystės su tautiniais sąjūdžiais 
Azijoje ir Afrikoje, remti Loty 
nų Amerikoje žemės reformos 
sąjūdį, stiprinti J. V-biu atsio 
vybes užsienyje ir kt.

Reikia betgi pabrėžti, kad pa 
grindiniais užsienio politikos 
klausimais — dėl santykių su 
Sov. S-ga ir vad. „viršūnių“ 
konferencijos — abu kandida 
tai pareiškė nuostabiai vieny 
das pažiūras, tesiskirdami gal 
kai kur tik savo taktika.
Balsavimų rezultatai. Iš įvaiiių 

čia vykusių rinkimų svarbiausi, 
žinoma yra prezidento ir, an.io 
;e eilėje. Kongreso. J. V-bi^ 
prezidento rinkimų sistema yra 
tokia: renka visa tauta, tač.au 
renka ne tiesiogiai patį preu 
dentą. o elektorius, rinkikus, i;ū 
rie įpareigojami balsuoti už tą 
ar kitą kandidatą. Kiekviena ;š 
50-ties valstybių (steitų) turi 
tam tikrą skaičių elektorių, it. 
tinkant} jos gyventojų skaičių 
(pav. Pensilvanija turi 32, Kalt 
sas 8, Nevada 3). Rinkimų ie 
zultatai skaičiuojami valstybe 
mis. Kurios partijos kandidatas 
gauna daugumą balsų toje vau 
tybėje. tas pasiima visus tos 
valstybės elektorius. Kad būtų 
išrinktas, turi surinkti didesnę 
pusė visų valstybių elektonų 
skaičiaus, t. y. 269. Gali tad o.' 
ti, kad kandidatas, surinkęs la 
bai didelį skaičių balsų, v.suo 
tinų balsų („popular vote“) 
bus laimėjęs tiktai mažai eleK 
torių, jei tie balsai galėjo jau 
(sudarė daugumą) mažosiose 
valstybėse, o negelbėjo (pasi 
liekant mažumoje) didžiumose 
valstybėse.

Kai tik toks atvejis buvo ir 
šiemet rungtynėse tarp Nixon- 
-Kennedy. Bendras paduotųjų 
balsų santykis toks:

Nixon: 31,320,30 7
Kennedy. 31,752,812

Taigi, Kennedy dauguma vos 
nepilni 400.000 iš bendro oi 
milionų skaičiaus. Tačiau, Ken 
nedy laimėjo 26 valstybėse n 
ų tarpe šešias dideles (Calito- 

nija, Illinois, New York, Pen 
sylvania, Texas) ir tuo budu 
gavo 338 elektorius. Tuo tarp... 
Nixon’as laimėjo 24 valstybėse, 
bet tik vienoje didelėje (Ohio; 
ir todėl surinko tik 185 elekto 
rius. Tad
busimasis J. V-bių prezidentas 

yra John F. Kennedy 
ir viceprezidentas 

Lyndon B. Johnson.
John F. Kennedy tampa J. V- 
bių istorijoje jauniausias prezi 
dentas ir — pirmas katalikas.

Kas daugiausia nulėmė rinki 
mus? Didelių valstybių ir jose 
didmiesčių balsai. Be to, anati 
zuojant ryškėja, kad už Kennc 
dy kompaktiškai balsavo katah 
kai. tuo tarpu kai protestam;.*, 
koše apylinkėse apylinkėse m 1 
žiau tepaisyta religinio momen 
to. Taip pat aiškiai demokr.i 
tus rėmė kai kurios vad. „mažu 
mos”, susispietusios šiauriniuo 
se didn.Tesčiuose (negrai, žydą: 
ir kt.). Iš antros pasės, pietit 
čio Johnsono parinkimas vice 
prezidentu pagelbėjo sulaikyti 
atplaišą demokratiniuose pic 
tuose, balsavusią už Eišemio 
werį; Nixonas čia telaimėjo 
Virginiją ir Floridą. Ne be te, 
kad ir progresingesnė, daugiau 
„mažajam žmogui” žadanti dc 
mokratų platforma bus | alen 
kusi nemaža balsų Kennedy pu 
sėn. Tačiau tas faktas, kad už 
Nixona buvo paduota beveik, 
tiek pat balsų, kaip ir už Ken 
nedy, parodo, jog nėra aiškios 
daugumos pritarimo radikaliai 
programai. Ir naujoji adtnims 
tracija turės su šiuo faktu skai 
lytis.
Ateities perspektyvos. Nėra abe 
jojimo, jog J. F. Kennedy bus 
daug savarankiškesnis, negu bu 
vo, sakysim, Eisenhoweris. Jis 
daug kur, ypačiai užsienio po 
litikoje, bus linkęs „būti pats 
savo ministeriu“. Bet vis dėlto 
parinkimas asmenų į vyriaus/ 
bę, kurs turės paaiškėti aleinar. 
čiomis savaitėmis, turės labai di 
dėlės svarbos. Kennedy bus gc

Politinių įvykių savaitė
DIDELĖ NERAMUMŲ BAN GA PASIREIŠKĖ 

DAUGELYJE VALSTYBIŲ
Neramumų kurstytojai 

politiniai
Praėjusį savaitgali išsiliejo di 

džiulė neramumų banga, kurią 
sukėlė kraštutiniai politiniai — 
iš vienos pusės nacionalistai, .o 
kitos komunistai.

ALŽYRE IR PARYŽIUJE 
demonstracijomis pasireiškė 
kraštutiniai nacionalistai ir bot 
ševikai. Pirmieji nepatenkinti 
de Gaulle siūlomu Alžyfui ap 
sisprendimu,* antrieji, vykdyJa 
mi Maskvos įsakymą, reikalau 
ja Prancūziją nusiginkluoti, ūai 
Maskva ginkluojasi visomis j- 
gomis. Yra sužeistų ir suimtų r 
Alžyre ir Paryžiuje.

Antra didele neramumų bai. 
ga ritasi

PER JNDOKINIJOS 
PUSIASALJ.

Komunistai per šiaurinį Vi.it 
namą siunčia kariuomenę ir 
ginklus prieš Laosą ir prieš p..' 
tini Vietnamą. Laose vyksta k.;: 
vos, o Vietname jas pasisekė, 
bent laikinai, likvduoti. Vieh'.a 
me ligšiol kovos susipainiojo, i j 
vienos pusės komunistai naudo 
užgrobti laisvąją dalį, iš kitos 
— kraštutiniai nacionalistai pu > 
lo Godin Djemo valdžią už ne 
pakankamą veiklumą.

į savaitgalio galą pasire.škė 
nauja nerimo banga
VIDURINĖJE AMERIKOJE, ne

Kubos ir per Kubą atsiųstieji 
Maskvos agentai pradėjo su! iii 
mą Gvatemaloje, kurs kartą jau 
buvo bandytas, bet nesėkmin 
gai, jų gi sukeltas. Ryšium

Naujienos iš pasaulio sostinės
NEŽINOMO POLITINIO KALINIO DIENA

Buv. Politinių Kaliniu tarp 
tautinė federacija lapkričio 7 
New Yorke surengė Nežino t’^ 
politinio kalinio dienos minėj, 
mą. NPK Diena, paskelota 
prieš keletą metu, jau yra ta 
nusi tradicija. Ir tą dieną, kai 
Kremlius stengiasi kuo iškilimu 
giau bei įtaigiau atžymėti br.l 
įfevikinio perversmo sukantį. 
Nežinomo Politinio kalinio die 
na primena ne lik melionus * r 
vietinio ir nacinio totahzmo au 
kų praeityje, bet ir tebetrun 
kančią sovietinę priespaudą u 
jos aukas dabartyje.

Remora juStitia quid sunt reg 
ni nisi magna latrocinia — vies 
patavimas be teisės yra ne kas 
kita kaip razbaminkų viešpata 
vimas, — sako minėjimo priiin 
ta buvusių politinių kalinių re 
zoliucija. Tatai ypatingai rys 

resnėje padėtyje, negu jo pi 
matakas tuo, kad

jis turės savosios partijos 
daugumą Atstovų Rūmuose 

ir Senate.
Bet ten sėdi seni demokratų vii 
kai, daugumoje pietiečiai deniu 
kratai - konservatoriai, kui.c 
neretai blokuojasi su respabli 
konais, kai reikia „prasmegdy 
ti“ koks radikalesnis bilius. Ii 
Kennedy nebus taip lengva 
kognresas manevruoti, jis daug 
kur turės pajusti jo stabdžius.

Mums, žinoma, svarbiausia, 
kokia kryptimi pasuks natąu 
sios vyriausybės užsienių poiitt 
ka. Šiuo atžvilgiu

kiek nerimo kelia gana 
„minkštos (komunizmo atžvil 
giu) pažiūros kai kurių artimų 

Kennedy patarėjų.
Tačiau pats busimasis preziden 
tas nėra niekuo prasitaręs, k.-.3 
leistų laikyti jį linkstantį į „ap 

ir kėlėjai yra kraštutiniai 
elementai.
su šiuo, ir Kaimyninėje Niksi 1 
guoje taip pat neramu. Gvate
maloj vyksta kovos, kurios l:k 
tai ką prasidėjo.

Nevisai ramu
IR TURKIJOJE.

Diktatorius gen. Gursel pa 
reiškė, kad jo valdžioje pasireiū 
kė nuomonių skirtumai. Be to, 
studentai įsukėje demonstracf 
ias dėl profesorių pašalinimo ;s 
universiteto. Todėl Gursel sako, 
kad reikia šaukti steigiamąjį SU 
sirinkimą ir susitvarkyti vis.š 
kai demokratiškai.
MASKVOJE SAMOKSLAU 
JA KOMUNISTŲ VADAI

Spalio revoliucijos proga su 
važiavę iš viso pasaulio komu 
nistų partijos vadai slaptuose 
posėdžiuose ruošia sąmokslą 
planus. Viešai jie skelbia viena, 
o slaptai yra sutarę veiksmu, 
plėsti sovietinį imperializmą u 
kolonializmą.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Kennedy priėmė Eise;io<- 

werio pasiūlymus ir paprašė pa 
silikti savo vietose JAV sekimu 
įstaigų viršūnes — Dulles u 
Hooverį. Jis susitiks ir tarsis n 
su Nixonu.

— Popiežius pasveikino Ken 
dy ir palinkėjo sėkmės valdy 

me.
— JAV paleido diskoveicr 

13. sveriantį 2100 svarų ir tu 
rintį priekabą, kuri jau turi but. 
nuleista } Havajus.

kiai pabrėžė Amerikos darbo 
unijų tarptautinių santykių di 
rektorius J. Lovestone. Jis kvic 
tė buv. politinius kalinius da 
ryti viską, kad Amerika balų iš 
budinta iš savo inertiškumo.

Pavergtųjų Seimo pirm. V. 
Sidzikauskas pabrėžė, kad eo 
momis aplinkybėmis buv. poliu 
nių kalinių svarbiausias uždari 
nys yra kovoti su tebetrunka:', 
čia sovietine sistema, kuri tiek 
praeityje buvo, tiek tebėra lais 
vės ir žmoniškumo aršiausias 
priešas. Visa Sov. Sąjunga ir 
jos užgrobti kraštai yra viena.-, 
ištisas politinis kalėjimas, ica 
ris turi būti sugriautas, kita.p 
jame atsidurs ir tie, kurie tebė 
ra laimingi ir laisvėje. K-r. 
• Lietuvos kariuomenės muu 
jimas lapkričio 20 d. Jaunimo 
Centre.

peasement'ą“. Priešingai, te?, 
vizijos debatuose jisai dėl v ir 
Šūsių konferencijos užėmė gnež 
tesnę poziciją, negu Eisenhu 
werio vyriausybė. Imant dėmu 
kratų partiją bendrai, o ne pa 
skirus asmenis, tenka pasakyt.., 
kad tos partijos valdymo metu, 
oūtent — prezidento Trumano, 
buvo parodyta daugiau griežtu 
mo ir pasipriešinimo komurnz 
mo agresijai (Turkijoj, Graikl 
joj. Korėjoj), negu respublitco 
nų vyriausybės. Itin reikšminga 
yra ir busimojo prezidento Ken 
nedy telegrama, pasiųsta prieš 
pat rinkimus Čikagos“ Lietūv ų 
Komitetui Kennedy remti“ 
Tenka tad žiūrėti su viltimi ’ 
naujosios vyriausybės laikota. 
pį (kuris formaliai prasidės 
1961 m. sausio 20 d.) ir pasiti 
keti šio didžio ir garbingo kr..t. 
to dinamiškumu ir pajėgumu 
laisvėje kinti ir laisvajam pa 
šauliui vadovauti. J- Pj.

Chruščiovas ištisas valandas 
trankėsi ir batu švaistėsi, o 
Hammerskjold 3 minutes kalne 
jo ir laimėjo viso Jungtinių 
Tautų pilnaties susirinkimo pu 
tarimą, kuriuo buvo atmenąs 
Crruščiovo siūlymas Ham

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA IŠ NAUJOS JAVVALDŽIOS LAUKIA 

GLAUDESNIŲ SANTYKIŲ

Kanados bendroji nuomone 
yra ta, kad Kanados santykiai 
su JAV esant valdžioje denio 
kratams, buvę geresni, todėl ti 
kimasi, kad Kennedy ir bend 
rai demokiatų laimėjimas ves j 
geresnius Kanados santykius su 
TAV. Be to, pabrėžiama, kad 
Kennedy socialinė ir ekonoim 
nė programa, numatanti pag; 
vėjimą, neabejotinai paveiks . 
Kanados gyvenimą atatinkam.. 
būdu. Tiesa, JAV asntykiai -u 
Kanada buvo geresni Kanadą 
valdant liberalams, bet visokiu

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

LIETUVIŲ MUZIKOLOGI 
JOS ARCHYVAS

Lap. 5 d. Jaunimo C. įvyko 
J. Žilevičiaus vardo Lietuv ą 
Muzikologijos archyvo perdavi 
mo iškilmės, kurias stebėjo «pie 
šimtinė žmonių. Programą pia 
dėjo kun. B. Markams, S. J., o 
joms vadovavo muz. J. Kreive 
n as.

Apie šį archyvą daugiau ..i 
formacijų publikai davė J. Kic. 
venas, supažindindamas su p.o 
fesoriaus Žilevičiaus muzikine 
veikla ir jo muzikinės medžią 
gos rinkimu. Buvo pranešta, 
kad. prof. Žilevičius, pats nega 
lėdamas Archyvą toliau apsau 
goti, ji perduoda lietuvių tautai 
su sąlyga, kad jis bus parvez 
tas į laisvą Lietuvą. O iki to 
laiko archyvo globėjais yra pa 
kviesti Lietuvos konsulas Cik: 
goję ir Tėvų Jėzuitų provincio 
ias.

Buvo pasirašytas perdavimo 
aktas, o po to kalbėjo dr. i'. 
Daužvardis, prof. Žilevičius n 
kt. Taip pat buvo ir meninė d<> 
lis.

9 Dr. K. Griniaus minėjimas 
įvyks lapkričio 27 d., 2 vai. Lie 
tuvių Auditorijoje. Pagrindinę 
kalbą pasakys dr. Juozas Pajau 
jis iš Washington©.

NEPAPRASTI VARGONAI MONTREALYJE

sekmadienį inauguruoti St. Juo 
zapo bažnyčioje kalne. Vargo
nų meisteris Beckerath (mažlie 
tuvis?). Jie buvo gaminami dvi. 
jus metus ir bažnyčioje jų pa 
statymas užsitęsė 7 mėnesius. 
Vargonai sudaryti iš 6 šeire, 
jų, kurios veikia savarankiškai 
arba registrais sujungiamos į v i 
sumą. Jie turi 5 manualus ir pe 
dalų klaviatūrą. Absoliutiškai 
mechanizuoti. Turi 5,811 gar 
so vamzdžių, švėna 40 tor u. 
Vyr. vargonininku paskirtas 
konservatorijos prof. M. R. Da 
veluy. Tokie vargonai yra vie 
ninteliai visame pasaulyje, tu 
lais atvejais panašūs į Reimso 
ir Šv. Petro ir Povilo bazių 
kos Romoje vargonus.
2 Šį sekmadienį, po 11 vai. mi 
šių, AV posėdžių salėje įvyks

merskjoldą pašalinti iš J’I C 
sekretoriaus pareiigų. Už sek.e 
torių balsavo ir Afrikos valsty 

bių atstovai.

atveju tikimasi, kad santykiai 
gerės.
KVEBEKO PARLAMENTAS 

PRADĖJO SVARSTYTI 
LIGONINIŲ PLANĄ, 

kurio įvykdymui, pradėjus nuo 
1961 metų sausio 1 dienos, pri 
reiks apie 80 milionų dolerių. 
Šio plano vykdymas pakeis vi.-,ą 
sveikatos apsaugos sistemą. 
Bendrais bruožais kalbant, ligų 
nys gydytojams apsimokės p., 
tys, bet išlaikymas ligoninėse 
bus nemokamas. Detalės dar 
paaiškės.

ATIDARYTA DAIL. JUOZ 
O PAUTIENIAUS PARODA

Apie 100 žmonių, susirinku 
siu į Jaunimo Centro apatinę 
salę lapkričio mėn. 5 d., bu> j 
stebėtojais dail. Juozo Pantie 
niaus 60 metų amžiaus sukaktu 
vinės dailės parodos atidai yrr.o.

A. Gintneris pristatė visą e. 
lę sveikintojų, palinkėjusių 60 
m. amžiaus sulaukusiam dai.i 
ninkui kūrybiškumo. Oficialiai 
parodą atidarė kons. dr. P. 
Draužvardis, kuris taip pat Či-ir 
lionio galerijai perdavė du Al 
donosšliupaitės paaukotus dail. 
R. Kalpoko paveikslus.

Apie dail. Pautienių kalbėjo 
rašyt. B. Babrauskas, davę uu 
dingų nuotrupų iš dailimnKO 
gyvenimo ir jo kūrybos. J. Pan 
iieniaus mokytojas dail. J. Vai 
nas, plačiau papasakojo apie 
sukaktuvininką. Buvo sveikini 
mų. S. Semėnienė ii J. Vaii\ 
kojis sukaktuvininkui įteikė Lie 
tuvos vaizdų albume pasirašytą 
parodos atidarymo dalyvių. Už 
visa dail. J. Pautienius padėkų 
jo. Iki vėlyvos nakties būnai 
žmonių dar stoviniavo prie dail. 
Pautieniaus darbų.
9 Arch. V. Procuta su žmona 
Jone ir sūnumi Antanu iš N ui 
josior Zelandijos atvyko Čika 
gon apsigyventi.

8-sios lietuvių dienos ruišimo 
komiteto posėdis, kuriame bu: 
galutinai nusistatyta dėl to 
ruošimo gairių.
0 Sidabrinės vedybų sukaktu 
vės aną šeštadienį buvo suiuo„ 
tos Juzefmai ir Liucijui Bone 
mier. Dalyvavo daug žmonių. 
Solenizantai susilaukė daug 
sveikinimų, dovanų ir linkeji 
mų. prie kūnų prisidedo ir N L 
red.
• Serga DLK Vytauto klubo 
nariai: Stasys Jespelkis ir gydo 
si Victoria ligoninėje; serga ir 
Juozas Eimutis, Antanina Skru 
pskienė, Kostas Mickus, Mečys 
Paragis.

Paskutinį šokių balių prieš 
Adventą ruošia mūsų jaunimas 
A. Vartų salėje lapkričio 26 d., 
8 v. v. (AV).
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Kolonializmą verskime visi
SEN1AUSIS IR ŽIAURIAUS S KOLONIALIZMAS 

YRA RUSIŠKASIS
KLB Krašto taryba priėmė 

prieš kolonializmą rezoliuciją; 
KLB Krašto valdyba išsiunti 
nėjo tuo klausimu aplinkrašti; 
KLB Politinis komitetas dabar 
yra paruošęs specialų kolonia 
lizmo klausimu memorandumą, 
kuris yra išsiuntinėtas 83-jų 
valstybių atstovams prie Ju.ig 
tinių Tautu Organizacijos, o 
taip gi ir 17-kai naujai priimtų 
Į JTO valstybių, kurios tik k., 
yia nusikračiusius kolonializ 
mu ir gavusios laisve ir nepn 
klausomybę. Lydraštyje visos 
tos valstybių atstovybės yra pi a 
šomos palaikyti siūlymą panai 
kinti kolonializmą visur ir y pa C 
žiaurų rusų sovietinį ir insistuo 
ja jas reikalauti, kad Sovietų 
Rusija tuojau atitrauktų iš Lie 
tuvos ir kitų Pabaltijo val.Jy 
bių savo kariuomenę, policiją, 
administraciją ir kad paverg 
toms ir kolonizuojamoms vals 
tybėms būtų suteikia galimybe 
laisvais rinkimais, Jungtinių 
Tautų organizacjos priežiūrų 
je, sudaryti savo valdžias ir nu 
spręsti savo santvarką.

Tai yra padariusi Kanados 
Lietuvių Bendruomenės organ: 
zacija. Bet jos vienos veiksmų 
maža, jeigu norime, kad pastan 
gos duotų veiksmingesnių pa 
sėkmių, — turime visi jungtis i 
to tikslo siekimą. Atsiminkime, 
kad rusiškasis kolonializmas yra 
pats semausis ir pats žiauriau 
sis. Kai vakarų valstybės buvo 
piadėjusios kolonializmą, rusai 
jau buvo pavergę ir kolor.iaii 
zavę visa trečdalį Azijos. Po te 
jie pradėjo žygį į Europos va 
karus. To pasekmėje buvo už 
grobta Suomija, Pabaltijo va.;; 
tybės ir Lenkija. Dabar rusai 
jau prasiskverbė ligi Oderio - 
- Naisės linijos ir į Balkanus. 
Jau tiktai nedidelis Europos ga 
balas yra laisvas, bet rusai jau 
ir į jį ten skverbiasi.

Rusų imperializmas ir Ko.<, 
nializmas yra nepaprastai ž;.ui 
rus ir nepaprastai veržlus. Rusai 
jau surusino šimtus mažų tau 
tų; baigia rusinti likusias Sibiro 
ir Užkaspijo tautas; stipriai n.a 
žiną ir Kaukazo tautas. Rusai 
ugdo savo tautą, kuri auga ne 
proporcingai natūraliam prie 
augliui. Rusai savo tikslų sieki

Ką rašo kiti
LIETUVOS ŽMONĖS LAUKIA LAISVĖS IR 

NEPRIKLAUSOMYBĖS
265-me „Naujienų“ n-ry p. 

Karb., paskatintas Los Angeles 
Times laikraštyje įdėto pisi 
kalbėjimo su Lietuvoje atsilan 
kiusiu komunistu ar komunia 
tuojančiu, pats apsilankė pas 
tą asmenį ir su juo atviriau išsr 
kalbėjo, o po to jį paklausė:

— Sakyk, ar turėjai progos 
vienas tėviškę aplankyti ir a: 
galjai kalbėtis su savais tik v n, 
nas?

— Taip teko. Buvome gi y 
bauti ir miškas gi neturi ausų. 
Kalbėjome, ką norėjome. Jie 
man pasakojo, kaip tada vežė 
žmones į Sibirą. Pasakojo, kaip 
vienas ešalonas buvo nuvežtas 
į sniego padengtą mišką ir 
žmones paleisti eiti kur jie non. 
Kada traukinys nuvažiavo, 
žmonės ėmė dairytis ir eiti į miš 
ką per pusnynus. Pamatė mažą 
trobelę. Įėjęs į vidų rado kels 
tą Žmonių, kurie jiems pasaite, 

Montreal, P. Q., Canada.
Yearly Subscription Rates:

me labai išraslingi. Jie moka pa 
jungti tautas ir priversti taniau 
ti jų tikslams, ypač inteligeiili 
ją. Stačiai baisu žiūrėti, kaip it. 
sai naikina kitas tautas — mu 
rališl ai ir dvasiškai, o kur ta3 
nesiseka — naikina fiziškai. Si 
biras yra milžiniškas tautų ka 
pinynas, bet masinių kapų ne 
paprastai pagausėjo ir kiekvit 
noje pavergtų ir kolonizuojamų 
valstybių bei tautų.

Tat prieš mus, esančius iais 
vėje ir suprantančius rusų pi 
vergtų tautu tragišką būseną, 
suprantančius milžinišką rusų 
imperializmo ir kolonializmo je 
ąą ir jo nepapiastas pastanga 
bei mokėjimą kiekvienu laiko 
tarpiu rasti savo žiaurumams 
pateisinimą, — prieš mus išky 
la nepaprastai svarbus uždavi 
nys ir didelė pareiga padary„ 
viską, ką tiktai mes galime. Q 
mes galime padaryti labai 
daug, jeigu tnes visi, kiek tikta, 
mūsų yra, įsijungsime Į mums 
iau nurodyto tikslo siekimą, jau 
mums nurodytu būdu. Būtent, 
siųskirne laiškus, pareiškimus, 
reikalavimus jau nurodytais K 
LB Krašto valdybos aplinkraš 
tyje adresais. Jeigu kam būtų 
sunku parašyti angliškai, pra; 
cūzrškai, rašykime lietuvišk... 
Bet būtinai rašykime. Visi rašj 
kimę — vyrai, moterys, studen 
tai, moksleiviai, skautai, visos 
organizacijos ir visi pavieniai 
lietuviai ir lietuvės.
. .Reikalas nepaprastai svarbus. 
Momentas retai pasitaikantiu. 
Patys kolonialistai išsišoko (pe< 
dėję savo akiplėšiškumą), to 
dėl reikia būtinai tuo pasiimu 
dot i prieš juos gi.

Momentas labai jautrus, la 
bai opus, bet ir labai pavojui 
gas. Savo dalyvavimu palaiky 
kime tas jėgas, kurios yra nusi 
stačiusios prieš kolonializmą, 
prieš imperializmą, prieš paver 
girną. Visiems ir visur reikalai! 
kime panaikinti kolinializmą, c 
ypač pati seniausi ir patį žiau 
riausį — Sovietų Rusijos ko! > 
nializmą.

Tautiečiai, išgirskime čia su 
minėtus balsus ir būkime veik 
lūs!

Juo skubiau, juo greičiau.

kad jus atvežė čia mirti. Bet 
žmonės ėmėsi darbo ir statė lai 
kinas būdas bei „zemliankas 
Dabar ten jau stovįs miestas 
(nepamenąs vietos pavadiu. 
mo). Štai ir čia, kur dabar bu 
vau nuvykęs, sutikau žmonių, 
ką lik grįžusių iš Sibiro. Alio 
do labai blogai. Suvargę.

— Pasakyk, man atvirai, u 
žmonės pageidautų, jei jiems da 
bar būtų suteikta apsisprendi 
mo laisvė?

— Atrodo, kad norėtų sa 
vos valdžios. Taip iš daugelio 
girdėjau“.

Neabejotina, kad Lietuvoje 
atsilankęs Amerikos lietuvis čia 
pasakė nuoširdžiai ir objekty 
viai.

MOKINIAI IŠ LIETUVOS
Vasario 16 gimnazijom kaip 

rašo mokytojas p. Skėrys,
„Po vasaros atostogų į gim

Kaip ir visa lietuviškoji veik 
la, taip ir šalpos darbas reik? 
lauja ištvermės. Jis nėra atsi 
liktinis, bet metų ciklu besikar 
tojantis veikimas. Šalpos reika 
lūs lietuviškoji visuomenė ga 
lėtų kuriam laikui pamiršti, 

kai šalpos organizacijų ižd i 
bus pilni. Deja, iki šiol jie uat 
visuomet buvo ir yra tušti.

Artėja Kalėdų šventės. Sku 
bame siųsti pakietėlius artimu 
sierns Lietuvoje, Sibire ir kitur. 
Ne visi, daug kas neturi artimų 
žmonių čia, iš kurių galėtų tikc 
lis paramos. Kur jie begyventų 
Lietuvoje, Vokietijoj, Sibire ar 
Lenkijoje, kokių nelaimių, hfoą 
ar senatvės ištikti jie būtų, visi 
guodžiasi vi’timi, kad lietuviai 
Amerikoje ras būdą ii lėšų 
jiems pagelbėti, kad lietuvių 
šalpos irganizacijos su ištver 
me ir ryžtu tęs šalpos darbą.

KLB Šalpos Fondo Valdyba 
tikėdama, kad šalpos darbas vi

NUKENTĖJĘ NUO NACIŲ DĖL TAUTYBĖS GALĖS 
GAUTI KOMPENSACIJAS

Jungtinių Tautų Augįstasis 
komisaras pabėgėlių reikalams 
A. R. Lindt ir Federalinės V o 
kietijos vyriausybes atstovas 
Carstens š. m. spalio 5 d. pasira 
šė šutai ti, pagal Kurią nuken 
tėję dėl tautybės asmenys už 
oadarytą jiems kūno ir sveika 
tos žalą bus atlyginti. Kaip ži 
noma, iki šiol nukentėjusieji 
nuo nacių buvo kompensuoja 
mi tik jei buvo persekioti ucl 
rasės, tikybos ar dėl politiniu 
įsitikinimų. Minėta sutartimi 
bus atitaisomos skriaudos ir nu 
kentėjusiems dėl tautybės pabė 
geliams, kuriems buvo padary 
ta kūno ir sveikatos žala. Nu 
kentėjusteji galės gauti rentes 
:r už praeitą laiką, pradedant 
1953 m. lapkričio 1 d. ir šalia 
to gaus bendroj sumoj kompen 
saciją už laiką tarp 1949 m. ir 
1953' m.

Įteikti, bet atmesti pareiski 
mai dėl atlyginimo, dabar bus 
automatiškai vokiečių vyriaus^ 

naziją atvyko 18 naujų moki 
niu. Didžiausia dalis atvyko iš 
dabartinės Lietuvos.

Iš viso gimnazijoje šiuo la
ku 20 mikinių, kurie yra atvykę 
iš okupuotos Lietuvos. 5 iš jų 
katalikų tikybos. Didžiausia da 
lis nemoka vokiečių kalbos. Mc 
kitojas Skėrys duoda jiems vo 
kiečių kalbos pagelbines panto 
kas, kad greičiau išmoktų kai 
bą ir galėtų normaliai klasėse 
sekti vokiečių kalbos dėstymą.

Keletas mokinių atsiųsti vo 
kiečių įstaigų, kad lietuvių gim 
nazijoje išmoktų vokiečių kai 
bą. Federschule’se (tai specia 
lios mokyklos įsteigtos tiem, 
jaunuoliams, kurie dabar grįž 
ta iš už „geležinės uždangos'; 
mokytojai su tais vaikais nesusi 
kalba, todėl siunčia juos į lietu 
vių gimnaziją.

4 moksleiviai yra baigę Lie 
tuvoje gimnaziją ar vidurinę 
mokyklą, bet jų baigimo atesta 
to voviečių įstaigos ir augštes 
niosios mokyklos nepripažįsta. 
Toks baigimo atestatas Vokie 
tijoje jokiis reikšmės neturi, to 
dėl jie atvažiavo į mūsų gim ra 
ziją ii nori už metų ar kelių įsi 
gyti brandos atetstatą“. (D).

DID. BRITANIJA PRIIMA 
PABĖGĖLIUS

British Council for Aid tu 
Refugees praneša, kad D. B.i 
tanijos Vidaus reikalų ministe 
rija, vykdydama Pabėgėlių Me 
tų planus, yra sutikusi įsileisti 
dar pabėgėlių iš Vokietijos n 
Austrijos.

Kandidatus įvažiuoti vietoje 
parinks J. Tautų Augštojo ko 
misaro pabėgėlių reikalams ats 
tovai, ir tokie kandidatų sąra 
šai Vidaus reikalų ministeriją 
turės pasiekti prieš šių metų 
lapkričio 3ll d. (E. L.).

LIETUVIAI GYDYTOJAS 
IR ADVOKATAS

Medicinos mokslus Adelaide 
je baigęs jaunas lietuvis Vytau 
las Petras Dainius savo prakti 
kai pasirinko gražų, ant ežero 
kranto stovintį Meningie mie
telį ir aptarnaus apie 5060 gy 
ventojų. Jaunas gydytojas pil 

sada buvo ir liks vertingas nu 
manistine, krikščioniška ir tau 
tine prasme, skelbia šį KLB Šal 
pos Fondo metinį vajų ir

a) prašo visų KLB Apymi 
kių šalpos k-tus ir Įgaliotin.us 
pravesti metinį T. F. Vajų iki 
1961 metų, vasario mėn. 16 die 
nos.

b) laiko, kad Š. F. Komitetą 
r Įgaliotinių minimalinė paid

ga yra pravesti metinį Š. F. va 
jų.

c) mano, kad kiekvieno lietu 
vio moralinė pareiga bent kaitą 
metuose ištiesti pagalbos rameą 
nežinomam lietuviui — atiko.i 
Šalpos Fondui.

d) tiki, kad kiekvienas save 
gerbiąs asmuo, nesivaržys pa 
talkininkauti Šalpos darbe — su 
liks būti aukų rinkėju savo ap 
linkoje.

Iz. Mališka
KL BŠ. F. pirm.

bės kartu su J. T. Augšt. Ko 
misaru peržiūrėti. Sutartis bus 
taikoma visiems asmenis, kurie 
1953 m. spalio 1 d. buvo pabė 
geliai, nežiūrint, kad po tos ua 
tos jie būtų įgiję naują piliety 
bę ir nežiūrint kur jie gyventu.

Nukentėjusiems dėl tautybes 
(Nationalitat) pabėgėliams ar 
jų likusiems artimiesiems. Ve 
kiečių vyriausybė ir JT Augšt. 
Komisaras įsteigia specialų i>a 
dą, į kurį minėta sutartimi Lt 
deralinė Vokietija įneša ketu 
riasdešimtpenkis milionus Dilį.

Sutarčiai vykdyti taisyklės u 
kitos detalės netrukus bus pa 
skelbtos. Nukentėjusieji gal. rC 
gistruotis BALFe, kuris palai 
ko nuolatinį ryšį su JT Aukšt. 
Komisaro įstaigomis.

Adresas: B ALF —- ULK/. 
105 Grand Street Brooklyn 11, 
N. Y. USA. arba BALF -- 
ULRA Munchen 2. Augustcn 
str. 46-III.

nas planų ateičiai. Pradžioj 
projektuoja plėsti ten esančią 'i 
goninę. Aplinkui stabmūs gy 
vulių, ypač avių ūkiai.

Prieš kiek laiko panašiai y a 
sielgė ir jaunas lietuvis advoka 
tas Stasys Čibiras, kuris prade 
jo verstis advokato praktika 
Renmarke.

PADĖKOS
Montrealio Lietuvių šeštad.c 

ninių mokyklų koncertas - ba 
liūs, įvykęs š. m. spalio 15-tą 
dieną, turėjo visikeriopą pasisc
kimą. Tėvų komitetas nuošir 
džiai dėkoja asmenims, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
šio parengimo įvykdymo: pro 
gramos dalyviams — šokėjai Lt 
rutei Vaitkūnaitei ir solistei Gi 
nai Čapkauskienei, kurios savu 
talentais ir profesiniu pasiruoši 
mu gražiai išpildė koncertinę 
vakaro dalį.

Didelę padėką reiškiame 
Aušros Vartų parapijos klebo 
nui tėvui Borevičiui ir pavapi 
jos komitetui už 30-ties dolerių 
auką šeštadieninėms mokyk 
loms.

Visiems mieliems montrealie 
čiams tėvams ir rėmėjams, ku 
rie ypatingai jautriai atsiliepė 
piniginėmis bei daiktinėmis au 
komis vakaro loterijos praturto 
nimui. Dar kartą visiems tana 
me ačiū.

Tėvų Komitetas.

Laiškai Redakcijai
TAISYTINA SPRAGA

JAV — Kanados Lietuvių 
Il-sios Dainų Šventės komite 
tas paskelbė 25 dainų sąrašą 
programai. Senuosius“ lietu 
vius atstovauja: J. Žilevičius (2 
dainos), A. Vanagaitis (1 dai 
na) ir S. Šimkus (1 daina). 
Šimkus gyveno Amerikoje 
1915—1921 metais ir skaitau ji 
„senu” JAV lietuviu.

Gaila, komitetas į programą 
neįdėjo nė vienos dainos, su

St. Jean’e, P. Q., apie 30 my 
lių nuo Montrealio gražiai įs: 
kūręs gyvena ir praktikuoja 
gydytojas Dr. J. Senikas. Pasi 
taikė proga su D-rti susitikti ir 
pasikalbėti.

— Did. Gerb. Daktare, 
Mums, artimiausiems Jūsų ka; 
mynams svarbu, o visiems ki 
tiems, esantiems šiapus geleži 
nės uždangos, miela žin jti 
knip lietuviai bendrai ir profe
sionalai ypač, įsikūrė ir kaip dm 
buojasi. Mes žinome, kad Tams 
ta esi medicinos mokslus studi 
javęs Vytauto Didžiojo univei 
siteto Medicinos fakultete Kau 
ne; žinome, kad Miuncheno 
universitete, Vokietijoje, įsigijo 
te mokslinį laipsnį — Doktoru 
tą (disertacijos tema: Ueber 
das Verhalten der Milchsaeurc 
dehydrase in Leukozyten von 
Gesunden und Leukaemikern). 
žinome, kad Kanadoje atlikote 
privalomą praktiką ir išlaikėte 
Kanados valstybinius egza.rn 
nūs, ir žinome, bent girdime, 
kad gyvenate ir dirbate St. Je 
an’e, bet norėtume daugiau n 
tikslesnių žinių turėti apie Jus, 
nes gali prireikti pasinaudoti u 
Jūsų specialybe bei Jūsų me 
dicinine paslauga? — buvo pi 
klaustas Dr. J. Senikas.

— Jau bus keli metai, kai pa 
stoviai apsigyvenau ir, atredo, 
tvirtai apsistojau Montreal-o 
kaimynystėje, tiktai už 30 my 
lių. — St. Jean'e ir čia esu v>e 
tinės ligoninės gydytojas, kaip 
Lietuvoje buvo sakoma — orai 
natorius, dabar jau vienas iš vy 
resniųjų.

— Kaip jums sekasi?
— Neturiu pagrindo skųstis, 

tat galiu sakyti — gerai.
— Kas daugiausia sudaro Jū 

su klientūrą?
— Vietos gyventojai, kurie 

daugumoje yra prancūzai. Bei 
atrodo, kad mano klientais yra 
visi lietuviai, kiek jų čia yra ar 
ba pasitaiko, be to, — ukrainie 
čiai, lenkai, lusai, vokiečiai, nes 
aš moku jų kalbas; jie su ma 
nini laisvai gali susikalbėti, 
siaiškinti, o aš, žinoma, kaip gy 
dytojas, kurio paieiga tarnaut, 
humaniškiems tikslams, sten 
giuosi visiems, kaip galėdamas, 
padėti. Jie daugiausia į mane u 
kreipiasi.

— Girdėti, kad Jus, Daktare, 
ne tiktai St. Jean'o miesto, bei. 
ir apylinkių gyventojai geiai 
pažįsta, vertina jūsų darbą ir 
Jums tenka lankyti ir tolimes 
nius užmiesčius?

JUOKDARIAI...
NETIKSLUS PATARIMAS

Montrealietis J. LeseviČius 
„Laisvėje“ rašo, kaip kitas 
montrealietis Adomas Kmic 
liauskas praėjusią vasarą vieše 
jo du mėnesius Lenkijoje p.u 
brolį ir lankydamasis Lietuvių 
visuomeninės kultūros d-jos 
centre Seinuose girdėjęs daug 
skundų, kad lietuviškų knygų 
jų knygynuose neužtenkamai 
yra, kad galėtų patenkinti pa 
klausą. Nors periodinės spau 
dos, laikraščių, gauna užtekti 
nai iš Tarybų Lietuvos, bet 
knygų kažkodėl, sako, negau 
na užtektinai. Jis, sako, net gi. 
dėjęs nusiskundimą iš Lenkijos 
lietuvių veikėjų, kad Tarybų 
Lietuvos visuomenininkai ne 
tik kad prašomi neatsiunč.a 
knygų, bet kartais nereaguoja, 
visai neatsako nė į laiškus. Jei 
tai būtų tiesa, tai nelabai gerai. 
Tarybų Lietuvos visuomeninių 
bei kultūrinių organizacijų V2i 

kurtos Montrealy gyvenančio t 
jau 25 metų muzikos darbuotę 
minėjusio Kanados „senųjų” lie 
tuvių kompozitoriaus, Kazio Ži 
žiūno. Tikiu, tai padaryta per 
neapsižiūrėjimą ir spraga bus 
atitaisyta.

J. Žilevičius, gali būti, patar 
tų ir dar vieno - kito (kaip j. 
Aleksio) „senųjų” JAV komu::, 
zitorių dainų į programą įneš 
ti? Vyt. Sirvydas.

— Taip, yra vietovių, į . 
rias man tenka išvykti regulia 
riai kas savaitė ir ten priimti rei 
kalingus gydytojo pagalbos. Ii 
pačiame St. Jean'e yra įstaigų, 
kurias esu angažuotas lank} ti 
periodiškai, kaip pavyzdžiui, vie 
toje veikiantį Jūrų Kadetų kor 
pą-

— Ar iš Montrealio niekas į 
Tus nesikreipia, pagal Jūsų spe 
cialybę?

— Tiesa, buvo čia atvykę iš 
tirti sveikatos keli pažįstami iš 
Montrealio. Žinoma, man mic 
la buvo jiems patarnauti. Da 
bar pasitaiko ir daugiau iš to 
liau atvykstančių.

— Kaip sekasi Jums ir Jūr 
šeimai ?

— Labai gerai. Aš dirbu, šei 
ma auga, lanko mokyklas, ruo 
šiasi gyvenimui ir darbui, visų 
gėrybių kūrėjui, — trumpai at 
sakė Dr. J. Senikas, suteikęs šių 
lakoniškų žinių.

Daktarui J. Senikui dėkoja 
me už šias, nors ir trumpas ž. 
nias apie save. Šia pačia proga 
reikia pastebėti, kad dr. J. Se 
nikas ligonių pas save namie uc 
priiminėja; ta mtikslui St. Jea 
no mieste, visai priešais miesto 
ligoninės duris, yra gydytoji: 
kabinetai (ofisai), — ten ir Dr. 
J. Senikas turi savo kabinetą. 
Reikia pabrėžti, kad jis visada 
pilnas laukiančiųjų savo eiles, 
kas liudija, kad Dr. J. Senikas, 
kaip geras specialistas ir maio 
nūs asmui, turi didelį žmonių 
pasitikėjimą, turi gerą vardą ir 
todėl žmonių yra augštai įve. 
tinamas ir gerbiamas. Malonu 
konstatuoti tokius apie mūsų 
tautietį profesionalą faktus.

J. K.

kėjai turėtų imti tai domėn“.
J. LeseviČius pataria tuos nu 

siskudimus „imti domėn“ Lietu 
vos kultūrinių o-jų veikėjams. 
Deja, jiems nesiima. J. Les 
čius vis dar kalba taip, lyg jis 
nesuprastų, pats jau patyręs, 
kad ne nuo Lietuvos veikėjų tai 
priklauso, — viską juk valdo 11 
tvarki Maskva. Tat J. Lese 
vičiaus nurodymas ar patari 
mas yra kreipiamas ne tuo ad 
r esu.

ZIMANAS PRIEŠ 
SNIEČKAUS TEZES

Kalbėdamas „kūrybinės inte 
ligentijos” susirinkimo daly 
viams Vilniuje, Lkp centro ko 
miteto pirmasis sekretorius vi 
sai neseniai aštriai išsitarė pries 
„objektyvines tendencijas*. 
Tuo tai pu Vilniaus „Ties* 
vyr. redaktorius G. Zimanas, 
rašydamas 249 n-ryje tarptauti 
nį žurnalistų susitikima Badene 
prie Vienos pabrėžė su pasiteii 
kinimu, esą „visi vieningai pasi 
iyžę stiprinti kovą už teisingu 
mą, objektyvią informaciją’. 
Du tos pačios Lietuvos komu 
nistų partijos veikėjai — bet 
skirtingos pažiūros į objektyvu 
mą? Paaiškinimas labai papras 
tas: Kai komunistas yra užsic 
nyje, jis vaidina „objektyvu 
mą”, o jau pas save namie, ko 
munistiniai valdomam krašte, 
„objektyvumo tendencijos“ yla 
smerkiamos kaip didelės nuode 
mės prieš partijos liniją.

Mandrapypkis.
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„Ateitis priklauso mums,
drauge!”

SLAPTOJI POLICIJA
Užsienio turistai, vizituoją S. 

Sąjungą, visą laiką klausinėja 
apie sovietų slaptąją policiją, iš 
mano pasikalbėjimų su Įvairiau 
siais žmonėmis, aš padariau iš 
vadą, kad yra susidariusi nuo 
monė, jog Sov. Sąjungoje tai 
ir yra vienintelė sritis, kurioje 
pasikeitimai neina gerojon pu 
sėn. Netgi didžiausiai entuzias 
tiški sovietų socialinės santvai 
kos garbintojai bei lėmėjai pi 
sidarydavo išsisukinėtojai.*. ar 
nesurasdavo atsakymo, kada 
būdavo paminima slaptoji poli 
cija.

Aš esu kalbėjęs su žrnonė 
mis, kurių giminės arba artimi 
draugai buvo slaptosios policl 
ios paimti iš namų prieš kelis 

ėnesius.
Niekas nežinoj’o, kas su jų 
giminėmis ar draugais po su 
ėmimo atsitiko,

nežinojo, kuo suimtieji buvo 
apkaltinti ir kada jie sugrįš — 
jeigu jie iš viso bus paleist:. 
Suimtųjų giminės ir draugai «.u 
rėdavo Įvairiausių ir labai toli 
siekiančių spėjimų. Gal jų Iva 
nas buvo pastebėtas su koku, 
nors Įtariamu žmogum? Gal 
būt tai buvo tik pripuolama k’iui 
da? Gal būt... gal būt... Labjau 
šiai aš buvau nustebintas susi 
valdymu suimtojo giminių ir 
draugų ir jų susitaikymu su sa 
vo likimu. Dar kas įdomiau, tai 
suimtojo giminės ar draugai v< 
uomet buvo pasirengę jieškoti 

suimtojo kaltės, o ne apkaltint, 
vyriausybę, nesilaikant elemen 
tarinių Įstatymų principų. Jie 
stebėsis ir svarstys, koks buvo 
padarytas nusikaltimas, bet ne 
kalbės ir negalvos apie tuos, 
kurie įvykdė suėmimą. Vieną 
kartą, kada aš dėl tokių daly

kų pareiškiau savo nusistebė 
jimą, vienas gerokai pagyvenęs 
žmogus man pasakė: Jaunas 
žmogau, turi pagalvoti ir su 
prasti. Žmogus privalo turėti 
pasitikėjimą ta vyriausybe ai 
valdžia, po kuria jis gyvena. 
Jeigu jis tuo abejos, tai kas gi 
liks? Vyriausybė valdo niiir.? 
nūs žmonių ir todėl gali ar nė; 
turi teisę padaryti kčlaidų, kas 
liečia individualus“.

Būdamas Maskvoje aš su siti 
kau vieną vyrą, kurio brolis ov 
vo nuteistas ketveriems m: 
tams Į darbo stovyklą

už prisipažintą nusikaltimą 
įvykdytą stačiai fantastiško 
se aplinkybėse.

Šis nusikaltėlis, 45 metų 
žiaus vyras, turėjo mažą dar 
bą raštinėje ir buvo vedęs, 3 
vaikų tėvas. Jo žmona dirbo 
tarnaite viename Maskvos vieš 
butyjei. Vieną popietį Kolia 
(taip vadinsime tą nelaimingą 
žmogų) sugrįžo iš darbo anus 
čiau kaip paprastai ir sugalvo 
jo nuvykti pasitikti savo žmu 
ną. Kada Kolia nuvyko Į žmo 
nos darbovietę, tai kita tarnai 
tė priminė jam, kad jo žmona, 
kaip ir anksčiau, vieną dieną 
vaitėje turėjo dirbti kitame vieš 
būtyje, kitoje miesto pusėje, o 
tai Kolia buvo pamiršęs. Pake 
liui iš viešbučio. Kolia užėjo 
į vyrų tualetą. Kada jis buvo 
susilenkęs nuleisdamas tualeto 
vandenį, visi jo asmeniniai do 
kumentai, jo pasas, jo partijos 
kortelė ir jo darbo sąjungos ker 
telė staiga iškrito tualeto puo 
dan ir buvo vandens nunešti. 
Kada Koiia susijaudinęs grįžo 
į viešbučio laukiamąjį, slapto 

sios policijos agentas pastebė 
Nukelta į 6-tą psl.

Papildomas 1000 Kalėdinių 
siuntinių be uždarbio

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS vadovybe naudoja 
si šia proga pranešti, kad tie 2000 kalėdinių siuntinių be uždą, 
bio, kurie buvo skelbti, jau išparduoti ir išsiųsti daug greičiau, 

negu mes buvome tikėjęsi.

Turint galvoje tai, kad dar yra laiko garantuoti siuntinių pu 
statymui prieš Kalėdas ir kad yra dar didelis pareikalavimas 
jų, mes nusprendėme pasiūlyti DAR 1000 SIUNTINIŲ, už 
kuriuos kaip dovaną, mes atiduodame klijentams savo uždarbi.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1:

1. 3 jardai vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam paltui
(tamsiai mėlynos, juodos, mėlynos ar žalios spalvos).

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

3. 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4. 1 sunkus vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5. 1 pora žieminių moteriškų kojinių,
6. 1 pora vilnonių vyriškų kojinių.

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

$ 39.00
Įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 2:

1. 6% jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems kostiumams (tam
šiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos spalvos),

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

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

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

5. 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 85.00.
KALĖDINĖ šio be uždarbio siuntinio No. 2 kaina yra 
tiktai

$ 75.00
įskaitant visus mokesčius.

Visos šių abiejų KALĖDINIŲ siuntiniu medžiagos yra 
eksportinės angliškos medžiagos.

Visos kostiuminės šių abiejų KALĖDINIŲ siuntinių medžiagos 
yra sužymėtos Įrašais:

„MADE IN ENGLAND“

TURINT GALVOJE. KAD 1959-60 METAIS MES ESAME 
LABAI SĖKMINGAI PREKIAVĘ, DĖL TO ŠIAIS ME 
TAIS ESAME PAJĖGŪS PASIŪLYTI KALĖDINIAMS BE 
uždarbio siuntiniams specialiai mums aus 
TAS NAUJAS MEDŽIAGAS, ŽYMIAI GERESNĖS RŪ 
ŠIES IR ŽYMIAI PATRAUKLESNIO RAŠTO ŽEMESNĖ 

MIS KAINOMIS NEGU ANKSTYVESNIAIS METAIS.
Pareikalavus siusime oro paštu nemokamus medžiagų pavyz 

džius Į bet kurį pasaulio kraštą.
Mūsiškį KALĖDINį be uždarbio siuntinį gali užsisakyti oei 

kuris lietuvis, vis tiek, ar jis yra mūsų klientas, ar ne.
GAILA, KAD DABAR JAU NEBEGALIME PRIIMTI I v 
$ 1.00 UŠTATO UŽSITIKRINTI MŪSIŠKIAMS KALELi 
NIAMS SIUNTINIAMS. KAIP BUVOME SIŪLE PRAEI 
TAME SKELBIME, NES SIUNTINIŲ TETURIME R1BO 

TA KIEKI IR LAIKAS SIUNTINIAMS SIŲSTI YRA 
GANA TRUMPAS.

Be to, nebūtų teisingai pasielgta su daugeliu tų mūsų klijentų, 
kurie užsimoka už siuntinius net ir pavyzdžių nematę.

Esame tikri, kad jums aišku, jog kurioje nors kitoje firmoje už 
panašius siuntinius mokėtumėte, mažiausia, bent dvigubai tiek.
Todėl negaiškite ir siųskite užsakymus tuojau pat, kad mes 

suspėtume laiku siuntinius išsiųsti.

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

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

sulaukęs Lietuvoje siuntinį, nieko jau nebemoka.
4. Siunčiame visas medžiagas tiktai pagal pavyzdžius.
5. Kitas prekes siunčiame tiktai pagal jų aprašymą.

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

siuntinį,, kurių kainos, su visais mokesčiais, yra nuo 
$ 29.00 iki $ 125.

Malonu taip pat pranešti visiems lietuviams, kad iŠ 1 HUNT 
STREET esame persikėlę j kitas patalpas.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
341, Ladbroke Grove 

London, W. 10 
England.

Tėvas A. D. Greene beveik pusę šimtmečio praleido tar 
naujant miško kirtėjų, žvejų ir indėnų gerovei, kurie gy 
vena Britų Kolumbijos tolimose vietovėse išilgai vakaii 
nį vandenyno krantą, kur pasiekiama tik laivais. KieKvie 
nas laivas turėjo Įgulą iš gydytojo, virėjo ir kunigo, ku 
ris panaišai kaip Green yra kartu ir laivo kapitonas. Kun. 
Greene, dabar jau pasitiaukęs, neša paguodą, medicinos 
pagalbą ir vaistus, o kartu buvo kaip ir socialinis konlak 
torius su parapijomis, išmėtytais 20,000 kv. mylių plote.

Kelionės ir svajonės
4.

REALYBĖ IR GALVOJIMAI APIE ATEITĮ...
Kelionėse, neturėdamas kon 

kretaus darbo, žmogus prigai 
voji ir prisvajoji visokių daly 
kų, kurie gal būt niekad neišsi 
pildys, bet jie ateina Įgalvą — 
tai patys savaime, tai iškelt, 
bendrakeleivių, tai ką nors p«i 
skaičius, tai stebint realų gyv 
nimą.

Aną spalio 8 dienos šeštame 
nį mudviem pakeleivingiems, 
Petrui Lukoševičiui ir man, ne 
buvo daug laiko keliaujant sva 
joti, nes paskubomis vykome į 
Kr. Tarybos poėdžius į Hamil 
toną.

Hamiltonas mums garsus ne 
savo miesto grožiu, bet bran 
džiu lietuvių kolonijos gyvem

mu, lietuviškuoju veiklumu ir 
įspūdingomis to veiklumo pa 
sėkmėmis.

Nors KLB Kr. t-bos susirinki 
mas buvo paskelbtas vėloką va 
landą, bet vis dėlto pasirodė, 
kad daug kas dar vėlinasi, todėl 
posėdžiai pradėti apie pusvalan 
dį pavėlavus.

Posėdžių aprašymas ir nutari 
mai jau buvo paskelbti. Čia no 
risi suminėti Hamiltone ir posė 
džiuose pastebėti savaimingu 
mai.

Visų pirma — susirinkimui 
visiškai puikiai tiko lietuviu pa 
rapijos salė, kuri tam tikslui .r 
natogi ir jauki. Patogu, kad č.a 
ir kiti lietuviški židiniai. Klebo

nas Kun. Dr. Tadarauskas, m e 
lai užlaidęs susirinkimui salę, 
pasidžiaugė ir puikia klebonija, 
kuri yra paruošusi ir Vaikų dar 
želiui patalpas. Lietuvių Na 
mai, kuriuos atsidėjęs organ, 
zuoja veiklusis St. Bakšys, atro 
dė, nepareiškė pretenzijų del 
susirinkimo, nes HLN salę y ra 
išnuomavę kino teatrui.

Labai didelė ir reikšminga 
Hamiltono Bendruomenės sa y 
bė, kad Apylinkės valdybai va 
dovauja moteris — p. G. Sknp 
kūtė, nors, tiesa sakant, visa pp. 
Skripkų šeima — pirmininkes 
sesutė ir jų motinėlė, — visos ai 
salėjusios dirba bendruomenės 
labui. Bus pasakyta visiška tei 
sybė — jos Bendruomenės la 
bui daug aukojasi — ir daiou, 
ir pastangomis, ir nesigaileūa 
mos išlaidų. Ši šeima gali būu 
geriausiu pavyzdžiu visiems a;-, 
tuviams. Jų pasiaukojimu ir 
darbštumu KLB Kr. t-bos su 
važiavimas praėjo nepaprastai 
gražioje nuotaikoje.

Suvažiavime, tiesa, Į galą, 
gal pasireiškiant jau nuovar 
giui ir tūlam nervų atsipalaida 
vimui, buvo kaikunų užsikirti 
mo momentų. Vieną jų kilusį 
iš St. Catharines ir Wellando 
trapecijos, kadangi jau ne 
pirmus melus reiškiasi, noriu su 
minėti. Jį teko ten pat paryš 
kinti. Tai nesantaikos trapecijo 
je tarp St. Catharines ir Wellan 
do. Toje trapecijoje visą laiką 
„verda“ lyg koks neužgęsta:! 
lis vulkanas, kuris tai aprimsta, 
tai vėl išsiveržia ir į padanges 
mėto tai akmenis, tai dūmus, 
tai pelenus. Dėl ko ten lietu 
viai taip įnirtingai kovoja? Kas 
drumsčia jų rimtį? Kuo jai te.i 
nepasidalina? Kas ten kursto Jų 
nekultūringą nerimą? Iškilo sis 
klausimas Kr. t-bos posėdžiuo 
se viešai, bet nerimas toje tra

pecijoje vis dar nėra pasibaigęs. 
O atrodo, kultūringų žmonių 
ten yra apsčiai, ir veiklių, ii su 
manių. Kodėl tat niekas nesiim 
iniciatyvos, kodėl nesušaukia 
visų nesantaikaujančių susinu 
kimo ir kodėl nesantaikos klausi 
mų neišsiaiškina, kaip pridera 
kultūringiems žmonėms? St. 
Catharines pirm. Grigas taip ir 
žadėjo padaryti, bet ligšiol nie 
ko dar gera iš ten negirdėti, b i 
tų labai gražu, kad KLB Kr. t 
bos posė Ižiuose iškilęs šis klau 
simas būtų jos pageidavimu ir 
sutvarkytas, o nesantaikoms sk! 
riamoji energija būtų nukreipta 
kūrybine linkme.

Darbingai praėjęs KLB Kr. 
l-bos suvažiavimas visiems pai. 
ko gerų įspūdžių ir sužaam. 
daugiau noro dirbti ir nuveiki., 
xas tiktai bus įmanoma.

..Tėv. Žib.” vedamasis po t- 
bos sesijos jau pasisakė, kad vie 
na yra nutarimai, o kita — j j 
vykdymas. Tai tiesa, kaip ii ia 
tiea, kad reiktų, pagal savo pa 
skirtį, bendruomenei esamų ui 
ganizarijų veiklą derinti. Bet ii 
tai yra nelengvas ir komplikuo 
tas uždavinys, o, be to. ir den 
nimui organizacijų, deja, labai 
nedaug; jos gi daugumoje užu 
dariusios savyje. Geros minty*, 
bet ir jas konkretinti tikslam.: 
labai sunku, dažnai ir neįmano 
ma. Bet sugestijos — geras da 
lykas.

Hamiltono dienas užbaigė 
me vaišingų pp. Skripkų šeimų 
i e, kuriai nežinojome, kaip už 
:ai ir už nakvynes atsidėkoti. 
KLB Kr. v-bos pirm. Si. Kęo 
gaila, ex oficii, pareiškė šauniai 
nuoširdų padėkos žodį, kaip ir 
šių eilučių autorius — iš visos 
širdies. Labai gražiai nuteikti 
naikiose vaišėse, leidomės i 
Montreal}. Apie puspenkto šim 
to mylių riedėjime naktį. ••

dieną keliauti įdomiau, bet Te 
vas J. Borevičius, SJ. būtina’ 
norėjo išnaudoti nakties pato 
gurnus. Pasirodė, kad tikrai į ", 
togu naktį važiuoti automobi 
liu. Dar tlz Toronto piyšaky 
mūsų žibėjo kiek raudonų švic 
sų, bet jos pamažu išsuko į ša 
lis, ir likome mes vieni. PryŠa 
i<y laisvas, platus kelias, kaip 
liaudies dainoje: „Platus ko 
has vieškelėlis joti pas merge 
lę...“ O mūsų šaunus „žirgelis" 
mus nešė vėjo greitumu, jeigu 
negalima buvo pritaikyti garso 
greitumo.

Kas susiraitęs sėdinėje snau 
dė, kas vaitavo, o aš dairiausi į 
kur ne kur apylinkėse žverblan 
čius šviesos žiburėlius, kurie ; 
rytą taip pat merkėsi ir išnyko. 
Beliko žiūrėti į nepermatomą 
tamsą ir svajoti.

Man, dipukui, netekusiam vis 
ko, kas žmogui yra lyg ir pu 
valoma, man toks gyvenimas 
atrodo neapsikenčiamas. Man 
regis, kad jeigu žmones butų 
sąmoningais žmonėmis, jie pci 
sitvarkytų ir kitaip gyventų. 
Kai dėl manęs, tai aš vaizdu..) 
juos: tokią žmonijos santvarką: 
Visos valstybės panaikina savo 
sienas n savo valdžias, visą pa 
saulinę santvarką pavesdamos 
Pasaulio Tautų valdžiai, kuri 
planuoja visų žmonių kultui i 
nes gyvenimo sąlygas. Tautos, 
savo srityse, sudaro kultūrines 
savivaldas. Jos į Pasaulio T*u 
tų seimą renka savo atstovus. 
Žmoniją vaido Pasaulio Tautų 
seimo sudarytasis administrac’ 
nis aparatas. Panaikinami puti 
gai, pasai kariuomenė. Darba.) 
atlyginamas gyvenimui reika 
lingomis sąlygomis—butu, reik 
mesimis, maistu. Visi gauna vie 
nokį aprūpinimą. Būtina sveika 
tos kontrolė visiems. Eugenija 
taikoma praktiškai Neleidžiama

veistis nesveikiems. Ugdoma 
fiziškai ir dvasiškai sveika vi 
suomenė. Senatvė, mvaliduma-; 
reguliuojami atskirai. Apsaugo 
ma gamta ir jos turtai — gyvie 
ji ir negyvieji. Kultūros turtai, 
menas, mokslas — lygiai vi 
siems, kaip ir medžiaginės gely 
bės. Ir tt. Galvojant ir svaje 
jant, toli žmogus siekia, bet Čia 
visko neišdėstysi.

Manau, kad kiekvienas dar 
bo žmogus, nebūtų interesuo 
tas „lenktyniauti“, liejant kru 
viną prakaitą ir nebūtų linkęs 
kokios spalio revoliucijos p*o 
ga iš kailio nertis „sorevuova 
nijose“, jeigu jis būtų žmonis 
kai aprūpintas ir nedrebėtų del 
rytojaus dienos, o kad tai jam 
būtų garantuota, jis Bendiuu 
menei aukotų visą savo darbą 
Ir jam nereiktų nei taupyti, nei 
muštis ir savo artimą išnaudo 
ū, jį spausti ir jo darbo vaisiau 
pasinaudoti.

Nei sovietija, nei icapitaiisti 
ja — niekas negali patenkinti. 
Mano svajonė siekia naujos 
žmonijai santvarkos, kurioje jas 
nariai turėtų visas laisves ir vi 
sas žminiškas teises; kur riebu 
tų išnaudojimo, skurdo ir bad.) 
— fizinio ir moralinio...

Montreal) mes pasiekėme pa 
ryčiuj, vos švintant. Prie Petro 
Lukoševičiaus namų, LaSailė 
je, konstatavome, kad kelionė 
truko tiktai apie 6 su puse w 
landos. Kai kitą kartą p.asitai 
kys keliauti, teks dar dasvajoti 
tos, svajonės kilusios, naujos 
santvarkos, kurioje kiękvien..* 
žmogus būtų laisvas, aprūpintai 
(nėra jokios abejonės, kad kiek 
vieną žmogų yra galimybė ap 
rūpinti labai gerai), turėtų kui 
turingas gyvenimo sąlygas n 
galėtų siekti laimingo žemėje 
gyvenimo...

J. Kardelis.
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KAS JIE BUVO IR

ką iš ją padarė 
totalistinis okupantas ?

VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS
IR

RUSŲ OKUPACIJOS LIETUVIŲ RAŠYTOJUI SĄLYGOS 
,,Mes ryžtingai kovojame prieš administravimą ir ko 
rnandavimą literatūroje ir mene“...

„ . . . partiškas literatūros ir meno reiškiniu vertini 
mas kartais primirštamas, pasiduodama o b j e k i y 
v i s t i n ė m s tendencijoms, kurios leidžia. . . Į dienos 
šviesą išljsti ideologiškai žalingiems literatūros reiški 
niams“.
Lietuvos KP CK pirm. sekr. A. Sniečkus.

Iš kalbos, pasakytos ,,kūrybinės inteligentijos susi 
tikime su LKP CK ir respublikos vyriausybės nariais“.

„Literatūra ir Menas“ 43(729).
V. Mykolaičio - Putino bio 

grafijos duomenų yra Įdėta Į 
195 7 metais Lietuvoje išleistą 
„Tarybų Lietuvos rašytojai1 
knygą. Žymusis lietuvių tautos 
rašytojas yra gimęs 1893. I. 6, 
Pilotiškių km., Mariampolės 
ap. Mokėsi Mariampilės gimna 
zijoje, Seinų kunigų seminarijo 
j e, Rusijoje Petrapilio dvasinė 
je akademijoje, Šveicarijoje hn 
burgo universitete, Vokietijoje 
Miuncheno universitete. Po tu 
nuo 1928 m. profesoriavo Vy 
tauto Didžiojo universitete, 
Kaune ir dėst lietuvių literatu 
ra, 1940 m. perkeltas j Vilniaus 
universitetą. Tuo pat metu yra 
Lietuvos mokslų akademijos 
tikrasis narys. Dabar — pensi 
ninkas.

Prie biografinių pastabų yia 
įrašyta 21 jo raštų leidinys. Di 
dieji jo raštai: poezija — Ke 
liai ir kryžkeliai. Tarp dviejų 
aušrų, Peozija; beletristika 
Altorių šešėly, Sukilėliai, Kr: 
zė; dramatinė kūryba — Vaido 
vas; mokslinė literatūra — 
Naujoji lietuvių literatūra, ate 
ratūros etiudai, Adomas Micke 
vičius; vertimai — A. Mickevi 
čiaus ,,Vėlinės“ ir kt.

„Tarybų Lietuvos rašytojų“ 
leidinyje bene vienintelis toks 
rimtas, saikingas, piotingas ir 
nuoširdus pasisakymas, kuris 
tikrai budina rašytoją, kaip ra 
šytoją, intelektualą, asmenį n 
kūrėją. Putino pasisakymas šia 
me leidinyje tartum atspindi tą 
patarlę, kuri sako: „auksas ir 
šiukšlyne spindi’’, nors dauge 
liui šio leidinio dalyvių ir neini 
kant šio posakio (bendras šio 
leidinio vaizdas vis dėlto yra, 
deja, toks).

Labai galimas dalykas, kad 
Putinui ir šis pasisakymas Į svei 
katą neišeis, kaip jau ne vienas 
panašių pasisakymų, vis dėlto 
negalima nepakartoti, tiesa, vi 
siems jau žinomą tiesą, kad V. 
Mykolaitis - Putinas yra vienas 
didžiausių mūsų laikų kūrėjų 
— ir poetas, ir beletristas, ir 
mokslininkas. Drauge su tuo — 
jis augštos inteligencijos inte 
lektualas. Ir dėl to labai tenka 
suabejoti kaikuriais jo pasisaky 
mais, Čia dedamais atkarpoje, 
nes kai kurie jo tų pasisakymų 
dvelkia jam sunkiai pritaikomu 
naivumu bei elementariu nesi 
orientavimu, kokį jis apie save 
pasakoja. Nežinia, kuo galima 
būtų aiškinti tokį Putino naivu 
mą, kai jis iš jaunystės dienų 
matė lietuviškojo kaimo ir Lie 
tuvos dvaro skirtumus? Kaip 
suprasti tą jo naivumą, kai jL 
akademijoje ir universitetuose 
klausėsi labai žymių profesonų, 
kurie jam giliai ir plačiai aiški 
no gyvenimą ir literatūrą ir kai 
ir jis pats, atrodo, galįs gulai 
įžvelgti ne tiktai į poeziją, bet 
ir į gyvenimą? Ar tai nebus jo 
pasisakymai, kurie yra grynai 
dabartinių sąlygų padarinys? 
Kitaip, sunku jis suprasti.

Tokios mintys kyla ir todėl, 
kad Putinas savo darbuose ir 
kūryboje dabar aiškiai suvaržy 
tas. Tai ne tuščias pasisakymas. 
Tai lengva paremti tikrais Lk 
tais, nors į jį žiūrint tiktai iš 
šios Atlanto pusės. Štai tie 
reikšmingieji faktai:

Jau prieš metus laiko Puti 
nas yra parašęs antrąjį „Suknė 
lių“ tomą, apie ką buvo rašyta 
ir mums Lietuvos okupanto ski 
riamame „Tėvynės balso“ laik 

raštyje. Lietuvos spauda daug 
kartų skelbė su Putinu pasikai 
bėjimus, kuriuose buvo konst i 
tuota, kad Putinas jau baigia 
rašyti trečiąjį „Sukilėliu” timą. 
Tuo tarpu ligšiol nėra išleistas 
dar ir antrasis to didelio ir svar 
baus romano tomas. Kur gi tas 
tomas dingo? Neabejotina, kad 
jis paleistas per okupantinę ccn 
zūrą ; jį skaito politrukai; jis, ne 
mažiausiai neabejotina, kad jis, 
jei išeis iš spaudos, tai neišeis 
toks, kokį parašė Putinas. O 
kad bus taip, kaip čia rašoma, 
matysime iš šių citatų, kūnas 
yra Lietuvos rašytojams pad.k 
tavęs 20-ties metų okupacijos 
Maskvos Vilniuje sukaktuvių 
„svečias“ draugas Suslov ir ka 
rias dabar primygtinai įtaigoja 
..rašytojų susitikime su partija“ 
Suslovo patikėtinis A. Snieč 
kus:

Suslov: „Būtų neteisinga lai 
kyti nacionaline tradicija uk 
tai, kas skiria vieną nacionalinę 
kultūrą nuo kitos, tik tai, kas 
susiję su tautos praeitimi, su ; -s 
istorija, su tuo, kas atspindėjo 
prislėgtą tautos gyvenimą sočia 
linės ir nacionalinės priespau 
dos sąlygomis. Reikia akyliau 
įsižiūrėti ir palaikyti naujas t< * 
dicijas, bendrus bruožus, kurie 
susidaro bendraujant taryti 
nėms socialistinėms nacijoms ko 
rnunizmo statyboje. Vystantis 
nacionalinėms kultūroms, būti 
na visokeriopai palaikyti ir vys 
tyti tai. kas nauja, komunistis 
ka, kas nuolatos gimsta mū«ų 
šalies tautų gyvenime“...

Ar šis pasisakymas ne speck, 
liai taikomas Putinui ir jo r > 
manui „Sukilėliai“? — gal pa 
klausite. — Tai tiksliai atatin 
ka. Paprastai kalbant, Suslov 
sako: Užmirškite praeitį (kurio 
j e buvo visko...) ir klausykite, 
ką jums įsako okupantas, pri 
sidengdamas komunizmo skt.us 
te. (Skraistė aiški, bet komunlz 
mas, kurio tikrasis vardas „fi 
įžangiausipį santvarka“, todėl 
kas prieš ją, tas — reakcioniu 
rius, atgyvena, — tat apie ko 
kia kūryba jis gali dar svajo 
ti?!).

Sniečkus gi šitaip įvada’O 
Suslovo {taigojimus; „Tuo tar 
pu kai kuriuose mūsų kritikos 
kūriniuose kiek pasireiŠKė at 
virkštinė tendencija — išpūsti 
literatūros ir meno nacionalinės 
specifikos jieškojimus, jieškoli 
visų pirma tai, kas skiria lietų 
vių literatūią ir meną, jų tema 
tiką, problematiką nuo kilų b, o

Nukelta j 5-tą psl.

KULTUWwKROjVIKA
VIS DAUGIAU LIETUVIŲ ĮEINA Į MOKSLINĮ KANA 

DOS AUGŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBĄ
Ir mūsų prefesionalai vis plačiau užima atsakingas 

pareigas.
Palyginus su tuo, kas buvo 

prieš 10 metų, lietuviai yra pa 
darę didelę pažangą. Daugelis 
prifesionalų yra iškilę į labai 
augštas ir atsakingas pareigas. 
Tokių yra inžinierių, gydytojų, 
agronomų, ekonomistų ir kt. 
piofesijų.

Vien Montrealyje jau trys 
lietuviai dirba Montrealio tini 
versitete, mokomojo personalo 
eilėse: Prof. Dr. V. Pavilanis 
yra mikrobiologijos, ypač — vi 
rologijos skyriaus vedėjas ir, 
be to, Mikrobiologijos ins,;' it ’. 
kuris yra drauge ir Quebeco 
prov. įstaiga, antipoliomielitinių 
skiepų gamybos organizatorius 
ir vedėjas, vienintelis savo sųe 
cialybėje visoje Kanadoje, ku 
riam tenka vesti specialius kur 
sus ne tiktai paruošiant specia 
listus Kanadai, bet ir kitoms 
valstybėms.

Montrealio universitete So 
cialinės globos skyriuje taip pat 
dirba mokslinį darbą Irena Lu 
koševičienė, kuri veda prakri 
kos darbus su studentų grupė 
mis, specialiuose seminaruose.

Montrealio universitete taip

NAUJASIS HENRIKO NA 
GIO POEZIJOS RINKINYS 

„MĖLYNAS SNIEGAS“ 
NETRUKUS IŠEIS 

IŠ SPAUDOS
Lietuvių Enciklopedija jau 

surinko ir netrukus išleis naują 
Henriko Nagio Poezijos knygą 
„Mėlynas sniegas“. Naujoje 
knygoje bus penki skyriai: i. 
Mėlynas sniegas, 2. Piešiniai 
ant sniego. 3. Piešiniai ant pc 
lenų. 4. Devyni žemės veidai 
ir 5. Devyni brolių veidai.

Knygą iliustravo dail. Algų 
das Kurauskas,

AUSTRALIJOJE KYLA 
LIETUVAITĖ 

BALETININKĖ
Didžiausias Adelaidės dien 

rastis „Advertiser“ patiekė vi 
są skiltį apie lietuvaitę baleti 
ninkę Regina Plokštytę..

Straipsnyje, pavadintame 
„Pasirašė sutartį su baletu“, pa 
sakyta;

„Ji yra lietuvaitė — Regina 
Plokštytė, 21 metų amžiaus 

įstojusi į baletą prieš metus ir 
šokanti būdingas partijas įvai 
riuose pastatymuose.

Regina pasirodė Sydnėjujc 
ir Brisbanėje su Barovanskio 
baletu ir ką tik baigė sėkmingą 
dalyvavimą N. Zelandijoje. Re 
gina yra pirmoji Adelaidės šoke 
ja, pasirašiusi kontraktą su Ba 
rovanskio baletu.

Dar būdama jaunuolė. Regi 
na iš Babičevos baleto studijos 
išvyko į Londoną, kur toliau 
studijavo pas Sadler’s Weils. 
Prieš dvejus metus ji sugtįžo į 
P. Australiją pas savo tėvus į.p. 
Plokščius, gyvenančius St. Pc 
ter’s.

— Regina yra puiki, ji visuo 
se savo pasirodymuose yra nuo 
stabiai publikos priimama ir 
jos asmuo, atrodo, atkreipia 
kiekvieno dėmesį, ■— pasakojo 
buvusi jos mokytoja.

Čia pacituotoji ištrauka 10 
do, kad Regina Plokštytė yta 
kylanti baletininkė lietuvaitė

VEIKLI AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ KOLONIJA
Geelongo lietuviai pasistatė 

savo bendruomeninius namus, 
kuriuose verda — kunkuliuoja 
lietuviškasis gyvenimas. Čia 
rengiami susirinkimai, pobų 
viai, vaišės, veikia savaitgalio 
mokykla, renkasi skautai ir spor 
tininkai.

Prie namų dar yra didokas 
nuosavas sklypas, kuriame da 
bar pasiryžta įrengti sporto 
aikštė. Tatai būtų tikrai pato 
gus ir reikalingas įrengimas, 
nes iki šiol lietuviai sportininkai 
turi nuomoti svetimas sportu 
aikštes, o ir savaitgalio mokyk 
los mokiniai neturi geros aikš 
teles pertraukų metu pažaisti u 
pabendrauti tarpusavyje.

NUTARĖ ANTRUS NAMUS 
PIRKTI

Adelaides Lietuvių Sąjungos 
susirinkimas nutarė nupirkti dai 
vienus namus, kurie stovi Šalia 
dabartinių Liet. Namų. Taip 
pat susirinkimas įgaliojo Sąjun 
gos valdybą užtraukti tam tins 
lui paskolą.

KOMPOZITORIAUS IR 
DAILININKO M, K. 

ČIURLIONIO
85-jų gimimo metinių koncertas 
Filharmonijos salėje Vilniuje,

sutraukė daug publikos. J. Ga..> 
durnas supažindino klausytojus 
su M. K. Čiurlionio muzikine 
kūryba.

Preliudus fortepionui pa 
skambino M. K. Čiurlionio kū 
rybos tyrinėtojas V. Landsber 
gis. Preliudus vargonams atli 
ko K. Kaveckas. Valstybinės 
Filharmonijos choras diriguoja 
mas V. Kriauniauvičiaus, aštno 
nius kompozitoriaus chorinės 
kūrybos pavyzdžius. Šalia ge 
rai pažįstamų M. K. Čiurlio 
nio harmonizuotų lietuvių iiau 
dies dainų („Šėriau žirgelį“, 
„Anoj pusėj Nemuno“, „Pra 
puoliau, motuše" ir kitų) cho 
ras gražiai atliko ir — „Saac 
tus” ir „Neliūskime“ —— didelę 
chorinę dvigubą fugą, reikalau 
jančią nemažo meistriškumo.

Antroje dalyje M. K. čiur 
lionio simfonines poemas — 
„Miške“ ir „Jūra“, atliko fu 
harmonijos simfoninis orkesi. 
ras, diriguojamas R. Geniušo.

Nors ir labai pučiami „tary 
biniai“ darbai, bet „buržuazr 
nių“ laikų kompozitorius ir i.a 
bar gyvas tautoje savo kūiyba, 
ir todėl koncertas buvo išklau 
sytas keleriopu atidumu ir prt 
imtas su pagarba.

KOMP. VL. JAKOBĖNAS
apie antrosios Kanados ir JAV 
dainų dienos, kuri įvyks 1961 
m. rugsėjo mėn., repertuarą 
„Drauge“ rašo:

Repertuarą nustatant svar 
biausias tikslas buvo: surasti vi 
dūrio kelią tarp lengvų, silpme 
siems chorams prieinamų daine 
lių ir tarp noro neatsilikti nuo 
bendros kultūrinės pažangos, 
parodant vieną kitą ir sudėtin 
gesnių ir naujesnio stiliaus kū 
rinių. Šį paskutinį pageidavimą, 
su retomis išimtimis palaikė vi 
si žymesniųjų chorų vadovai; 
šis pažangumo principas palei 
kė taip pat sunkų uždaviny 
kaip pravesti ribą tarp to, kas 
pageidaujama ir to, kas įvykdo 
ma, nes mėgėjų chorai, kad ir 
pažangūs, kad ir išprusę, vis 
dėlto turi savo ribas, liečiant ns 
ne vien repertuaro sunkumą, 
bet ir reikalingą išmokti kiekį.

9 K. Bialinio atsiminimų tre 
čias tomas baigiamas ruošti 
spaudai.

Turi žodį Mykolaitis - Putinas
LAISVA VALIA IR SAVO NORU, AR OKUPANTO 
PARAGINTAS IR PASKATINTAS — NEŽINOME

2.
IŠ lietuvių liaudies kūrybos pavyzdžių mums paaiškėjo, 

kokia nuostabi ta liaudis. Jos dainomis žavėjosi daugelis poetų 
ir kompozitorių ne vien lietuvių, bet ir kitų tautybių. Jos audi 
nių raštai ir spalvų harmonija traukia dailininko žvilgnį, kai 
mo meistrų savamokslių išdrežinėta ornamentika ir statulėles 
stebina skulptorius savo kompozicija ir formų ekspresija. Ar 
nenuostabu, kad paprastos kaimo moterėlės prieš šimtą ir daū 
giau metų, išvargintos baudžiavos darbų, dūminėse pirkiose 
primityviomis staklėmis sugebėjo išausti sudėtingiausių raštų, 
subtilaus skonio audinius ir juostas? Visa ta tautosaka ir tauto 
dailė, sukurta daugiausia žiaurioje feodalinės priespaudos ga 
dynėje, liudija apie neišsemiamą dvasinę liaudies potenciją ir 
apie gilią dvasinę jos kultūrą.

Kai aš visa tai įsisąmoninau, nacionalinės lietuvių kultuios 
ir literatūros pagrindas man pasidarė visiškai aiškus: sava lie 
tuviška liaudis — sveika, darbšti, kūrybinga, sukaupusi sav y 

daug dar neišeikvotų pajėgų ir tarsi belaukianti, kad mes, jos 
vaikai, panaudotume tas pajėgas, kurdami augštesnio lygio kul 
tūrines vertybes, atitinkančias iš vienos pusės jos charakterį, iš 
kitos pusės — besikeičiančio gyvenimo reikalavimus.

Aš ir kai kurie kiti mano kartos rašytojai, visa tai supra 
tome, bet mums geriau sekėsi kritikuoti buržuazinio gyveninio 
negeroves, negu kurti veikalus, kuriuose giliai, teisingai alsi 
spindėtų liaudies buities bruožai, jos siekimai ir ilgus amžių,, 
trukusi kova del šviesesnio gyvenimo.

Ą, # #

Lemiamą poveikį mūsų pažiūroms ir nuotaikoms padare 
socialistinės santvarkos įsitvirtinimas Lietuvoje. Mes susipaži 
neme su marksizmo teorija. Mes mokėmės teisingai suprasti is 
toriją. Mums paaiškėjo, kad laiudžiai, darbo žmonėms priklau 
so absoliutus vadovaujamasis vaidmuo gyvenime, ir kad patys 
tie žmonės turi teisę tvarkytis taip, kaip reikalauja jų gerovė, jų 
dvasinė ir materialinė pažanga.

Ne iš sykio ir nelengvai man ir kitiems mano kartos žmo 
nėms pavyko suprasti naujosios santvarkis ir pasaulžiūros es 
mę, ją priimti ir joje įsitvirtinti. Mumyse kovojo daugybė pro 
tinių ir emocinių prieštaravimų. Mūsų gyvenimo kelias buvo 
sudėtingas.

Viso to aš čia nepranešinėsiu. Šiuo rašiniu aš turiu aU-a 
kyti tik į vieną klausimą, kaip tarybinė santvarka paveikė lie 
tuvių nacionalinę kultūrą?

Stebėdamas lietuvių nacionalinės kultūros raidą per pasku 
tinį dešimtmetį, turiu pasakyti, kad liaudies iškovotas vadovau 

iantis vaidmuo visuomeniniame ir politiniame gyvenime, taip 
pat irliaudies dvasinės kultūros lobyno panaudojimas literatu 
ros ir meno kūrybai davė labai reikšmingų teigiamų rezultatų. 
Originalinėje literatūroje išaugo visas būrys jaunų autorių. Ga 
Įima tvirtinti, kad lietuvių literatūra visiems laikams nusikratė 
svetimomis kryptimis, įmantrumu, nenatūralumu, o įsitvirtino 
sveikame, darbo žmogui lengvai prieinamame realizme. Ta h 
teratūra lygiai taip pat domina ir išmokslintą skaitytoją. Vals 
tybinės grožinės literatūros leidykla dabar nebesivaiko pelno iš 
menkaverčių vertimų, kaip tai darydavo privatinės leidysdėlės, 
bet rūpinasi duoti gerų vertimų, pradedant pasaulinės literatų 
ros klasikais ir baigiant šių dienų žymiaisiais rašytojais.

Suprantama tad, kad susidomėjimas knyga Lietuvoje šian 
dien labai didelis. 15.000 egz. tiražas išsibaigia paprastai p»-r 
pusę metų. Populiarių praeities poetų, kaip pavz., Maironio 
raštai, bematant išpirkto 25.000 egz. laida. Buržuazijos viešpa 
ravimo laikais didžiausias tiražas būdavo 5.000 egz. Šiandien 
knygų tiražus didina ta aplinkybė, kad krašte pristeigta daug 
mokyklų ir dar daugiau bibliotekų. Nepaprastai išaugo moks 
leivių ir studentų skaičius. Paskatinti literamrai, menui ir mik? 
lui Tarybų Lietuvos vyriausybė nuo pereitų metų skiria visą 
eilę stambių valstybinių premijų. Ligi šiol premijas laimėjo j. 
Baltušis, J. Grušas, E. Mieželaitis, Just. Marcinkevičius, I. Si 
monaitytė, V. Mykolaitis - Putinas, P. Kedainis už skulptūrą 
„Kolūkio arklininkas” ir kt. Šeši mokslininkai laimėjo premijas 
už mokslinius darbus. Be to, kultūros ministerija paskyrė ir 
mažesnių premijų už geriausius kūrinius meno saviveiklos 
pertuarui.

Nelaikydamas savęs kompetentingu daryti čia įvairių kul 
tūrinio gyvenimo ir meno sričių apžvalgą, aš vis dėlto negaliu 
susilaikyti nepaminėjęs bent muzikos ir vaizduojamojo meno 
•— dailės. Kompozitoriai Dvarionas, Juzeliūnas, Vainiūnas, 
Karosas, Balsys, Klova, Indra ir kiti, sukūrė kelias naujas ope 
ras, du baletus, kelias simfonijas, kelis koncertus smuikui su 
orkestru, fortepionui su orkestru ir daug smulkesnių pjesių bei 
vokalinių kūrinių. Tačiau dar svarbiau tai, kad naujoji lietu 
vių muzika kūrybiškai panaudoja liaudies melodijas, liaudies 
dainų stilių, intonacijas, kas suteikia mūsų kompozitorių veika 
Jams savitumą, originalumą, nacionalinį charakterį. Reikia dar 
pažymėti, kad meno ugdymą Lietuvoje šiuo metu skatina ne 
vien vyriausybės išlaikomos įstaigos, kaip teatrai, filharmonija, 
konservatorija, muzikos mokyklos, dailės institutas, bet ir gau 
sūs saviveiklos kolektyvai. Augšto lygio dainos, tautinių šo 
kių bei žaidimo muzikos ir teatro srityse yra pasiekę ne tik augs 
tųjų mokyklų, bet ir kai kurių fabrikų, o taip pat ir kolūkių sa 
viveiklininkai.

Lietuvių vaizduojamasis menas — tapyba, grafika, sktup 
tūra, keramika-—T-bė Lietuvoje padarė taip pat milžinišką pa 
žangą. Seniausiai menininkų realistų kartai, dalyvavusiai lietu 
vių meno parodose dar prieš pirmąjį, pasaulinį karą, garbingai 

atstovauja tapytojai A. Žmuidzinavičius, J. Šileika ir skulpto 
rius P. Rimša. Iš buržuazinės Lietuvos laikotarpio, atsikratę 
nesveikomis modernizmo tendencijomis, šiandien dirba tokie 
meno meistrai, kaip J. Mikėnas, P. Aleksandravičius, St. UŠins 
kas, A, Gudaitis, A. Kučas, J. Buračas ir kt. Puikiai pasirodė ir 
jauniausioji karta, išaugusi jau Tarybų Lietuvoje — A. Satlu 
kas, V. Galdikas, A. Makūnaitė, L. Žuklys ir daugelis kitų.

Kaip lietuvių literatūrą, muziką, taip ir vaizduojamąjį mc 
ną maitina liaudies menas — audiniai, drožiniai, ornamentika. 
Krašto peizažas, liaudies žmonių charakteriai, buituis ir dailiai 
duoda neišsenkančios medžiagos visų žanrų menininkams.

Norėčiau sustoti ties liaudies dvasinių turtų rinkimu ir jy 
apsauga. LTSR Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir litera 
tūros instituto tautosakos sektorius turi surinkęs apie 200.000 
dainų, apie 30.000 melodijų, apie 45.000 pasakų, nekalbant jau 
apie smulkiąją tautosaką — mįsles, patarles, priežodžius. Da 
bar visa ta medžiaga sistematizuojama ir ruošiama spaudai. 
Keletas rinkinių jau išleista. Dideli tautodailės turtai surinkti 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio muzėjuose.

* * *
Kai aš rašau apie nacionalinį dabartinio lietuvių meno cha 

rakterį, man prisimena kitų Tarybų Sąjungos tautų — gruzinų, 
armėnų, uzbekų, tadžikų ir kitų, ypač mažųjų tautų — menas 
bei kultūra. Aš visada džiaugiuosi patirdamas, kad ir tų tau 
tų menas, kultūra turi ryškius nacionalinius bruožus. Ir mu 
kas niekados nesikėsino tų bruožų niveliuoti. Priešingai, na 
cionaliniai meno ir kultūros bruožai Tarybų Sąjungoje kėlė ii 
tebekelia visuotinį susidomėjimą bei paskatinimą. Kasmet Mask 
voje įvyksta atskirų respublikų ir autonominių sričių meno, a 
teratūros ir kultūros dekados, kurių metu parodomi geriavssi pa 
siekimai visose dvasinės kultūros srityse. Dvi tokias dekadas bu 
vome suruošę ir mes, lietuviai. Drauge su mūsų profesionali 
niu menu, didžiausią susidomjimą bei pritarimą kėlė liaudies mi
nas : dainos, šokiai, drabužiai, audiniai, medžio dirbiniai. Gy 
vai buvo komentuojamas šiaurietiškos lietuvių liaudies kultūros 
pobūdis, pasireiškęs ypač dainose ir šokiuose: judesių santūru 
mas, susimąstymas, saiko ir harmonijos pajautimas.

Suprantama, kad toks mūsų liaudies dvasinės kultūros ap 
raiškų įvertinimas labai skatinančiai nuteikė visus mūsų meno 
darbuotojus. Be abejo, paskutiniųjų metų žymūs pasiekimai 
tiek literatūroje, tiek muzikoje, tiek dailėje yra išugdyti liau 
dies kultūros syvų ir šilto, draugiško tarybinių tautų pritarimu.

Matydamas ir žinodamas, kaip gaivinančiai paveikė lietu 
vių meną paskutiniame dešimtmety priartėjimas prie liaumes 
ir jos kūrybos panaudojimas, aš laikau lietuvių nacionalinės kul 
tūros pagrindų klausimą išspręstą visiems laikams. Istorinėje 
visuomeninių santykių raidoje liaudis iškovojo pirmaujant} vaia 
meni, kurio ji niekados niekam neužleis. Eisi kartu su liaudimi 
kiekvienoje žmogaus veikimo srityje, reikia eiti vieninteliu tei 
singu ir pažangiu keliu“.
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Mosklo - Technikos naujienos
DR. VYTAUTAS 

Xaver universiteto, Cincinnati, 
Ohio, piofesorius ir fakultetu 
vadovas, lapkričio 1 d. sulaukė 
40 metų amžiaus. Dr. V. Bic 
liauskas yra gimęs 1920 m. lap 
kričio 1 d. Plačkojų km., Visa 
kio Rūdos vis., Mariampoles 
apskr. Mokėsi Mariampoleje, 
Vilkaviškyje ir Tuenbingene, 
Vokietijoje, kur baigė tilosoū 
jos fakultetą, 1943 m. patašy
damas disettaciją iš psicholugi 
jos ir gi/udamas daktaro laips 
nį. 1944—48 m. dirbo kaip asis 
tentas pas prof. Lerschą psicho 
logijos institute Miunchene. Ai 
vykęs į Ameriką, dėstė psichą 
logiją King’s Kolegijoje. \AZ■ i 
kės - Barre, Pa., o 1950 m. uu 
vo pakviestas į klinikinės ir tai 
komosios psichologijos koie«i 
ją Richmond, Va. 1958 rn. X i 

universitetas. Cincinnati, 
pakvietė jį vasaros sc 

metrui, o paskiau visam laikui. 
Šių metų pavasarį dr. V. Bi<- 
liauskas buvo pakeltas ordinari 
niu profesorium ir paskirtas la 
kulteto vadovu (chairman).

ŠVIEČIANTIS STIKLAS
Įsivaizduokite kambarį, kuria 

me sklinda šviesa ir kuriame ne 
ra nei lempų, nei kitokio tipo 
Šviestuvų. Toli šviesa sklinda 
nuo langų, tačiau tai ne dieno., 
šviesa. Kambaryje šviesu, o 
lauke — tamsi naktis.

Ir tai nebus fantazija. Daba> 
siekiama išrasti visiškai naujas 
šviesos šaltinius patalpoms ap 
x—<esti. JAV firma „Westing 

jse jau gamina šviečiančias 
sienų dangas ir ėmė tirti svie 
čiančius langus, kuriuos sūdai o 
dvi plokštės, tarp kurių įdeda 
mas fosforo tarpsluognius. Per 
pastarąjį leidžiama srovė, kuri 
sukelia vadinamąją elektronu 
minescenciją. Tokiu būda, slik 
lo paviišius tampa lygios švie 
sos šaltiniu. Dienos metu tokie 
langai yra visiškai skaidrūs iš 
abiejų pusių.

Tokią šviesą, kuri gali būti 
įvairių spalvų, galima panaudo 
ti taip pat kambarių luboms uei 
stiklams apšviesti.

ERITROMICINAS
Visiems gerai žinomas gyūu 

masis penicilino veikimas susi, 
gus nuo streptokokų, stafiloko 
kų, gonokokų ir kitų mikrobų. 
Bet mokslininkai jau seniai pa 
stebėjo, kad pasitaiko pemei i 
nui atsparių stafilokokų. Pasta 
ruoju metu tarybinė farmacijos 
pramonė, įsisavino naujo auti 
bioiko eritromicino gamybą 
Šis antibiotikas įveikia bei nu

‘tmmmutttttttmttttuntmnttnnuuttmmtttttttttttmtmmmttmmmmmn

J. BIELIAUSKAS, 
slopina visų penicilinui atspa 
rių stafilokokų augimą. Tu.p 
pat gauti geri rezultatai, gy
dant eritromicinu eilę vidaus ii 
gų ir chirurginius susirgimus. 
Eritrimicinas pasyžymi laba 
mažu toksiškumu ir didel.U 
skvarbumu, pvz„ jis prasiskver
bia į pleuros bei pilvaplėvės iui 
mus, placentą ir kt.

PEILIAI VIETOJ GIRNŲ
Vengrų mokslininkas Pau 

liūs Rajkanas sukonstruavo n.a 
šiną miltam-, malti, kurioje ik 
ra girnų; jas pakeičia daugiau 
kaip 100 apskritų peilių. Peiliai 
supjausto grūdus j visiškai iy 
gias dalelytes - miltus, 
iant” grūdus šia mašina, 
atliekos sumažėja iki 20 proc. 
Per valandą ji sumala 15 cnt. 
grūdų, bis išradimas duoda nau 
jas, plačias galimybes miltu pra 
monei.

„I-ia 
miltu

PIENO TRANSFUZIJA?
Medikų sluogsniuose siekia 

ma tam tikrais atvejais pakeisti- 
kraujo transfuziją... pieno tr<u;„ 
fuzija! Bandymai, atlikti ..U 
veršiukais parodė, kad, įšviiKŠ 
čiant į venas saldaus pieno, ga 
įima pakeisti apie ketvirti viso 
kraujo.

Pasirodo, kad tarp pieno ir 
kraujo proteinų esama daug 
oendro. Jeigu bandymai su žmo 
nėmis duos gerus rezultatus, tai 
šioje srityje bus padarytas aide 
lis žingsnis pirmyn.

VĖŽLYS MLžINAS
Vietname. Saigono apylinke 

je žuvininkai pagavo milžinis 
ką vėžlį 80 inčų ilgio. Ketu 
riems sulipus ant jo nugaro.-, 
vėžlys tartum nieko nejausda 
mas ėjo savo keliu.

Vėžlių žinovas tvirtina, kad 
tas yėžlys yra Dermochelys še< 
mos ir gyvena vidutiniškam ><h 
mate ir tik retai kada patenka 
į šiltą klimatą.

APSAUGINIAI 
MARŠKINIAI

Nemokantiems plaukti išia.; 
ti specialūs marškiniai, kurie, 
prisilietę prie vandens, autonia 
tiškai prisipučia. Tokie 
niai gaminami įvairaus 
tiek vaikams, tiek ir 
siems, o savo išvaizda 
mena įprastinius spoitinius 
marškinius. Vidinėje uždaroje 
kišenėje yra mažas balionėlis, 
pripildytas nenuodingų chemi 
kalų, kurie, reaguodami su van 
deniu, bematant išskiria daugy 
be dujų. Šios pripildo dvigubus

inarski 
dydžio 
suaugu

S LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. 5 I A U Č I U L 1 S 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

A. NORKELIUNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (karnp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
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| SIUNTINIAI
į LIETUVON IR Į KITUS SOVIETŲ KRAŠTUS 

per ANGLIJĄ ir ŠVEDIJĄ.
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis 

per Janiną ADOMONIENĘ.
Siunčiame įvairiausius vaistus, gydymo reikmenis, 

medžiagas, drabužius, odas, avalynę, siuvimo masinas, 
akordeonus, dviračius, maistą ir lt. 
Užsakymai iŠ kitur primami paštu.

Siuntiniai pilnai apdrausti.
i Kieiptis: 1319 St. Germain, Vile St. Laurent, 
? Montreal, P, Q. Tel. RI 4-6940.

::

t t ::

Vic Stropus §
White Rose Service Station §

Naujai atidaryta Service Station 
Gazolinas ir automobilių taisymas. 

Lietuviams 10rr nuolaida už taisymus.
Esu baigęs automobilių taisymo mokyklą — 

reikalui esant galiu parodyti pažymėjimą. 
Maloniai kviečiame užvažiuoti pas mus.

Viktoras Stropus ------------ Teofilius Subačius

9000 Pie IX Blvd. RA 1-2347 g

DO 6-8080

Quircaillerie Jacob Hardware
REG’D.

Specialybė: DOVANOS
7610 Central St. LaSalle. ų

Rašo kun. L. Jankus,
Balfo direktoriai, advokatai 

pp. Abraitis, S. Briedis ir CL. 
Paulis pataisė - papildė Baito 
įstatus. Naujas projektas išsiun 
tinėtas Baito d’iektoriams it 
busimiems X-jo t.alio Seimo ats 
tovams. Seime, kuris įvyks Ci 
kagoje lapkričio 25—27 dd. sis 
Įstatų projektas bus pateiktas
svarstyti.
Balfo trijų mėnesių apyskaitos.

Balro finansai vasaros tnėm 
siui labai nuseko. Liepos, rug 
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais ture 
ta 22,027 doleriu išlaidu, o tik 
16.717 dol. pajamų. Aukų

NAUJI BALFO ĮSTATAI

Balfo reikalų vedėjas.
bendrai šalpai gauta tik 2.000 
dol. Kiti pinigai, per 14,000 gau 
ti su davėjo nurodymu (apmo 
kėjimas už siuntinius, mokyte 
loms) Vasario 16 gimn. 4,495 
dol., Saleziečių gimn. 480 dol

Išlaidų padaryta daugiau re 
miant tremtinius Vokietijoj. 
9,085 dol.. siuntiniai Lietuvon 
2.594 dol. ir kt. Spalio 1 dienai 
apyvartos
re beliko tik 3.322 dol. ir be 
veik už tūkstantį dol. skubiai 
mokėtinų sąskaitų. Nenorint 
Balfo atsargos kapitalo liesti, 
Balfo skyriai turėtu skubiai all

kapitalo Balfo cent

marškinius taip, kad jie gan 
lėngveų išlaikyti žmogų van 
dens paviršiuje, lyg koks apsau 
ginis guminis ratas. Norint ga 
Įima pripūsti tokius marškinius 
oro ir iš anksto.

ULTRAGARSAS GYDO 
LŪŽIMUS

Dažnai pasilaiko atvejų, km, 
padarius chirurginę operacija, 
sulūžęs kaulas dėl vienų ar ki 
tų priežasčių sunkiai gyja. Pa 
sirodo, kad čia į pagalbą chirui 
gui gali ateiti ultragarsas. V o 
kiečių žurnalas „ZentralblatL 
fur Chirurgie“ aprašo atsitikt 
mus, kai sulaužyti kaulai gydą 
vo žymiai sparčiau, paveikusi 
juos ultragarsu po 5 minutes 
kas 2—3 dienas.

BŪDAS VABZDŽIAMS 
NAIKINTI

Naujas budus kenkėjams na; 
kinti, panaudojant silicio jangi 
nius, yra labai veiksmingas, La 
boratorijosc ir lauko sąlygom:- 
atlikti bandymai davė puikius 
rezultatus.

Tokie silicio junginiai, kaip 
silikageiis ir silicio dioksido c.e 
rozolis, pasižymi dideliu pavir 
siaus aktyvumu.. Medžiagos 
naudojamos dulkių pavidalų. 
Nedideli kiekiai tokių dulkių, 
patekę ant vabzdžio, sunaikina 
jų apsauginę chitininę dangą. 
Išrengtas iš šio rūbo, vabzdys 
greit betenką kiekvienai gyvy
bei būtinos drėgmės ir išdžiū 
ves žūva. Jį

Rudens vajai.
Balfo Centre gaunama žinių 

ir pranešimų, kad rudeniui u 
oūsimo seimo proga pajudėj j 

Balfo skyriai ruošdami Įvairius 
parengimus, vajus ir rinkliavas. 
Baltimorės skyrius (pirm. E. 
Armanienė) jau atsiuntė Cent 
rui pirmuosius rudens vaisius 
305 dol.

Balfas ir vaistų siuntos
Nuo rugsėjo 15 d. vaistų 

siuntos į Lietuvą ra SSSR su 
mažėjo. Mat dabar į kiekvieną 
siuntą reikia dėti formalius. Lie 
tuvoj duotus ir antspauduotus 
receptus. Vaistų siuntinių užsa 
kytojai dabar turi prisiimti n 
riziką bei nuostolį, jei vaistai 
nebus per geležinę sieną Įleisti, 

, o bus grąžinti. Balfas vaisius 
i tik superka ir išsiunčia. Jokių 

garantijų del vaistų įteikimo ne 
gali duoti ir neduoda, tačiau 
prašantiems vaistus išsiųsti, mie 
lai patarnauja ir stengiasi kuo 
pigiau vaistus nupirkti.

IMIGRACIJOS REIKALAI.
Norintieji iš Europos ats. 

kviesti pažįstamus ar gimines, 
turinčius tremtinio teises, tini 
užpildyti specialią formą 1-59'-, 
kurią turi dar patvirtinti vietos 
Balfo skyriaus valdyba ir Bal 
fo Centras. Prie to dokumentu 
dar pridedama atskirais raštais 
darbo ir buto užtikrinimas 2 rre 
tams bei kelionės apmokėjimas 
iš aerodromo (ar uosto) Į gy 
venvietę. Tų formų galima gau 
ti vietos imigracijos įstaigose,

| BELLAZZI-LAMY, INC
'į} DO 6-6941’ 76/9 George St., Ville Lašale.

g Įvairi medi io statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai
Insuliacijn, fen-Test, Masonite, statybinis popieris.M. MACIUKAS

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

; AUGŠTOS 

’ RANKŲ 

ANGLIŠKOS

KOKYBES

D A R B A S

MEDŽIAGOS

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

KĄ IŠ JŲ PADARĖ, . .
Atkelta iš 4-to pusi.

liškųjų tautų literatūros ir mtkauti okupanto „meniškųjų rej 
no. Toks nacionalinės speci: kalavimų“ pakopa yra — kai 

H kos išpūtimas neišvengiamai ve bos subendrinimas, arba — rusi 
da į užsisklendimą, į žalingą na Hkacija. Negalima patikėti, kad 
cionalinį atsiribojimą ir jok'U Putinas to nesuprastų, to &eŽi 
būdu negali patarnauti stipri notų ir to nejaustų, turėdamas 
nant literatūros ir meno komu jau žiaurią patirtį. Tat, jeigu 
nistinį idėjiškumą, jų ryšius su Putinas rašo taip „naiviai“, ta: 
liaudies gyvenimu, su komunis neabejotina, kad jis yra privei-' 
tinės statybos uždaviniais“. tas taip rašyti „komunistinių są

Todėl, pasižiūrėję į šio strailygų“. Tai yra žiauru, bet tai 
psnio poraštę, nesijuokime, kai yra realybė. Tragiška, kad ta 
Sniečkus kalba, jog sovietija „komunistinė realybė“ (kurtos 
„ryžtingai kovoja prieš atimi tikrasis vardas — okupacija ir 
nistravimą ii komandavimą lite kilonializmas) yra žudanti — 
ratūrai ir menui“, o kita — n ir tautą, ir žmogų, ir kūrybą. 
Sniečkus labai aiškiai pasako 
tą, ką pasakė Suslov: užmir 
te mūsų carų praeitį ir klaus 
te, ką mes jums diktuojame

Tat ai neklysta Putinas sakylių“ tomai?
damas: „...aš laikau lietuvių na Ir dar vienas ryškus faktas: 
cionalines kultūros pagrindų Pagal pirmąjį ,,Sukilėlių“ tonrį 
klausimą išspręstą visiems la buvo paruoštas „Sukilėlių“ ope 
kams"? — Aiškiai klysta. Fuii rai libretas, kurio ruošoje daly 
no aptariamas lietuvių liaudie?, vavo 
kūrybos savaimingumas Susi: 
vui ir Sniečkui netinka; jų įis 
yra laikomas žalingu. Liaudies 
kūryboje, pagal juos, nereikia 
jieškoti to, kuo tauta, kuo iie 
tuvių liaudis savaiminga, bot 
reikia jieškoti to, kas derinasi 
su okupacija, sutampa su rusų 
tautos savybėmis; kitaip sakant 
— reikia prisiderinti ir paklura 
okupacijai ir okupanto diklan 
tui. Liaudies kūrybos vertini 
mas ir iškėlimas buvo tikta: 
įžanga į tolimesnius okupacijos 
reikalavimus, ko Putinas ne.iu 
matė, naiviai, nuoširdžiai, „iclc 
alistiškai“ manydamas, kad tai 
ir yra kūrybos, skirtos žmonių 
masei - liaudžiai, tikslas. O ka 
dangi kalba yra viena pagnud- 
nių savybių, kuo „nacijos“ .,ki 
riasi, tai, žinoma. įkandin se

Taigi turint prieš akis šuo 
š«u kius Suslovo ir Sniečkaus pasi 
} i sakymus, ar galima tikėtis, kaa 
! išeis antras ir trečias „Sukilę

Balfo centre ar Balio skyriuo 
se. Šis įstatymas, įleisti be kv-*» 
tos į JAV per 20.000 tremti 
nių, veiks dvejus metus. Darbo 
ir buto garantijos rašomos taip 
pat dvejiems metams.

Maistas tremtiniams
Balfo Centre gauta tikrų zi 

nių, kad JAV vyriausybė duos 
ir 1961-62 metams maistą liet, 
tremtiniams per Balfą. Šiuo me 
tu tam tikslui sudaromi atitn. 
kami dokumentai. Žemės Ūk«O 
Departamentas tik ką pranešė, 
kad šiems metams yra dar pa 
skirta šimtas milionų svaių ry 
žiu. Balfas rugsėjo 30 d. pakru 
vė Lake Charles uoste lietu 
viams 240,000 sv. ryžių. Tai 
ekrtra 24,000 vertės dovana.

Balfo stogas nenugriuvo.
Spaudoje pasirodžiusios žinu 

tės, kad audra Diana nuvei lė 
Balfo namų stogą, nėra tikra. 
Balfo namas yra 4 augštų. sc 
nas ir reikalingas nuolatinių re 
rnontų. Audra nuvertė tik r,a 
žą stogelį ir jį tolokai nuneše. 
Nuostoliai nedideli ir jau vis 
kas pataisyta.

pats Putinas; Juzeliūnas 
parašė operai muziką; buvo pa 
siūti kostiumai, padarytos desa; 
racijos, opera visiškai paruošta 
Spalio sukaktuvėms. Ir... Maak 
vos įsakymu viskas anuliuota. 
Kaip tiktai tuo pagrindu, kirų 
nurodo čia Suslov ir Sniečkov.

Štai kame yra lietuvio rašyto 
jo tragedija. Žinoma, tragtdi 
ja ir Putino, Jis yra mažiausia 
— visiškai supančiotas. Buvo 
kūrėjas gavęs temą, kulią tikrai 
kūrybingai vystė, pajėgiai nitu 
liojo į didelio masto epopėją, 
bet ji pasirodė, Sniečkaus žo 
džiai tariant „objektyvistinių 
tendencijų“, kurios, — jis t<<i 
tai sako, — „ideologiškai ...ža 
iingos“. Ką gi čia gaii kūrėja., 
padaryti? — Nieko. Jis bejėgis 
prieš Markso išgarsintas, o sv 
vietinių diktatūrininkų realinio 
tas „sąlygas“. Tai pavyzdys, ka 
da žmogus savo valios gyventi 
ir veikti neturi, — jis yra tikras 
„sąlygų“ vergas.

Nenuostabu, kad V. Mykolai 
tis - Putinas „Literatūros ir Me 
no“ laikraštyje visiškai nusimi 
nęs, sublogęs, sulįsęs ir bevii 
tiškas. Nejauku dėl to statyti ki 
tus, tikslesnius, klausimus ir da 
ryti tolesnius samprotavimus.

V. Mykolaitis - Putinas, — 
norėtųsi suklysti, — padėtyje 
be išeities... Deja. Skaudu tai 
konstatuoti, bet tai yra faktas.

Štai, ką padaro iš tokių net, 
kaip Putinas, žmonių ir kūrėjų, 
okupacija. . .

TEATRAS REPETUOJA 
LIETUVIŲ NAMUOSE 

Netekęs teisės naudotis it 
peticijoms ŠV. Juozapo bažny 
čios salės, Adelaidės Lietuvių 
teatras savo repeticijas perkele

Lietuvių Namus.
•i Aid. Stempužienė pakviesta 
lapkričio 18 d. dainuoti Buenos 
Aires mieste, Argentinos sosti 
nėję, ICSR Aula Magna salėje. 
• Dail. J. Tričys už geriausią 
natiurmortą („Žaislai“) Mm 
neapolio parodoje, Minnesota 
je, gavo premiją.

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose 

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

SIUNTINIAI NAMIŠKIAM
Lietuvių Prekybos B-vė., Anglija.

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

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

pre. I Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsnat.
Ižd. E. Gnganavičiūte RA 7-4097. «

Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.
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NIAGAROS PUSIASALIS
NEPRIKLAUSOMOS LIETU VOS KARIUOMENĖS 
ATSIKŪRIMO 42 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMĄ

RODNEY, Ont

ruošia ramovėnų skyrius, ki.r.s 
kartu mini ir 5 metu sukakti 
nuo skyriaus įsisteigimo Kana 
doje. Minėjimas įvyks lapkričio 
26 dieną 6 vai. p. p. slovakų sa 
Įėję, Welland Ave. ii Page St 
kampas, St. Catharines, Ont.

Šio minėjimo programa bus 
skirtinga negu kitais metais bu 
vo daroma. Akademinę minėj, 
mo dali choro „Varpas" kou 
certą norima įgroti į magneto 
fono juostą, kurią butu galima 
panaudoti radio transliacijoms 
Todėl iš dvieju daliu susideri 
ti programa norima padaryti 
kuo trumpesnė, bet kiek galima, 
kad būtu stipresnė. Minėjime 
atidarymo žodis. Toionto šau 
lių Vi. Putvio kuopos ir Ro 
chesterio ramovėnų atstovų žo 
die Lietuvos partizanų iš už gc 
ležinės uždangos priesaikos 
teksto skaitymas, kritusioms ko 
votojams eilėraščio deklamavi

OAKVILLE, Ont.
ŠAUKIAMAS METINIS SUSIRINKIMAS

Lapkričio mėn. 20 d., 4 vai. 
po pietų yra šaukiamas Oakvil 
lės apylinkės lietuvių metinis 
susirinkimas. Susirinkimas įvy 
ks pp. Žemtckų namuose, 13 72 
Rebecca Str., Oakville. Ont

Apylinkės valdyba prašo vi 
sus vietos lietuvius susirinkime 
skaitlingai dalyvauti, nes su. 
proga bus aptarta Vasario lo
tos šventės minėjimas, svarsto 

St. CATHARINES, Ont.
VISUOTINAS APYL. B-NĖ3 SUSIRINKIMAS IR 

VIEŠA PADĖKA
Spalio 22 d. dalyvaujant v. 

siems valdybos nariams, įvyko 
nepaprastas posėdis. Šis esą 
mos valdybos posėdis skaito 
mas paskutiniuoju ir nepapras 
tu, todėl, kad jame buvo per
žiūrėta praeities veikla, prisi 
minti reikalai, apsvarstyti nega 
limieji atlikti darbai ir galutino 
nustatyta visuotiniam susirinki 
mui data ir naujos valdybos 
rinkimų data: lapkričio 20 die 
na, 11 vai. vienuolyno salėje.

Prie užmirštųjų reikalų pri 
skaitomas ir buvusis parengi 
mas rugsėjo 17 d. 550 metų Žal 
girio minėjimas ir piniginė lore 
rija, kuri dalinai buvo kaip ir 
surišta su minimu parengimu. 
Kad tie, kurie mums padėjo iš 
eiti iš piniginių sunkumų, nega 
ii būti praleisti ir mūsų nepa 
gerbti pareiškiant viešą padėką.

Pirmiausiai dėkojame prog 
ramos pildytojams Si. Pilkai ’r 
L. Šukytei ir jos pranešėjai St. 
Zubrickienei. Gili padėka A. ir 
J. Ališauskams už nakvynę ir 
suteiktą globą mūsų svečiui St. 
Pilkai. J. ir M. Mackevičiams

■ mmmimntmmmmTn:nnnTtttn:rn
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT
& SEGUIN

Barristers,. Selicitors, 
Notary Public.

.. 35 Heryden Street
(netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ofice WA 4-9501
'' Res. BE 3-0978

*---------- XW 1---- MM xw— '■ x

Lietuvio Advokato Įstaiga.

Victor D. ALKSNIS
-'-A-dvokaijis — Notaras

£2-Rięhmond St. West
(Kampas Bay ir Richmond) 

Room 9C1.

Toronto, Ont.
Telefonas EM 2 2585

_ lesmocs.": -wczr—

A. E. McKAGUE
■ ' • Barrister and Solicitor

-Advokatas ir Notaras
Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 

1008 North Ontario Bldg.
330 Bay Street, 

TORONTO 1, Ontario.

mas, choro „Varpas“ koncei 
tas ir tautos himnas.

Po minėjimo dalies iki 12 vai. 
nakties tęsis subuvimas, veiks 
užkandžių ir išgėrimų bufetas, 
šimtas fantu loterija ir gros ge 
ras orkestras.

Lapkričio 2 7 d. 10 vai. ryto, 
75 Rolls Avė., vienuolyno kop 
lyčioje pamaldos už žuvusius k 
votojus. Skautai ir romuvėnai 
dalyvauja ir pamaldose su sa1- > 
vėliavomis.

Malonius tautiečius-tes kvu 
čiame paremti ramovėtiškas 
pastangas, atvykti į minėjimą 
lapkričio 26 d. punktualiai 0 
vai. vak., nes vėliau atvyk; 
trukdys magnetofono juoston 
įgrojimo darbą. Pasimatyti, pa 
sišnekėti, paskutinį kartą piles 
adventą su savaisiais ir dalyvau 
ti pamaldose ir pasimelsti už ži. 
vusius.

Ramovėnų Valdyba.

mos rezoliucijos Jungtinių Tau 
tų atstovams ir kiti reikalai.

Numatoma, jog susirinkime 
turėsime svečią, kuris praves 
komentarus politine tema.

Kas neturės susisiekimo p.ic 
monių, lai prašome paskambki 
ti telef. VI 5-1429, mielai pa 
tarnausime.

Apylinkės Valdyba.

labai gražiai ir pavyzdingai su 
ruoštą bufetą. K. Bogušiui— 
tvarkingą stalo loteriją. Minėti 
nas yra ir svečias iš Oakviles 
Tonas Gimbutis, kuris palaikyda 
mas B-nę ii kaip jis pats išsi 
reiškė lietuviškų reikalų palai 
kymui nupirko visus stalo lotcii 
jos likučius, sumokėdamas net 
12 dol. Dėkojame St. Vaitkui, 
K. Butkui, J. Kolainiui, P. Meš 
kauskui, J. Grigui ir visiems ,<i 
tiems čia neišvardintiems, bet 
prisidėjusiems kokiu nors dar 
bu.

Mūsų visų augščiausia pade 
ka tenka paskaitininkui pulk. 
J. Giedre čiui, kuris net ir už kc 
lionę atsisakė imti mokestį. Są 
ryšy su parengimu ir loterija už 
talpinimą korespondencijų ii ut 
sišaukii.-ių lietuvių spaudai n 
L Šajav.kai už pareiškimą alsi 
šaukimų.

Naujas dalykas ir mums a, 
nešęs naudos yra piniginė lole 
rija. Mes kreipėmės į kitas di 
desnes kolonijas ir gavome ne 
mažą pritarimą. Pagal išplatin 
lūs — daugumoje pasiųstus o 
lėtus paštu teigiamai prisidėjo 
30 proc., grąžino neišplatinlus 
8 proc. ir visai neatsakė ir ne 
grąžino biletų 62 proc. Iš ame 
rikiečių teigiamai pasisakė 2 
proc. Įdomiausia, kad jautr-au 
šiai atsiliepė mūsų mažesniej, 
—eiliniai veikėjai, iš augšlcs 
niųjų, kaip inžinieriai, daktarai 
ir kiti prekybininkai, teigiamai 
pasisakė tik 2,5 proc. Atsirado 
dar ir tokių, kurie pareiškė p: e 
tenzijas, kaip turėjome teisę tuo 
reikalu pas jį kreiptis.

Pagal pelną ir padalinimą bu 
vo leistos tik šios piniginės do 
vanos, kurias rugsėjo 17 d. lai 
mėjo: pirmą 50 doi. premiją, 
biletas Nr. 459 iš St. Cathar 
nes, Ont. Dalios Polujanskai 
tės, antrą 15 dol.—Nr. 1391 iš 
Merritton, Ont. L. Vaičius, tie 
cią 10 dol. -— Nr. 2020 iš Me 
landhon, Ont. W. Šūkis, ket
virtą 10 dol. — Nr. 1024 iš či. 
Catharines, Ont. Birutė Bogu 
šytė, penktą 10 dol.—Nr. 4660 
•š Lethbridge, Alberta, G. No 
reika ir šeštą 5 dol. — Nr. 1912 
iš Niagara Falls, Ont. G. Janu 
tšonis! Visiems prisidėjusiems 
ir mus remusiems nuoširdžiai 
dėkojame, o ypač gilią padėką 
reiškiame atsisakiusiems priklau 
sorno mokesčio už išplatinimą.

Baigiantis mūsų metinei ka 
dencijai visiems per visus mc 
tus mus ri^fiTusiems, padėjo 
siems savo darbu bei savo para 
rimais, tariame ačiū, ypač WJ 
lando apylinkės valdybai už

Mary Peate, CBC pianešėja. Ji yra autorė Tea and Trumpets 
ir Noro and Then programų, duodamų per CBC Tians-Cana 
da radio tinklą. Savo 1 ea and Trumpets programose ji pane 
čia įvairias moteris dominančias temas. (CS).

LIETUVOS VARDAS VĖL PLAČIAI MINIMAS 
ITALIJOS SPAUDOJE.

Itališkosios Šveicarijos dalies 
dienraštis „II Giornale Del Po 
Dolo“ spalio 3 d. laidoje įsiete 
jo 220 eilučių vedamąjį pava 
dintą: „Šventovė ant Baltijos 
krantų”, kuriame pasinaudoda 
mas Elta-Press paduota žinia 
apie Marijos Taikos karalienes 
šventovės pastatymą Klaipėdo 
je ir operuodamas kitomis jau 
pirmiau Elta-Press duotomis ži 
niomis savo ilgame straipsnyje 
iškelia lietuvių tautos rezisten 
ciją, heroiškumą ir ryžtą išlikų 
katalikiška, nežiūrint persekio 
jimų ir visokių kliūčių daromų 
okupantų. Dienraštis baigia .-><1 
vo straipsnį pabrėždamas. k. G 
„Taika, kurios lietuviai mai 
daus Madoną ant Baltijos krau 
tų, nebus tikriausiai ta pikasi 
nio balandžio, bet tah<a teisin 
gurne, laisvėje irmeiiėje. Taika 
pažadėta Kristaus tiems, kūne 
seka Evangelijos pamokymus“.

Romoje icidžnamas žurnalas 
„Rivista Romaną“ rugsėjo ?J 
d. numeryje specialiame skyrių 
je pavadintame „Lietuvos Kur 
jeris“ įsidėjo net 8 Eita Press 
paduotas žinias.

Varese savaitraštis „Luce“ 
rugsėjo 16 d. laidoje patalpino 
Elta-Press paduotą ex kunigo 
J. Ragausko knygos „Ite, Mis 
sa ėst“ recenziją ir kritiką.

Visa Kanados spauda įsidėjo 
Kanados premjero Diefenbake

gražų bendradarbiavimą. Benu 
romis jėgomis daug padirbome, 
bet dar daug liko neatlikta ir 
nepadirbta. Tikimės, kad atei 
tyje šis bendradarbiavimas dar 
labjau stiprės ir su mūsų nau 
jąja valdyba dvigubai darbas 
padidins. Dėkingi esame ir kitų 
apylinkių organizacijoms, o 
ypač Hamiltono ir Toronto n 
daug kitų neišvardintų mus su 
pratusiems ir mums pagelbėja 
siems.

Už paramą neliksimi ir mes 
kurti, kiek tik bus mūsų gali 
mybėje stengsimės tuo pačių at 
silyginti. Žinome, kad lašas po 
lašo ir akmenį pratašo. Tad dė 
darni į krūva daugiau lašų, bū 
sime galingesni ir greičiau ai 
sieksime savo pagridinį tikslą.

Apylinkės Valdyba.
TUOKIASI

VISUOMENININKAS
Šiomis dienomis mūsų kelių 

organizacijų aktyvus narys, ne 
nuilstamas veikėjas ir lietuvis 
kų darbų rėmėjas Ignas Šajau 
ka susižiedavo su lietuvaite Aac 
le Malčjūte-Malthus iš Mas 
peth, N. Y. Vestuvės numato 
mos lapkričio mėnesį. Dabai 
I. Š. įieško piikti namą ii kai 
suras, sako: tuojau vesiuo;,. 
Džiugu, kad mūsų kolonija dar 
vienu darbščiu lietuviu padi 
dės.

PARDUODAMA 200 AKRŲ 
TABAKO FARMA.

Leidimas auginti 72 akrai, 2 
gyv. namai; mūrinis moderniš 
kas — savininkui ir medinis 
apynaujis — pusininkui. 2 ba
nes — specialiai tabakui ir gy 
vuliams bei padargams. Dvi 
gubo dydžio šiltadaržis, 8 džio 
vykios šildomos natūraliu gazu. 
Prie pat miestelio, ant gero kt 
lio, miesto guzas, vanduo rr 
elektros įrengimai. Farma, in 
venterius ir visa aplinka pavyz 
dingame stovyje. Kaina prieina

WINNIPEG, Man.
TRUMPOS WINNIPEGO ŽINIOS

— Rugsėjo 20 d. Mykolas 
Bukauskas atšventė savo varda 
dienį. Ta proga pas jį buvo at 
vykę pasveikinti parapijos kleb. 
kun. J. Bertašius ir jo draugai 
bei pažįstami. Iš Vankouverio 
buvo atvykęs sūnus, kuris tar 
nauja Kanados laivyne. Vaka 
rienę ir visą parengimą IvarKC 
p-lė Šidagytė.

— Iš miškų, mėnesiui atosio 
gų, grįžo Alfa Paškevičius ir į 
JAV išvyko paatostogauti.

— Aldona Balčiūnienė išvy 
ko atostogų į JAV.

— Bronius Bražiūnas, kum

— Italijos Madų Centras „11 
Centro Italiano Moda“ rugsėjo 
13 d. raštu įjungė i Garbės Ko 
mitetą Elta - Press direktor-ų 
ir redaktorių. Šis faktas paro 
do, kad Elta-Press randa kas 
dien vis didesnio susidomėjimo 
Italijos visuomenėje.

— Lietuvos katalikų mokslo 
Akademijos rūpesčiu rugsėjo '6 
Šv. Kazimiero kolegijos koply 
čioje įvyko pamaldos už a. a. 
prof. Kazį Pakštą.

AR GIRDĖJOTE APIE KA 
RALIENĖS MIKALDOS 

SABUOS PRANAŠYSTES?
Lietuvoje žmonės labai do 

mėjosi karalienės Mikaldos Sa 
bijos pranašystėmis, nes jos pra 
našavimai išsipildo. Tos prana 
šystės buvo dingusios. Daba 
pasisekė gauti originalas tos 
knygelės, kuri 1880 metais bu 
vo į lietuvių kalbą išversta ii 
išleista. Ji ypatingai yra įdomi,, 
kad šių lakų pasaulio įvykiai 
joje yra atspėti, tat yra pagrin 
do manyti, kad ir spėjimai, kas 
bus toliau, išsipildys.

Petras Pleskevicius, Savanų 
ris-Kūrėjas, Laisvės kovų karo 
invalidas 100% nedarbingas, 
nustojęs kūno dalies, apdovano 
tas visa eile atsižymėj.mo žen^ 
lų už kovas frontuose, dabar iu 
rėdamas tą knygelę, nutarė is 
originalo ją perspausdinti ir iš 
platinti.

P. Pleskevicius buvo kelius 
kartus sunkiai sužeistas ir čia 
bar, neturėdamas sveikatos, jo 
kio darbo negauna ir dirbti ne 
gali, yra išlaikomas savo žnio 
nos, kuri dirba valgykloje plan 
dama indus ir gaudama 50 ixn 
tų už valandą.

Todėl Pleskevicius tikisi už 
išplatintas knygeles kiek nors 
užsidirbti ir tuomi pagerinti p■> 
vo būklę.

P. Pleskevicius iš anksto dė 
koja tiems lietuviams, kurie jį 
parems pirkdami tą įdomią kny 
gėlę.

Mikaldos Karalienės Sabijee 
pranašavimų knygelę gal:n:a 
gauti „Nepriklausomos Lietu 
vos“ redakcijoje, arba užsisaky 
ti pas patį P. Pleskevičių, j-, 
antrašu. P. Pleskevicius, 288 
Emerald Street North, Hant i 
ton Ontario, Canada. Vienos 
knygutės kaina 50 centų.

rio pareiškimą J. Tautose, rei 
kalaujantį suteikti Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai laisvę.

Sąryšyje su Chruščiovo iš 
Keltu kolonializmo klausimu J. 
T. Italijos spauda, kaltindama 
Maskvą tikruoju kolonializmu, 
gana Ipačiai pažymėjo kaip bu 
vo okupuoti ir inkorporuoti Pa 
baltijo kraštai ir pavergta 1L. 
skvos jungui visa eilė garbingų 
Europos tautų. Tarp laikraščių 
kurie plačiau iškėlė šia proga 
Lietuvos laisvės problemą, pa 
žymėtini: Bari „Gazzetta Del 
Mezzogiorno“, Milano „Gcn 
te“, Romos „Lo Specchio", „U 
Quotidiano”, „U Secolo DTta 
lia“, Torino „La ištampa’’ n 
„La Voce Del Popolo“, Fo'-sa 
to di Vico „La Voce“, Vogi.e 
ra „Nuovo Oltre Po' Socialia 
ta“ ir kiti.

Vatikano organas „L’Osscr 
vatore Romano“ rugsėjo 26 d., 
laidoje pasitalpino buvusio An 
glijos premjero Edeno kalt: js 
pasakytos Salisbury ištrauką, 
kurioje jis sako: „Chruščiovas 
sako, kad visos kolonijos tuic 
tų gauti tuo pat laiku neprikišu 
somybę. Kokia viltis gražios at 
eities būtų Vengrijai, Rumuiu 
jai, Lenkijai, Bulgarijai, Alba 
nijai, Lietuvai, Latvijai ir Esti 
jai, jei jos galėtų vėl tapti laia 
vu demokratijų kraštais: Rusi 
ja tada nebūtų tai, kuo ji yra 
šiandien: pati didžiausia kolom 
jalinė galybė pasaulyje“.

ARKIVYSKUPAS SAMORĖ 
PAGERBĖ LIETUVIŲ 

TAUTĄ
Rugsėjo 19 d. Bardi mieste 

lyje, Parmos provincijoj, Ilali 
>oj, su didelėmis iškilmimėmis 
buvo pašventinta moderniška 
prieglauda seneliams, pastatyta 
Arkiv. Antonio Samorė ypatin 
giems bažnyčios reikalams kon 
gregacijos sekretoriaus rūpės 
čiu. Iškilmėse dalyvavo ,/isa 
eilė Italijos ir užsienio svečių, 
kurių tarpe lenkų arkiv. Ga w 
liną ir lietuviai prel. Tulaba ir 
kun. V. Mincevičius. Visose 
oficaliose kalbose labai gražia, 
prisiminė lietuvių tautą, kur jis 
praleido beveik 7 metus ir de 
kojo lietuviams už praeityje ir 
dabartyje parodytą nuoširdumą 
ir paramą.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

$ Taupyk ir skolinkis kredito kooperat '*’*«! a
t „PARAMA” t

* Paskola 1 asm. iki $ 3.000.— S
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdraus^

Darbo valandos: 9
«' Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5%—9 v. vak. 1 
& Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. d 
i; Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždaryta, a

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

PARDUODAMA 180 
AKRŲ TABAKO FARMA 

su 54 akrų auginimo teise; 7 na 
tūralaus gazo džiovyklos, 2 šiit 
namiai, 2 gyvenami namai, 2 
barnės — tabakui ir gyvuliams, 
miesto vanduo ir visos tabako 
auginimui reikalingos mašinos; 
pusė mylios nuo Rodney.

Kreipais: S. Zavackis. Box 
31. Rodney, Ont. Telefonas 
20710.

ma ir įmokėjimas pagal susita.i 
mą. S. Repšys, Rodnev, Ori*., 
telef. 8 W. 2.

neseniai grįžo iš miškų darbų, 
buvo išvykęs į Čikagą aplanky 
ti savo pažįstamų bei draugų. 
Šiomis dienomis savo mašina su 
grįžo atgal į Winnipegą.

• Romas Mitalas, besiruošiąs 
doktoratui Amerikoje, atlankė 
savo motiną čia Port Arthur, 
Ont.

— Pi. Ramonas ir p. Ramo 
nienė susilaukė dukrelės.

„ATEITIS” PRIKLAUSO...
Atkelta iš 3-čjo pusi.

-ęs jį stovintį kaip „ištinusį 
nykštį“ tarpe gerai apsirengu 
siu svetimšalių, kurie daugiau 
šia užimdavo viešbučio paia’. 
pas, paprašė jj parodyti savo 
dokumentus. Kolia paaiškino 
savo nelaimingą atsitikimą, oet 
saugumo policijos agentas ne 
patikėjo nei vienu žodžiu ir p*«. 
ėmė jį apklausinėjimui. Koiia 
buvo apkaltintas atidavęs savo 
asmeninius dokumentus kuriam 
nors šnipinėjančiam svetimša 
liui, bet prie šio nusikaltimo jis 
neprisipažino, tačiau nusileido
ir

sutiko su savo kvotėjų nuo 
mone, kad žmogus, kuris ga 
Ii prarasti savo visus asmenį 
nius dokumentus tualeto 
puode, lygiai taip pat gali 
išduoti savo kraštą...

Teisėjas nuteisė jį 4 metams 
darbo stovyklom Kolia susivai 
dydamas pilėme šį sprendimą, 
o jo akys tuo laiku bėgiojo per 
teismo salės žiūrovų eiles, kad 
dar kartą pamatytų jam bran 
gų, mažutį ir ašaromis apsihe 
jusį savo žmonos veidą.

„Blogai, kad jūs anksčiau ne 
susipažinote su Kolia“, pasako 
jo man Kelios brolis. „Jis bu. 
vo labai geras, garbingas žmo 
gus ir niekuomet niekam blogo 
nepadaręs, jis labai mylėjo sa 
vo šeimą ir lošdavo šachma 
tais. Jeigu jis būtų buvęs sver 
kas, tai būtų kitas reikalas, o 
dabar, žmogus rimtai sergąs vi 
durių ligomis ir nesveikais ms 
kstais, tai kas iš jo paliks, jei j 
ir išeis gyvas po 4 metu kalčji 
mo?“

Baigiant pasikalbėjimą. Ko 
lios brolis truputį pagalvojęs, 
ir net su pastebimu pykčiu aky 
se, paklausė: „Pasakykite man, 
ar ten. užsienyje, kur kiekvie 
nas naudojasi tokiais vandeniu 
nuleidžiamais tualetais, ar žino 
nės ten irgi piaranda savo do 
kumentus ar pinigus, panašiai 
kaip Kolia Gal būt, mūsų t u a 
lėtų konstrukcija nėra gera ii 
tai turėtų būti patobulinta?“

Į šį klausimą aš negalėjau 
atsakyti. Gali būti, kad ir už 
S. S-gos ribų žmonės prarand' 
savo vertingus dokumentus t 
lėtuose, bet ar dėl tokių nelai 
mingų atsitikimų turi žūti?

Bus daugiau.
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HAMLfibLTOM MŪSV^S'PORTAS'
BKjJ VEDA KAZYS BARONAS

TILLSONBURG DELHI, Ont.
Ryšium su lietuviu kat. parapijos Delbi, Ont., 

vienų metų gyvavimo sukaktimi 
š. m. lapkričio 19 d. ruošiama

HAMILTONO B-NĖS ŽINIOS PRANEŠIMAS Iš EUROPOS
Tautos, Kariuomenės ir Žai 

girio mūšio minėjimas Įvyks lap 
kričio m.n. 20 d. 5 vai. p. p., 
Lietuvių Namuose.

Paskaitą skaitys H. StCpS' 
tis. Meninę dalį atliks Hamilto 
no vietinės jėgos.

Pagerbemui, į minėjimą kvie 
Čiami visi Nepriklausomybės 
kovų dalyviai - savanoriai.

B-nės Valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus Hamiltono ir apy 
linkių lietuvius skaitlinga, 
lyvauti.

Prie Įėjimo bus renkamos 
kos minėjimo išlaidoms 
dengti.

d a

a j 
ca

B-nės Valdyba.
? PASKUTINĮ 

PASILINKSMINIMĄ
prieš Kalėdas rengia sporto klu 
bas Kovas lapkričio 26 d. Visi 
kviečiami atsilankyti, nes pa 
gal lietuvišką tradiciją, jokių so 
kių vakarų nebus iki pat N. M c 
tų sutikimo. Kaip paprastai u 
šiame sportininkų pasilinksmi 
nime, numatoma daug staigme 
nu.

SPORTO PIRMENYBĖS
Kanados lietuvių vyrų, mote 

IU ir jaunių krepšinio, stalo te 
niso ir tinklinio pirmenybės y.a 
pavestos vykdyti Hamiltono 
Kovui. Pasiruošimo darbai jau 

a pradėti, o pirmenybės 
ė mos sausio mėn. Į jas 

apie 200 lietuviškojo spoil 
jančio jaunimo. K.

NL BENDRADARBIS 
K. BARONAS

jau grįžo iš kelionės po Europą 
ir sekančiame Nr. pradėsime 
spausdinti jo įspūdžius iš Euro 
pos.

KASMET ŠALPOS K-TAS, 
šventų Kalėdų proga, vykdo 
vienkartinę rinkliavą sušelpti 
seneliams prieglaudose ir hgc 
niua sanatorijose Vikietijoje. 
Taip pat atsiranda bėdų ir vie 
toje. Prašome prisiminti vargs 
tančius mūsų artimus savo auk-1 
ir paremti Šalpos k-to pastai! 
gas. Rinkliavą vykdysime nuo 
lapkričio 15 d. iki gruodžio 31 
d. 1960 m. Šalpos K Las.

PAKRIKŠTIJO PIRMĄJĄ 
DUKTERĮ

Mūsų simpatingoje ponų Fe. 
likso ir Pranės Krivickų šeimo 
je buvo graži šeimyninė švente, 
kurios metu buvo pakrikštyta 
pirmagimė dukrelė Ridos Augv 
lės vardu. Ponai Krivickai yra 
labai malonūs žmonės, tun 
daug draugų ir remia visus tie 
tuviškus reikalus. Linkime svei 
kai augti! Kl. G.

„SAVANORIŠKAME“ Iš 
TRĖMIME VARGSTA 

a LIETUVOS JAUNIMAS
Hamiltone yra gauti laiškai 

iš okup. Lietuvos apie jaunimu 
vargus Kazakstane. Jie ten y ra 
priversti gyventi rusiškose ,,ze 
mlenkose“, t. y. įsikasę į žemę.

la oai

nu n rito 
suplaus

L>

Tokiose sąlygose gyvendavo 
tik fronto kariai. Grįžusi viena 
lietuvaitė, išbuvusi toje katar 
goję 3 metus, rašo, kad ją pa 
leido tik po to, kai ji tapo ne 
darbinga ir veik nepagydoma 
O grįžusi Lietuvon negali gauti 
jokio darbo, nes jos vietiniai 
organai neregistruoja. Ji mini, 
kad Kazakstane yia tūkstančia- 
Lietuvos jaunimo, kurie ici» 
prievarta yra sugrūsti ir str- 
piai saugomi, kad nepabėgtų!.. 
Tai tokie ten „savanoriai“ yra 
iš Lietuvos ištremtieji jaunuc 
liai-lės!
• Prof. Dr. Ereto parašyta 
knyga apie prof. St. Šalkauskį, 
ir rašyt. Juozo Kralikausko kny 
<ra „Šviesa lange“ šiuo metu Ha 
miltone yra labjausiai perka 
mos knygos. Kl. C.

SPORTININKAS 
A. TĖVELIS

šiomis dienomis grįžo iš
įdomios kelionės po Europą. 
Jis aplankė Italiją, Vokietiją 
ir kit. šalis. Domėjosi lietuvių 
gyvenimu Vokietijoje ir etc.

BANKELIS „TALKA” 
spalio men. užbaigė turėdamas 
kapitalo 276,635.87 dol. Kitos 
balanso pozicijos atrodo šitaip: 
Narių Šerai 253,402.88 do!., cie 
pozitai 7,448.25 dol., kasa - 
banke 18,0 73.99 dol., deponuo 
ta OCU Leag. 14,297.12 doi. 
Išduotos nariams paskolos as 
meninės 178,269.02 dol., išdilo 
tos nejudomo turto paskolos 
(pirmųjų morgičių) 65,420 00 
dol., viso išduota paskolų 
243,689.02 dol. Bankelis daba. 
turi 14 depositorių ir 181 ako 
lininką. Per spalio mėn. Įstojo 
8 nauji nariai ir Kredito komite 
tas leido išduoti naujų paskolų 
8 asmenims 10,000.00 dol.

Bankelis yra įsteigtas savo 
narių patarnavimui ir valdyba 
visą laiką rūpinasi, kad tas pa 
tarnavimas būtų geresnis, grei 
tesnis ir efektingesnis. Išsipi
lus bankelio operacijoms ir re 
bepajėgiant patiems v-bos na 
riams nemokamai aptarnauti sa 
vo narių, buvo pasamdytas tai 
nautojas dirbti pilną laiką. Tuo 
būdu dabar dirbama visos peri 
kios dienos savaitėje ir priedo 
dar sekmadieniais parapijos bib 
Ipotekoje priimami pinigai ir 
teikiama informacija. Siekiant 
tobulesnio patarnavimo visą 
ką buvo rūpinamasi ir

čekių sistemos Įvedimu. 
Tačiau las rišosi su balanso 
girnų, nes esant mažesniam
pitalui buvo sunku gauti banko 
sutikimas čekių įvedimui. Da 
bar artėjant prie 300.000 dol. 
Kapitalo, galima pranešti mam 
nią žinią, kad artimoje ateityje 
ir šis patogumas bankelio na 
riams bus prieinamas. V-ba jau 
senokai pradėjo daryti žygius, 
kad bankas leistų įsivesti savą 
čekių sistemą. Pasikalbėjimai 
tuo reikalu ir susirašinėjimai 
truko keletą mėn. kol dabai 
duatas principinis sutikimas če 
kių sistemos įvedimui. Tad bau 
kelio valdyba pasiruošus tam 
darbui, atsispausdinus čekius >i 
atlikus iktus paruošiamuosius 
darbus sekančių

metų pradžioje čekiai 
bus visiems

prieinami. Čekiai jau pakeliui ir 
laukiama daugiau naujų narių 
prisirašant.

Dauguma mūsų tautiečių 
yra apsidraudė gyvybę didės 
nėm ar mažesnėm sumom m-i 
ties ar nelaimingų atsitikimų ai 
vėjais. Draudimo premijoms ap 
mokėti yra išleidžiamos nenia 
žos sumos pinigų, kurios galėtų 
likti savoje kišenėje, jeigu būtų

Praleidęs savaitę laiko Austu 
jos Alpių kalnuose, lapkričio 1 
d. vėl atsidūriau Augsburge, 
norėdamas Visų Šventųjų ii 
Vėlinių šventes praleisti netoli 
motinos kapo, 
važiuodamas Į katalikų kapi 
nes, pastebėjau prie vieno kc 
lionių biuro iškabą, kad orgarn 
zuojama yra ekskursija į Miun 
cheną, draugiškoms futbolo 
rungtynėms tarp pietinės Vokie 
tijos ir centrinės Vengrijos, i ap 
kričio 2 d. ir jos kaina 6.50 DM. 
Įskaitant įėjimo biletą. Tą die 
ną įstaiga buvo uždaryta, (Vi 
sų Šventų diena yra įstatymmė 
Bavarijos šventė), tad sekaui£ 
rylą galėjau tik užsirašyti vyk 
ti į šias rungtynes į Miuncne 
ną. Deja, jau visos vietos buv j 
išparduotos, o storoka, jauna, 
švabė paaiškino, kad galiu as
meniškai laimę išmėgnti Miun 
cheno stadione. Bet parodytas 
,N. Lietuvos” bendradarbio pa 

žymėjimas „atidarė duris“ šia 
keliinei į Miuncheną. Ji tuoj su 
siskambino su Įstaigos vedėju, 
paaiškindama, kad sias rungty 
nes norįs pamatyti vienas Ku 
nados korespondentas.’ Atsira 
do biletas, mandagus vokietes 
šypsnys ir pasisiūlymas kelionė 
je būti bendrakeleive... Ir as. 
mandagiai padėkojau.

Vakare, pilnas autobusas f u.t 
bolo entuziastų, nuo Eckma 
no kavinės (netoli Augsburgo 
teatro) pasuko Į Miuncheno au 
tostradą. Kelionė vyko gan 
tvarkingai (išskyrus šūkauja.”! 
čius vokiečius, lažybas) iš i pat 
Bavarijos sostinės, tačiau va 
žiuojant miesto gatvėmis ir vis 
arčiau Stadiono, susisiekiu.as 

darėsi sunkesnis: dviračiai, nM 
žos mašinėlės, motociklai n aa 
tobusai stabdė visą judėjimą. 
Visi skubėjo į Miuncheno „mcc 
cą“ — miesto stadioną. Dėsi.a 
ties minučių pavėlavimu alsiau 
riau aikštėje. Stadionas paruoš 
tas 40 tūksl. žiūrovų, buvo per 
pildytas ir kaip sekančia dieną 
iš spaudos sužinojau, runtyues 
stebėjo 55 tūkst. futbolo medi
jų. Taigi virš „normos“. Tas 
atsiliepė į blogą lungtynių sic 
bėjimą: reikėjo jieškoti priemu 
nių kiek augščiau pasistiebti. 
Pasitaikė šalia praktiškas vok’c 
tis, kuris turėjo- atsinešęs mažą 
kėdutę, tad mandagiai pasiūlęs

Lapkričio 1 d.

lai

ka

gavac.
Šiaip

kanadišką „Players', 
ant jos „vietą“, kurioje 
taip kartu išstovėjome 90 mil’., 
surūkydami pusantros dėžutės 
cigarečių. O vokietis traukė 
„dūmą“ po „dūmo“, vis pagu 
damas kanadišką tabaką.

Turiu prisipažinti, kad tokias 
rungtynes mačiau labai senia.. 
Nėra ko stebėtis: pietinės Vu 
kietijos rinktinėje ir centrinėje 
Vengrijoje žaidė abiejų valsly 
bių geriausi žaidėjai, kurių tai 
pe buvo net devyni iš rinkti 
nės (penki vokiečiai ir Ketui’» 
vengrai). Žinant abiejų tautų 
augštą fuabolo žaidimo klasę, 
nenusivyliau tom rungtynėm 
(kaip pav. tarp Waldhof’o ir 
Miuncheno), ir tikrai buvau pa 
tenkintas šia kelione į Miuncbc 
ną. Nors tik prieš tris dienas.

' ta pati centiinės Vengrijos rime 
tinė buvo pralaimėjusi Briu..-e 
lyje Belgijos vienuolikei, tačiau 
man atrodo, kad ji šiose rungty 
nėse Miunchene, buvo verta lai 
rnėjimo, (rungtynės baigėsi iy 
giomis — 3:3), kadangi paro 
dė, ypač antrame puslaikyje, 
geresnį technišką žaidimą. Vo 
k’eč’ai turėjo daugiau laimės n 
gal veržlumo jauno Augsburge, 
žaidėjo Haller asmenyje (,is 
žaidžia visos Vokietijos rink 
tinėje) ir Frankfurto atstovo 
Hermann, gerą saugą Szyr.a 
niaką (taip pat Vokietijos rime 
tinėje), kurie ir „atlaike“ id< 
mingai tas lygiąsias. Šiaip, ku 
manda buvo vidutinio lygio ii, 
kaip minėjau, vengrai buvo vel
ti laimėjimo. Tiesa, gal neirti 
mingas susižaidimas pirmame

, puslaikyje Vokietijos rinktinės 
, žaidėjo Erhard’o kiek susilp.ii 

no visą komandą, tačiau ir do 
pakaitas buvo gan geras vieti 
ninkas gynime.

Šiom rungtynėm gerokai „ar 
, gaivinau“ savo kraują europie 
. tiška futbolo klase, nes stebint 

kartais televizijoje perduoda 
mas rungtynes iš Anglijos tau 

i rėš pirmenybių, jos rinktinės su 
; sitikimą su kitom valstybėms, iie 

susidaro toks vaizdas, kokį g tu 
; ni pats būdamas stadione, jame 
. pergyvendamas gražesnes ža> 
> dimo akimirkas.

Vykdamas atgal autoousu 
galvojau, kad šiandieninė Lui 
pa, nors daug ką pasisavino iš 

: Amerikos gyvenimo, gal net

DIDELĖ PARAPIJOS ŠVENTĖ
1. 4 v. pp. J. E. Londono vysk. J. C. Cody šventina bažnyčią.
2. Teikia Sutvirtinimo sakramentą,
3. Po to iškilminga vakarienė Vengrų salėje su menine dali 

mi, bazaru, šokiais ir t. t.
Kviečiame Toronto, Hamiltono, Londono, Rodnės ir kitų 

vietovių lietuvius šitoje šventėje dalyvauti.
Kleb. Kun. Dr. J. Gutauskas, ir Parapijos Komitetas

PARAPIJOS ŠVENTĖ.

A. LIŪDŽI US, B. L.,
Viešasis Notaras
(Notary Public)

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

Teisiniai patarimai.
Morgičiai.

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

Hamilton.
įstojama į

„Talką“, kuri duoda nemoka 
mą gyvybės draudimą

iki 2.000 dol. Be to už tuos <-.i 
komus pinigus bankelvic kas 
met išmokamas dividentas ne 
mažesnis kaip 4,5 proc. ir prie 
do turimas gyvybės draudimas, 
kuris nariui nekaštuoja nė cen 
to. Toksa; patarnavimas gai> 
mas tiktai kooperatinėje kred; 
to įstaigoje „Talka“.

Bankelio Revizijos komisija 
išsiuntinėjo visiems nariams laiš 
kus, duodama jų sąskaitų iš 
traukas spalio mėn. 31 d. Na 
riai prašomi pasitikrinti šias iš 
traukas su nario knygutės į<a 
šais, ar atatinka ir pasirašius g;ą 
žinti atgal. Toks patikrinimas 
daromas kiekvieni metai. J. L.

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

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

Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 
g_—12 vai. ryto; antradieniais ir penktadieniais 9—12 vai. 

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

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

MIESTO SAVIVALDYBĖS 
RINKIMAI.

Miesto savivaldybės rinkimui 
įvyksta gruodžio 7 dieną. 9 va'.. 
Kadangi mes, lietuviai, pris.de 
dame nemaža pinigų suma, lui 
to mokesčių formoje, prie mies 
to tvarkymo reikalų, todėl ska; 
tau, ir rinkimuose turėtume da 
lyvauti gan aktyviai. Bent jau 
tokiu būdu netiesioginiai pusi 
dėtume prie savo reikalų gyni 
mo. Jau eilę metų miesto valdu 
muosius organus sudaro dau 
giausiai stambesni biznieriai bei 
advokatai. Miesto vadovybė 
renkama kas dveji metai. Pas 
kutiniaisiais metais miesto dar 
bininkiją atstovavo tik du asine 
nys. Kadangi Hamiltonas ska. 
tomas dirbančiųjų miestu, tai 
toks reiškinys netvarkoje. Šiuo 
se rinkimuose daugiau asmenų 
kandidatuoja iš darbininkų pu 
sės įvairioms pozicijoms užimti. 
Būtų visai natūralu juos parem 
ti savo balsu. Juk ir mes čia 

7 esame tik darbininkais, nežiū

rint to, kas anksčiau buvime. 
Tikiu, kad jie daugiau alsi 
žvelgs ir supras darbo žmogaus 
padėti, negu stambus biznierius 
ar kitoks augštas profesiona 
las.

Opiausis klausimas — firian 
sai (kas ir mums turėtų rūpėti), 
augšti turto (tax) mokesčiai n 
per daug išlaidus miesto tv«-u 
kymas.

Kartu norėčiau pastebėti, 
kad miesto balsavimo apylin 
kių ribos šiais metais yra dali 
nai pakeistos ir kai kur duot, 
nauji numeriai. Prieš baisui? 
jant pravartu būtų pasitikrinti 
savo apylinke ir pavardę. .Sąra 
šai jau iškabinti mokyklų pa 
talpose.

Dabartinėje, ketvirtoje apy 
linkėję (ward) Į valdybos na 
rius - aiderman, tarp kitų, kan 
didatuoja ir Bill Powell. Šių ei 
lučių autorius minimą kand’da 
ta bei jo šeimą gerai pažįsta (jo 
žmona menininkė ir du vaikai 
iš trijų Univ. studentai). Vsa 
šeima priklauso Įvairioms lai, 
daros organizacijoms, jis nats 
nrof. sąj. pareigūnas ir buv. kan 
didatas Į Fed. Parlam. pr. nn 
kimuose. Tai labai darbšti ir pa 
slaugi šeima.

Kas neturėtų pažįstamo asm. 
- kandidato, siūlau balsuoti už 
Bill Powell, 4-je apylinkėje 
(war). Jos ribos yra: nuo Shei 
man Avenue iki Ottawa Str. v 
iš šiaurės į pietus nuo ežero pa 
krantės iki kalno papėdės.

Balsuojama už Eurm. - Mu 
yor ir kontrolierių po vieną bal 
są ir už vald. narį - aiderman 
valima balsuoti ir už du kan^i 
datų.

Pilietybės klausimas nesvar 
bus. Tad balsuokime.

Z. Pulinauskas.

Ryšium su lietuvių kat. pa 
lapijos Delhi, Ont.. vienų metų 
gyvavimo sukaktimi, lapkriči'. 
19 d. ruošiamos didelės iškii 
mės. 4 vai. po p. J. E. Lond 'no 
vysk. J. C. Cody šventina baž 
nyčią, teikia Sutvirtinimo sa.v 
ramentą. Po to iškilminga va 
karienė dalyvaujant vyskupui 
Vengrų saleje su menine uab 
mi, bazaru, šokiais ir kitais Įva: 
rūmais. Parapijos klebonas .i 
komitetas nuoširdžiai kviečia 
Toronto, Hamiltono, Londono, 
Rodnės ir kitų vietovių lietuvius 

perdėtai pamėgdžioja jos nei 
giamas gyvenimo puses, tačiau 
paliko ištikima vienai savo tra 
dicijai sporte, t. y. futbole. Ir 
Miunchene, prie stadiono esan 
čiuose namų languose, mačiau 
iš tolo stebinčius gyventojus 
šias rungtynes, jaunuolių — už 
lipusių ant medžių, arba kad ii 
tyliame Austrijos Tirolio kalnų 
kaimelyje, susirinkusius senius 
ir vaikus, atydžiai klausančius 
radio transliacijos iš Vienos, ii 
tarpvalstybinių rungtynių Ausi 
rijos prieš Ispaniją, laimėtų še. 
mininkų 3:0. Esu tikras, kad 
mūsiškis futbolas ar beisbolas, 
neras taip greitai sau vietos se 
najame kontinente taip, kaip .a 
do moterų tarpe amerikoniško 
ji aps;rengimo mada, rock’s and 
roll šokiai, lengvos mašinos pi 
gijimo liga, laukinės Afrikos 
dainų garsai.

Šiandien, sekmadienį,
AMSTERDAME VYKSTA

Įdomios pirmos futbolo lygos 
rungtynės. Deja, stiprus lietus, 
neleidžia į jas nuvykti. Be to, 
kaip man pranešė viešbutyje, 
jos greičiausiai bus atšauktos.

Beje, prie savo pirmo repui 
tažo užmiršau pridėti apie buv. 
Lietuvos rinktinės futbolo d e 
nerį Hahną. Augsburgo dien 
raščio sporto sk. redakcijos 
kambaryje sužinojau, kad pas 
kutiniu laiku, Hahn’as tremia 
vo Šveicarijos rinktinę, tačiau 
po šešių iš eilės pralaimėtų rung 
tynių, iš tų pareigų jis buvo pa 
šalintas. Kur „mūsiškis“ tre.ic 
ris dabar yra, nei sporto sk. re 
daktorius Schweidc, nei jo pa 
dėjėjai, negalėjo man pasakyti. 
Amsterdam — C^andiia.

K. Baronas.

šioje šventėje dalyvauti. Šven 
tės pasisekimui dirba 15 narių 
parapijos komitetas ir 25 nauų 
ponių grupe. Tikimasi turėti ke 
lis šimtus dalyvių, svečių.

GRAŽIAI NUSISEKĘS 
VAKARAS.

Prieš porą savaičių Liet. Kat. 
Miteių Dr-jos Delhi sk. v-bos 
suruoštas lenkų salėje pibdvts 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Suvaidintas vieno veiksmo v«iz 
delis „Čigonė burtininkė“, Du 
vo kavutė, loterija, Įvairių gė 
rimų. Pelno gauta 350 dol. Ka 
talikės moterys ruošiasi įsitai 
syti vėliavą, siunčia siuntimu* 
Vokietijos seneliams ir Su Vai 
kų trikampio lietuviams, lanku 
ligonius.

AČIŪ TALKININKAMS!
Klebonas ir parapija labai dc 

kingi eilei talkininkų, kurie sa 
vo darbu daug sutaupė parapi 
jai lėšų. Pastaruoju laiku iširo 
ta cementu aikštelė prieš baž 
nyčios duris. Prie šito darbo du 
bo G. Rugienis, M. Norkus, Br 
Vyšniauskas, A. Mažeika, St. 
Vilimavičius. Dovanai žvyrą 
pristatė ir jį nupirko St. Augus 
tinavičius, Sr. Br. Vysniauska* 
pertvarkė šoninį altorių ir jam 
padarė tabernakulą. Pp. Trei 
giai nupirko altoriui gražias žva 
kides. P. Kojelienė relikvijų ak 
menį ir altoriaus maldų lente 
les. P. O. Čeplienė du rankda. 
bius tabernakulo viršui prideng
ti.

A. A. JUOZAS ŽILIUS, 
mirė spalio 25 d. ir iškilminga, 
palaidotas iš šv. Kazimiero pa 
rapijos bažnyčios Delhi kapi 
nėse spalio 28 d. dalyvaujant 
jo žmonai Petronėlei, kuri at 
vyko iš Brocktono, keturioms 
dukterims, žentams iv šiaip gau 
siems dalyviams rožančiaus kai 
oėjime ir laidotuvių pamaldose. 
Velionis mirė sulaukęs 86 m„ iš 
auginęs gausią šeimą. Ligi mir 
ties domėjosi lietuvių gyveni 
m u, skait ė spaudą. Paskutinius 
kelius metus gyveno p. Alb. Au 
gustinavičiaus ūkyje kartu su 
dukterimi ir žentu Viltrakiais, 
kurių duktė yra p. Augustina 
vičienė. Šiuose namuose gyve 
no trijų pavardžių žmonės, su 
darydami darnią šeimą. Kol-

DARBINĖS KOJINĖS

NYLONU
SUSTIPRINTOS KULNYS IR PIRŠTAI

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

TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI 
GARSŪS NUO 1868 METU (WS-11-4)
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LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS kviečia visus į gyvą, linksmą ir jaukų

VAKARAS ĮVYKS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS £
SALĖJE ?

1960 M. LAPKRIČIO MĖN. 19 DIENĄ 8 VAL. VAKARO. įj
ATSILANKIUSIEJI NE TIKTAI PAREMS §

VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĖS §
PREMIJOS FONDĄ, $

ŠOKIŲ VAKARĄ
bet taip pat galės išbandyti laimę 

įdomioj loterijoj 
(paveikslai, knygos ir gėrimai), 
atsigaivinti nesenkančiam bufete, 

pasistiprinti karšta užkanda, 
pašokti grojant geram studentų orkestrui, I

 pasiklausyti sąmojingos, aktualios programos
ir dalyvauti kitose linksmybėse. 
Niekas niekad nesigailės atvykęs 

Į mūsų parengimus, nesigailės ir šį kartą!ĮĖJIMAS: 1 dol. 50 et. Studentams ir moksleiviams —- 1 dol.

\\o \ i
VAKARAS, VERTAS 

ATSILAIKYMO
L. Akademinis Sambūris 

rudenį pradėjo savo kultui ir ę 
veiklą gyvai ir įdomiai. D v.e 
juose, įvykusiuose šį rudenį, .-a 
sirinkimuose atvyko gausiai na 
rių ir aktyviai dalyvavo disku 
sijose.

Šį šeštadienį Sambūris orga 
nizuoja linksmą ir gyvą šokių 
vakarą. Visuomenė gerai žino, 
kad šios organizacijos linksmu 
vakariai pasižymi visad įdomia 
programa, jaukia nuolaika, gc 
ra organizacija ir jaunaivišau 
mu.

Ir šis vakaras, be abejo, b 
panašus j kitus, kurių Samoa ;s 
nėr dešimtį savo gyvavimo me 
tų yra surengęs nemažą skai 
čių.

Sambūris niekad nėra savo 
svečių ir rėmėjų apvylęs, todėl 
neapvils ir šį šeštadienį, lapini 
čio 19 d. (8 v. v. pradžia) Auš 
ros Vartų salėje.

Visas vakaro pelnas skiria 
mas Vinco Krėvės vardo litera 
tūrinės premijos fondui. Ši pre 
mija bus paskirta ir įteikta kel 
virtą kartą 1961 metų ankstyvą 
pavasarį. Ankstyvesnieji V. 
Krėvės vardo literatūrinės pre 
mijos laimėtojai buvo: J. Ais 
tis, J. MeKas ir M. Katiliškis.

Ateidami į vakarą paremsi 
me gerą lietuvišką knygą n s.i 
vąją kultūrinę veiklą.

DLK VYTAUTO KLUBO 
nariams žinotina, kad šio mene 
šio 20 d., sekmadienį, 2 vai, po 
pietų Klubo patalpose įvyks / 
suotims susirinkimas, kurio m<: 
tu bus išstatomi kandidatai į 
Klubo vadovybę 1961 metams

Klubo Vadovybė.

ŠĮ

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3940 Blvd. Rosemont 

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

SVARBŪS LIETUVIŠKŲJŲ 
MOKYKLŲ REIKALAI 
Lietuviškųjų Šeštadieninių 

mokyklų mokytojai ir KF Įga 
liotinė. dalyvaujant senojo Te 
vų k-to pirm. L. Barauskui, ta 
rėsi aktualiais klausimais. Nau 
iu Tėvų k-to pirm, išrinktas L. 
Girinis, sekr. Br. Bijūnas. Kop.s 
tatuota, kad k-to kasoje yi« 
884 dol.

Svarstyta ir nutarta: 1) 
Montr. šeštad. mokyklų Kare 
du eglutę ruošti šiemet antrą 
Kaljėdfe dieną, gruodžio 26. 
punktualiai 4 vai. po pietų Auš 
ros Vartų salėje. Progiamą ruo 
šia AV mokykla. Iš tėvų k-'.c 
narių sudaryti būreliai — pirkti 
vaikams dovanėles, ir sumosi1 
vaišes. 2) Įsigyti prožektoimę 
lempą, 3) Tęsti Longuill m ; 
kinių pervežimą į Rosemounto 
mokyklą ir 4) organizuoti Kitu 
vaikų vežiojimą autobusais į 
mokyklą. P. Girinio pastangų 
mis, vienas toks autobusas jau 
kursuoja iš Sheibrooke East į 
Rosemounto mokyklą. Intere 
suoti tėvai prašomi kreiptis tele 
fonu CL 4-1438.
BIRUTĖ VAITKŪNA1TĖ-

- NAGIENĖ 
visiems metams sudarė sutaną 
su prancūzų televizijos stotimi 
ir kiekvieną šeštadienį, nuo 10 
iki 11 v. ryto dalyvaus prog 
ramoje „Madam Fan-Fan' 
kurioje ji ves ritminės mauks 
tos kursą, aitėdama prie moūer 
naus šokio. Praėjusį šeštūicių 

~ji buvo pristatyta TV žiūro 
vams bei klausytojams (per 
kanalą 2).

B. Vailkūnaitė-Nagienė taip 
pat yra pakviesta į Montreal) o 
universitetą dėstyti moky.o 
jams ritminės mankštos kurną.

i Plačiau apie mūsų tautietės rac 
nininkės pasisekimus bus para 
syta vėliau.

Dėmesio! Dėmesio!
MANO KRAUTUVĖJE

3997 St.Lawrence Bvd.
tel.Victor 2-5319

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun. 

Pirmadienį ir !
i 7—9 p. rn. ketvirtadienį | 1

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

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

HU 1-8437

i 7—9 p. m.

m.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MAL1SKA 

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

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas
Dr. R. CHARLAND

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

Dr. E. Andrn k ai tis
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

Kaufman’s Woollens &Textiles
PARDUODAME URMO KAINOMIS geriausias anglis 
kas medžiagas vyrišk. ir moterišk. kostiumams ir paltams

SPECIALIAI

SIUNTINIAMS LIETUVON
tomis pačiomis kainomis, kaip mūsų urmo sandėlyje

KATEX WOOLLENS & TEXTILE CO.
Kalbame lietuviškai

Mūsų šūkis yra.
1) malonus patarnavimas, 2) geros medžiagos, 

3) geros kainos.
Taip pat urmo kainomis priimame užsakymus ir parduodame 
gatavus vyriškus ir moteriškus kostiumus ir paltus iš mūsų 

įmonės
OSMODE CLOTHING & HAND MAID TAILORING

Pas mus taip pat urmo kainomis gausite vyriškus moteriškus 
ir vaikiškus baltinius ir visokias kitas medžiagas.

Kviečiame įsitikinti, kad čia perkant sutaupysite.
Savininkas Ch. Kaufmanas,

buvusio Audinių fabriko Liteks Kaune, Gedimino gt. 5, 
vedėjas per 20 metų.

MONTREALIETIS 
SUSITUOKĖ ČIKAGOJE 
Montrealietis Justinas Vizgi: 

da ir čikagiete Janina Eitmonai 
tė lapkričio 5 d. sukūrė šeimos 
židinį. Vestuvės įvyko Čikago 
je. Į vestuves buvo nuvykę p. 
Vizgirdo tėvai ir broliai. J. Viz 
girdas persikelia į Čikagą gy 
venti. Ljnkime jaunai porai lai 
mingo gyvenimo.

BANKO „LITAS” 
Rosemounto skyrius prie Ji. 
Philiomen uždaromas. Tas klau 
simas nutarta persvarstyti se 
kančiame metiniame narių su.i 
rinkime.

Rosemounto „Lito“ skyrius 
buvo atidalytas „Lito“ vaidy 
bos nutarimu bandomąjarn 2 
mėnesių laikotarpiui. Susidomė 
jimas juo buvo mažas, daugu 
mas senųjų narių savo operaci 
jas tebetęsia per „Litą“ prie 
V. parapijos. Kadangi skyriaus 
išlaikymas nšasi su papildomo 
mis išlaidomis ir komplikuoja 
atskaitomyoės vedimą, tai „Li 
to” valdyba nutarė jo veikim,, 
sustabdyti iki reikalas bus iab 
jau pribrendęs ir susilauks o: 
dėsnio rytinės Monlrealio oa

Dr. A. O. JAUGĖ LIEN Ė
Dantų Gydytoja

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

Pr. Rudinskas, „Lito“ sekret.
® KLT skyriaus v-bos pesetas 

t J. įvyksta lapkričio 19 d. 4 vai. no
ADVOKATAS $ pietų NL patalpose.

fsTASYS DAUKŠA, LL. D..I ® NL Bendrovės V-bos posč
4 § dis įvyksta iapkr. 19 d., 6 vai.
X 4 Notre Dame St. E. g vakaro NL patalpose.
S Suite 901 X
I UN 1-8933 f

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER, 

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

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

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

NOTARAS |
JUOZAS BERNOTAS I 

B. A., B. C. L. |
215 St. James West, §

augšta^. §
AV 8-3115. I
2654 Hogan §

jfTel.: LA 5-7023, 7--9 v v J

7
Tel.:

Namie

IŠNUOMOJAMAS 
butas

Ville St. Michel, 
9251 — 15 Aveį 

4% kambariai, be šildymo, 
naujame name, moderniška 

prausykla, balkonai; arti auto 
busas. krautuvės, mokyklos ir 

bažnyčios.
$ 50 — 65 mėnesiui.

Tel. DA 2-7923

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Pakrikštyta Juozo ir Geraidi 
nos Kačinskų dukrelė Lindos 
-Teresės vardais, krikšto tėvais 
buvo P. Ražanas ir J. Zwct 
loot; Vinco ir Bertos Žema'.v 
čių pirmgimis sūnus Bernardo- 
-Vinco vardais; krikšto tėvais 
buvo Juozas Jocas ir Teresė 
Mačiulienė; Edmundo ir V. a 
well Baltuonių pirmgimė du»c 
relė Anytos - Wawel vardais, 
krikšto tėvais buvo Liudas Seie 
nis ir Vida Remeikienė.

Parapijiečiai labai nuoš.r 
džiai yra prašomi pasinaudoti 
patogia kalėdojimo proga n 
užsimokėti parapijos nario mo 
kestį už I960 metus. Tiesa, yra 
dar visa eilė, neužsimokėjusių 
parapijos mokesčio už 1959, 
1958 ir taip toliau... Mūsų para 
pijos dešimtmečio proga rengia 
mės leisti specialų leidinį, kuria 
me norime paskelbti ir mūsų 
mielu parapijiečių dosnumą, re 
miant parapijos reikalus.

Amerikos lietuvis J. Stukas, 
kuris praeitą vasarą buvo Lietu 
voje, paruošė labai įdomų ni 
mą iš Lietuvos gyvenimo, žada 
būti Montrealyje.

I. G. ELECTRIC R'd
Elektros kontraktorius

IGNAS
3260 

Montreal.

GURČINAS 
Curatteau

Tel. CL 5-5515

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.

Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITAS“

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

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

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

KARIUOMENĖS ŠVENT
Abiejose parapijų bažnyčiose 

11 vai. bus laikomos pamaldos 
su pritaikintais šventei pamoks 
lais. Kūrėjai - vasanoriai, sau 
iiai ir skautai su savo vėliavo 
mis pamaldose dalyvauja šv. 
Jono bažnyčioje, kurioje pne 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
naminklinės lentos bus pageib 
ti mūsų žuvusieji karžygiai.

Tą dieną prie abiejų bažny 
čių. kaip ir kasmet, kūrėjai - sa 
vanoriai darys rinkliavą laisvčc 
kovų invalidams sušelpti.

Kaip jau anksčiau pranešta, 
kaip jau buvo pranešta, šventi 
įvyksta lapkričio 24 d., 4 vai. 30 
min. Pris. par. salėje.
FILMAS IŠ LIETUVOS IR 

TREMTIES
Dabar bus rodomas garsinis 

filmas garantas nepriklausom/ 
mės laikais ir gamintas Holly 
woode.

Žinantieji galės prisiminti, c 
nemačiusieji 
palyginti tą bolševikų juodina 
mą Lietuvą 
nors jau po

Pirmas filmas: Lietuva — Eu 
ropos nugalėtoja.

Čia rodoma Lietuvos sporti 
nė galybė. Pasaulio Olimpiada, 
vykusi Kaune 1938 m., ir 1939 
metais vykusios krepšinio piime 
nybės, kuriose Lietuva pakarto 
tinai iškovojo Europos krepšį 
nio meistro vardą. Čia bus ma 
tomas ir buv. prezidentas a. a. 
Antanas Smetona ir girdima jo 
kalba.

Antras filmas; Tremties mo 
kykla.

Čia parodoma Vasario 16 d. 
gimnazija, jos darbai, gyvent 
mas, sportas ir girdimas gimna 
zijos choras.

Filmai bus rodomi Toronte 
lapkričio 17 d., 7 vai. 30 miri. 
vakaro Prisikėlimo parapijos su 
’ėję ir gruodžio 3 d., 6 vai. 36 
min. vak. Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos salėje.
* Pr. par. choras repetuoja 
pirmad., 7.30 vai. vak. visi bal 
sai; trečiad., 7.30 vai. vak. tik 
moterų balsai. Kviečiame malo 
lomai naujų choristų. Pradėtas 
naujas repertuaras —- naujos 
komp. Perosi mišios ir adventi 
nės giesmės. Chorui padėkoti 
arbatėlė bus šio šeštadienio va 
kare, lapkr. 19 d. muzikis stu 
dijoje.
• Šią savaite Pris. parap. kum 
gai lankys parapijiečius, gy.e

1 nančius Downsview rajone k 
Toronte gatvėse: Aziel Si.. Hi 
Isview Ave., Keele St., Meo 
land St., Medland St., Mea 
land Cres.. Mountview Ave. ir

LIETUVIŲ NAMŲ V-BA 
kviečia per L. Namus užsisa 
kyti alvyvąkrosnims, pirmieji at 
siliepė ir davė užsakymus Vi, 
Skirgaila, Pr. Šapaga, Al. Sta 
tulevičius, inž. Pr. Gvildys, v 
Petraitis, J. Novogrodskis, L. 
Namai ir 8t. Banelis. Laukia 
ma ir daugiau, ypač narių-šėi. 
ninku, atsiliepti j L. Namų kvic 
timą.

Raštinė: LE 4-4451

galės pamatyti ii

su dabar esam 
keliolikos metų.

PALANGOS“ VASARVIE 
TĖJĘ ST. COLOMBAN 

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

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

f Dr. P. MOKK1S | 
| DANTŲ GYDYTOJAS | 

I Vakarais ir šeštadieniais |
pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto 4 a
(į lytus nuo Dufferin St.)

GARBINGOS 
SUKAKTUVĖS

Lapkričio lid. Šv. Jono p» 
>apijos salėje, dalyvaujant uiti 
šimto svečių, buvo atšvęstas 
Mažosios Lietuvos veikėjo čir. 
M. Anyso 65 metų amžiaus ju 
bilėjus. Garbės prezidiume, be 
solinizento ir ponios, buvo estų 
konsulas, latvių bei ukrainiečių 
atstovai, PLB pirm. J. Matulio 
nis, klebonai ir kt. Pasak j ta 
gražių kalbų ir linkėjimų. Be 
to, jam buvo įteiktas adresas u 
rašomoji mašinėlė.

Prieš savaitę toje pat salėje 
buvo suruošta A. ir P. Ščepavi 
čiams 25 metų vedybinio gyve 
nimo sukaktuvėms paminėti vai 
šės, kuriose dalyvavo apie 7 b 
jų artimųjų ir bičiulių.

PAGERBTAS 
SPORTININKAS

Kiekvienais metais'sporto km 
bas „Vytis“ pagerbia savo pasi 
žymėjusį sportininką. Šiais mi
lais ši garbė kartu su gražiai iš 
drožinėta A. Suprono lėkšte 
atiteko stalo tenisininkui J. Ne 
šukaičiui. Nešukaitis ilgus me 
tus vadovavęs „Vyčio“ stalo te 
niso sekcijai pasižymėjo punk 
tualumu ir pasišventimu trem 
ruojant priaugantį jaunimą. Jis 
taip pat pasiekė daug gražių lai 
mėjimų įvairiuose Kanados i 
JAV-bių turnyruose.

— „Vyčio“ krepšininkės nu 
galėjo St. Bariles rekordine pa 
seknie — 128:6! Šio mėn. 17 d. 
8.15 v. v. vytietės žais su „Auš 
ra“. Rungtynės įvyks Bloor 
Coli, salėje.

BAZARAS
rengiamas

Shevet Achim Sisterhood
sekmadienį, lapkričio 20 d.

mokyklos auditoriume 
5210 Waverly (ley) 

nuo 10 A. M. iki 10 P. M.

MASSON FURS
T K. GUDŽIŪNAS IR 

J. GRAŽYS
T Parduoda gatavus, siuvai;
:; naujus, remodeliuoja ir tai;

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel. RA 16005.

E. WASYLYSHEN 
Calvert Distillers Ltd. 

1529 Sherbrooke St. W. 
WE 5-2451; namų DU 9-7065

DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501 
F. Jasutis ................. LA 2-7879
A. Markevičius. . . ,CR 9-9793 
P. Adamonis............RA 2-2472
P. Baltuonis ............LA 6-2084
Pr. Rudinskas . . . . HLI 1-2957

Sekite musų skelbimus apie 
paskirus objektus N. L., T. 2., 

Star, La Press.
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