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MASINU FONDO VAJUS

Sovietdiktatura nuodija pasaulį
KAS NAUJA KANADOJE

KANADA SUPRANTA GRE SIANČ1US PAVOJUS IR 
PASIRYŽUSI LAISVĘ GINTI VISOMIS JĖGOMIS 

Kanada susitarė su JAV dėl atominių ginklų.

NAUJAS CHRUŠČIOVO TRIUKAS — NEUTRALUS 
BERLYNAS, BET TIKTAI VAKARINIS, 

NE VISAS BERLYNAS. ..
Karo debesys vis dėlto kaupiasi.—

Konge nepastovumas, Laose maišatis, „neutraliuosiuose” 
didesnis aiškumas, tvirtesnis JAV nusistatymas. —

Vakarų Vokietija suka kairėn, Norvegija dešinėn. —
NIAUKIASI taikos padangės, 
kaupiasi karo debesys. Šį kartą 
pamažu ir tartum planingai. 
Diena po dienos vis daugiau uis 
kėja, kad krizė eina gilyn ir da 
rosi neišbrendama. Žmonijos is 
torijoje tur būt pirmą kartą 
taip lėtai, bet taip nuosekliai kri 
zė eina gilyn.

Ji savo pasekmėmis nebūtų 
taip baisi, jeigu žinotume, kad 
VAKARAI RUOŠIASI VISU 

PASIRYŽIMU
PASKUTINI MŪŠI”, 

kuriam iš tikrųjų visa pampa 
ruošiasi komunistai, tikėdamie 
si, kad tai bus „paskutinis le 
miamasis mūšis“, kaip jie gie 
da ir savo himne, Ar Vakarai 
suprantą tą visiškai aiškiai ir 
Šviesiai? Tai ir kelia susirūpini 
mą.
„NEUTRALIEJI”, kaip paaiš 
kėjo Belgrade galutinai (ir 
prieš tai buvo aišku, kad jie 
pasiėmė vaidinti tragišką vaid 
menį), turi ,,sentimento“ Chru 
ščįovui ir jo

NESMERKIA Už ATOMI 
NIŲ BANDYMŲ 
ATNAUJINIMĄ.

„Neutralieji“ smerkė tiktai A 
bandymus, kai juos darė Vak 
rai.,.

Ar Amerika gerai apskaičia 
vo ir nepsiriks, kai remia Ju 
goslaviją ir Lenkiją? Kinijos 
rėmimu apsiskaičiavo fatališ 
kai. Dėl Jugoslavijos ir Lenki 
jos valdžių JAV tikrai apsirin 
ka. Jeigu pasitikima liaudimi, 
tai kažin ar ji- krizės metu ga 
lės pareikšti savo valią? Ten 
gi viskas sukaustyta.

RIZIKOS SĄLYGOS 
LABAI TRAįPIOS.

Jos yra trapios anai pusei, 
bet jos labai netikros ir šiai pu 
Sei. Jeigu anoje pusėje trapu 
mą sudaro nepasitikėjimas nia 
ae, tai šioje pusėje trapumą su 
daro laisvųjų nesutarimai ir ga 
limas penktosios kilonos šabo 
atžas, kurį nelengva tisksliau 
apčiuopti ir susekti, ypač Ame 
rikoje,
RIZIKOS sąlygos verčia Chru 
Ščiovą suktai manevruoti, bet 
jis šia prasme labai treniruotas, 
dar Stalino. Naujai jis sugalvo 
jo ir siūlo

BERLYNĄ PADARYTI 
NEUTRALIU JUNGTINIŲ 

TAUTŲ ŽINIOJE, 
bet pasirodo, kad neutralumas 
siūlomas tiktai vakarinei Ber 
lyno daliai, o rytinė jau savai 
me lieka sovietiška... ir j „neu 
tralųjį Berlyną“ neįeina... Tai 
irgi „neutralumas“.

KONGE NUOTAIKŲ IR 
TAIKOS DRUMSTIMAS.

Tai ir gi viena? iš Churščiovi 
nių manevrų. Katanga savo pa 
siryžime išlaikyti savo laisvę su 
ailaukia vis d lugiau simpatijų 
ir ugdo savo atsparumą. Jau bu 
VO paskelbta, kad Čombe par

A. t A.
MYKOLUI ŠEVčlKUi

• mirus, miektš
ALiNą ir STASĮ ŠEVČIKUS, 

betekusius mylimo UoŽVln ir tėvelio, nuoširdžiai uŽjaUČiaiae.

Kibirkščiai ir Vilgaliai.

LIETUVA
N D E PENDENT LITHUANIA

blokštas, kad Katanga jau nu 
kariauta. Bet pasirodė, kad 
Čombe sveikas, atrėmė prova 
karietiškai sukurstytus Ji O da 
linius ir Gizengos komisams. 
Rjmta kova už laisvę gimdo pa 
sitikėjimą, užuojautą ir keiia 
simpatijas.
LAOSE, kaip ir visoje Indoki 
nijoje, netikrumas, kovos su so 
vietiniais „taikiais“ grobikais, 
kurie pastoviai besiveržia iš Ki 
nijos ir sovietų užgrobtų dalių 
Vietnamo, Kombodžos ii tt. 
Vakarų siūlymą sudaryti bend 
rą taikos priežiūros komisiją vi 
sai Indokinijai, sovietai atmeta. 
VISA INDOKINIJA SOVIE

TŲ NUSPRĘSTA 
UŽGROBTI.

Tiktai akli nemato, koks „tai 
kus“ yra sovietinis blokas.
NE! ATSAKĖ Chruščiovas 
Nehru ir Nkrum<.hi, c tuo tai 
pu Nehru pataikauja Chruščio 
vui ir siūlo pripažinti Rytinę 
Vokietiją. Tai naujas Cham 
berlainas. Kennedy, airodo 
tvirčiau pasisakė dėl derybų 
su Chruščiovu —

KOL NIKITA GRASINS, 
KENNEDY I DERYBAS

NEIS, —
bet ir jį spaudžia visoki ,,neut 
ralieji“, todėl JAV jau sutiko, 
kad į Jungtinių Tautų pilna 
ties, kuri prasideda rugsėjo 19 
d., dienotvarkę būtų įtrauktos 
diskusijos dėl Kinijos komunis 
tų valdžios atstovų įsileidimo į 
JTO. „Lašas po lašo ir akmenį 
pratašo“...
KANADA, atrodo, stoja į tvir 
tesnę poziciją ir pradeda rini 
tai ruoštis pasipriešinimui ir ap 
saugai. Ne liktai padidina aosi 
ginklavimą, bet n

RUOŠIAS CIVILINIAM 
APSIGYNIMUI,

nes naujas karas neabejotinai 
bus atominis. Kokiu gi tikslu 
Chruščiovas pradėjo atominius 
bandymus, jeigu nesiruošia at 
miniam karui?
NUODIJA visos žemės žino 
nes, o ypač Rusijos, nes vis 
dėlto daugiausia atominių dul 
kių tenka Rusijos ir jos oku 
puoliems kraštams. Chruščio 
vas, stojęs į Hitlerio vėžes, ta 
po atsakingas už masinę zmog 
žudystę. Nes atominiai bandy 
mai yra grėsmė visai žmonijai.

Tarptautinė būsena labai t r 
api. Įtampa auga. Krizė didėja.

KITOS ŽINIOS
— Rusija susprogdino dide 

lio stiprumo atoi tinę bombą n 
bandymus vykdo kas kelinta 
diena.

— Japonija užprotestavo dėl 
Rusijos A bandymų šiaurinėje 
Ramiojo vandenyno srityje.

— V. Vokietijos rinkimuose 
Adenauerio partija pralaimėjo 
kelias vietas ir absoliutinę dau 
gumą parlamente. Valdžia ga

Karo pavojus, kurį sukelia 
Sovietų diktatūra, ir dėl to ky 
ląs nerimas tiesiogiai liečia ir 
Kanadą. Visa tai gula sumeiu 
akmeniu Kanados žmones ir 
jų valdžią.

Pirmininkas J. Diefenbaker 
šiuo klausimu Kanados parla 
mente išdėstė valdžios susitūpi 
nimą ir priemones, kurių vai 
džia turi imtis. Jo pranešimą pa 
pildė Krašto apsaugos min. 
Harkness tūlų detalių paryški 
nimu, ypač kas liečia karinę 
sritį.

Deifenbaker, pradėdamas sf. 
vo kalbą parlamene, pareiškė, 
kad jis del jos yra gavęs opo 
zicijos vado Pearsono pritari 
mą.

Svarbiausis tikslas, sakė Die 
fenbaker, yra išlaikyti taiką. O 
tai bus galima padaryti turint 
moralinio atsparumo ir ryžto. 
Panika yra silpnybės reiškinys. 
Komunizmas ja ir laikosi. De 
mokratijos ir laisvės idealui pa 
sitarnauti gerausia dabar gali 
tvirtas nusistatymas, kuris Kre 
mliui parodys, jog krizės atve 
ju mes nesėdėsim sudėję ranku 
ir neleisime, kad ta santvarka, 
kuria mes tikime, kad išnyktų 
be kovos, kurios pergale mes t i 
kime. Nieko nebaugindami, 
nei keldami dviprasmiškumų, 
mes visdėlto turime visu tvirtu 
mu ir aiškumu pasakyti, kad ge 
riau bus, jeigu būsime pasirun 
šę.

Atlanto sąjunga yra stubur 
kautis, į kurį turime atsiremti. 
Todėl sustiprinsime jos jėgas. 
Ir čia pat veiksime susitarę su 
JAV.

Jau susitarta, kad JAV ap 
rūpins Kanadą atominiais gink 
lais ir Kanadoje juos sande 
liuos.

Karo pavojus didelis. Bei 
esame tokioje padėtyje, kada 
Į.iekvieną f|ieną galime susi

lės būti koalicinė. Soc. dem. 
laimėjo, griežčiau nusistačius 
Berlyno burmistrui Brandt dėl 
Berlyno krizės.

DAG HAMARKJOLD, 
Jungtinių Tautų generalinis sek 
retorius, nukritus lėktuvui, žu 
vo.

— Norvegijos socialistai rin 
kiniuose prarado absoliutinę 
daugumą ir valdžia gulės būti 
koalicinė.

— Amerika, Anglija, Prancū 
zija ir V. Vokietija pasiūlė Ra 
sijai nutraukti atominius ban 
dymus, bet Chruščiovas siūly 
mą atmetė.

— Sukamo pakvietė Kenne 
dy aplankyti Indoneziją.

— Chruščiovas pakvietė į 
Maskvą Belgijos užs. reik, mi 
nisterį Spaak.

— JAV labai sėkmingai iš 
bandė satelitą su dirbtiniu as 
tronautu. Dabar siųs aplink Že 
mę žmogų.

—— Uždraudus pabėgimus iš 
rytinio į vakarinį Berlyną, ryti 
nęje Barlyno dalyje padaugėjo 
savižudybės 20 kartų.

-— Kuboje vyksta dalinis su 
kilimas. Komunistams išvai 
kius bažnytinę procesiją, įvyko 
susidūrimų su kruvinom au 
kom.

— Washmgtone pasibaigė 
JAV, DB, V. Vokietijos ir Pra 

laukti užpuolimoj — tat turi 
me būti pasiruošę.

Pasiruošimo tikslu Kanada 
didina kariuomenę: naujais da 
liniais sutvirtina Europoje esą 
mas įgulas ir pačioje Kanadoje 
padidina kariuomenės konti 
ngentus.

Civilinei apsaugai bus pa 
ruošta 10,000 žmonių.

ATOMINIAI SOVIETŲ 
BANDYMAI APKREČIA 
RADIOAKTYVAIS KANA 

DOS TERITORIJĄ
Sovietų Rusijos atominiai 

sprogdinimai, kurie daromi kas 
kelintą dieną, į orą paskleidė 
daugybę radioaktyvių dulkių, 
kurios nuodija visa, kas gyva.

Kanados Sveikatos ministe 
ris J. W. Monteith painforma 
vo Kanados parlamentą, kad 
iš Sibiro, kur buvo dalomi ato 
miniai Rusijos bandymai, į Ka 
nadą vėjai yra atnešę didelį 
kiekį radioaktyvių medžiagų. 
Kanados sekimo stotys užregL 
travo radioaktyvių medžiagų 
pagausėjimą. Edmontone ;a 
dioaktyvumas pakilo 30 kartų, 
Winnipege 15 kartų, Calgary, 
Alla 3 kartus. Radioaktyviu 
dulkių didėjimas Kanados gy 
ventojams gresia pavojais svei 
katai žmonių ir gyvulių.

KANADOS VALDŽIA 
PAREMS STATYBAS

Valdžia statybų reikalams 
per „Central Mortgage & Hou 
sing Corp." šiemet buvo pa 
skyrusi 1,500,000,000 dol. Pa 
sirodė, kad j liepos galą šie fon 
dai 1,350,000,000 dol. sumažė 
jo. Todėl dabar vėl tam tikslui 
skiriama 500,000,000 dol.

Ši kompanija kai kur Kana 
doje pradėjo statyti namus še. 
moms, kurios neuždirba dau 
giau kaip 3,600 dol. per metus, 
imant iš jų po 45 dol. už mėne 
sį. Namai gi yra modernios sta 
tybos.

ncūzijos užs. r. min. konfer«n 
cija, kurios komunikate sako 
ma, kad Berlyno krizę re;kia 
spręsti derybomis.

— Rusk vadovaus JAV de 
legacijai JTO pilnatyje, c rusu 
— Gromyka ir abiejų užs. r. 
min. susitikimas jau numatytas.

KAS KANADOJE GERIAU 
ŠIAI UŽDIRBA

Statistikos biuras nustatė, 
kad 1959 m. Kanadoje geriau 
šiai uždirbo gydytojai chirur 
gai. Jų uždarbių vidurkis bu 
vo 15,737 dol, per metus. In 
žinieriai ir architektai buvo ant 
roję vietoje. Advokatai ir no 
tarai trečioje, gavę 14,123 dol. 
vidurkio. Dantų gydytojai už 
dirbo po 11,605 dol.

SOVIETAI PJAUSTO 
SALAMI.

Sekmadienį Prisikėlimo salė 
je kalbėjo šiuo metu į Ameriką 
atvykęs ir išeivių kolonijas lan 
kąs prof. J. Eretas, savo išsi 
reiškimu ..Šveicarijos lietuvis, 
arba lietuviškas šveicaras“. 
ĮApie 401' klausytojų ,Svečių 
pristatė J. Matulionis. Gražia 
iškalba J. Ei ei as kalbėjo apie 
pasaulinę politinę padėtį iŠ eu 
ropiečio kertės matymo. Įdo 
mi jo ,,salami" teorija, kur so 
vietų palaipsnę ekspansija pri 
lyginama salami dešros nepa

Su dideliu ir nuoširdžiu dė 
kingumu minime šiuos ,,Neori 
klausomos Lietuvos'’ Maš’nų 
Fondo vajaus dalyvius, įnešu 
sius naujų įnašų;
J. Juodviršis,

PRICE 15 et. XXI METAI

Oakville, Ont. . .
S. Jokūbaitis,

. . .$50.00

Toronto, Ont. . . .
V. Pulkauninkas,

. . .$20.00

Oakville, Ont. . . . . . .$10.00
J. Vitkūnas,

Toronto, Ont. . . .$10.00
Dr. E. Malkus, 

Seaforth, Ont. . .
V. Tamošauskas, . .

. .$10.00

Toronto, Ont. . . .$10.00
S. Rukšėnas, 

Hamilton, Ont.......$10.00
Pr. Kaziukonis, 

Woodstock, Ont. . .$10.00
P. Mickus,

Montreal, P. Q..........$10.00
A. Lukoševičius,

Oakville, Ont.............. $10.00
P. Dauginas,

St. Catharines, Ont. $10.00
P. Ročius,

Hamilton, Ont............$16.00
V. Zavadskienė,

Norwood, Manitoba $10.00
A. Dragašius,

Toronto, Ont.............. $10.00
R. V. Paukštaitis,

Kingston, Ont..............$10.00
P. V. Zubas,

Montreal, P. Q...........$10.00
K. Stundžia,

St. Catharines, Ont. $ 5.00
Viso M. Fondui gauta $215.00

Visiems prisidėjusiems prie 
Mašinų Fondo vajaus nuošir 
džiausiai dėkojame.
Mašinų F-de buvo $5,795.00 
Per savaitę gauta. .$ 215.00
Mašinų Fonde

dabar yra . . , .$ 6,010.00 
NL Mašinų
Fondui užplanuota $15,006.00 
Mašinų Fondui

dar trūksta . . . .$ 8,990.00
Tautiečius, ypač N. L-vos 

skaitytojus, maloniai prašome

Naujienos iš pasaulio uostinės
PAVERGTŲJŲ SEIMAS ĮS 
PĖJO WASHINGTONO

KONFERENCIJĄ
Telegramoje Washingtone 

posėdžiavusiems Britanijos, J. 
V., Prancūzijos ir Vokietijos 
užs. r-lų ministeriams Paverg 
tųjų Seimas, pažymėjęs, kad 
dabartinis Kremliaus spaudi 
mas į Berlyną tėra vienas jo 
žingsnis iš bendro plano pašau 
liui dominuoti, įspėja inir.isle 
rius, kad jie, jieškodami šiam 
.Chruščiovo išpuoliui atsvaros, 
neišleistų iš akių sovietų oa 
vergtosios Centro ir Rytų Eu 
ropos vaidmens. Bet kad šis 
vaidmuo tikrai būtų paveikus. 
Vakarų pozicija pavergtosios 
Europos atžvilgiu turi būti aiš
ki ir veiksminga. Vakarų nuo 
laidos pavergtųjų sąskaita arba 
tiesioginis ar netiesioginis sta 
tus quo įteisinamas turėtų di 
džiai žalingo poveikio ne tik 
pavergtiesiems, bet ir patiem^ 
Vakarams.
PROTESTAS PRIEŠ SOVIE 

TINES MARIONETINES
IPU KONFERENCIJOJE
Pavergtųjų Seimas, Albani 

jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, J ae 
tu vos, Rumunijos ir Vengrijos 
vardu, įteikė protestą Briusely, 
Belgijoj, vykstančiai Tarptau 
tinės Parlamentarų Unijos kon 
ferencijai dėl suteikto mauda 
to sovietinėms marionetėms šit' 
valstybių vardu dalyvauti Un' 
joje, ir jos konferencijoje. Kar 
tu (Pavergtųjų Seimas išreiškė 
viltį, kad konferencija prieš so 
vietų pavergtųjų tautų teisę i 
laisvą apsisprendimą, tą būtiną 
patvarios Europos taikos saly 
gą. ' Kor.

stebimam pjaustymui plony
tėmis riekutėmis iki ji visiškai 
išnyksta. Iškėlė vakarų Berly 
no likiminę svarbą vakaru išsi 
laikymui prieš sistematišką so 
vietų ekspansiją. Nušvietė no 
vietinį pasaulio užgrobimo pla 
ną, kuris, esą, einąs pagal ke 
liariopas stadijas. Vakariečių 

Nukelta į 8-tą psl.

Mašinų Fondą papildyk iki už 
planuotos sumos, už ką būsime 
labai dėkingi.

Praeitame NL *nr. atsitiko 
nemalonių klaidų: Per klaidą 
pateko antrą kartą A. Rojus 
su 5 dol.; neteisingai buvo at 
spausdinta Inžinieriaus Zeno 
no Merecko, iš Čikagos, pavar 
dė; neteisingai subalansuotos 
sumos. Už klaidas labai atsi 
prašome. N L.

Mašinų Fondo vajaus talki 
ninkais sutiko būti nauji talki 
ninkai:
Reutas Stasys,
7716B George St., LaSalle;
Adamonis Petras,
177 Sherbrooke W„

tel.: RA 2-2472.
Jocas Povilas,
3852 Wellington St.,

tel.: PO 9-0127.
Leipus Kostas,
7608A. Broadway, LaSalle, 

tel.: DO 6-9976.
Malaiška Jonas,
1034 Manning Ave, Verdun, 

tel.: PO 7-7607.
P. Bulkė,
190 Catherine St., S-, 

Hamilton, Ont.
P. K. Pleskevičius,
193 East Ave.,

N. Hamilton, Ont.
Sveikiname' naujus NL Mc 

šinų Fondo baigiamojo vajau., 
talkininkus ir kviečiame nau 
jus, kuriuos piašome apie tai 
pranešti Vyriausiajam vajaus 
vykdytojui Montrealyje p. J. 
Šiaučiuliui, telef. PO 7-2731.

Itį kitų lietuviškųjų vieto 
vių sutinkančius būti MF va 
jaus talkininkais prašome kreip 
tis į Praną Paukštaitį adresu: 
7510 1-st Ave, St. Michel, 
Montreal, P. Q.
tel. RA 7-5795.

Visiems vajaus dalyviams 
nuoširdžiai dėkojame ir prašo 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės ,.N^prik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

MIRUS ILGAMEČIAM „TĖ 
VYNĖS” REDAKTORIŲ I 

M. LEO VASIL, 
„Tėvynės“ redagavimą, iki se 
kančio SLA Pildomosios Taiy 
bos suvažiavimo, redakcinei ko 
misijai. Antanas Sodai lis — pir 
mininkas, Juozas Petrėr.as ir 
kun. Petras Dagys — nariai
PAVERGTŲJŲ TIESOS ŽO 
DIS „NEUTRALIESIEMS”

Rugsėjo 12 * Pavergtųjų Sei 
mas pasiuntė bendro turinio te 
legramas Indonezijos prezidev 
tui Sukamo ir Mal i preziden 
tui Keita, kuriuodu Belgrado 
konferencijos pavesti interve 
nouti Prezidentą Kennedy, kad 
tartųsi su Chruščiovu.

Pavergtųjų Seimas konsta 
tuoja, kad Belgrado konferen 
cija, nors skelbė* i neutraliųjų, 
faktiškai neutralumo neparo 
dė. Ji pasisakė tik prieš bebai 
gianlį nyktį Vakarų koloniz 
mą, bet nutylėjo šių laikų vie 
nintrlį 'besiplečiantį sovietinį 
kolonizmą. Šioks konfer- nei 
jos ,,neutralumas“ 106 mil. pa 
vergtųjų Centro ir Rytų euro 
piečių atžvilgiu ir atžvilgiu 95 
milionų pavergtų įvairių tautų 
žmonių pačioj Sov. Sąjungoj 
ir daugybės milionų pavergtųjų 
Kinijoj, Tibete, Šiaurės Korė 
joj. Šiaurės Vietname su tikru 
neutralumu nesiderina. Kaip 
nesiderina su neutralumu kon 
ferencijos atlaidumas Cov. S 
gai dėl atnaujintų atominių 
ginklų bandymų ir palanku 
mas Kremliaus laikysenai Ber 
lyne.

Pavergtųjų Seimas, tikėda 
mas, kad konferencijoje daly 
vavusios valstybės tikrai nori 
išlaikyti savo nepriklausomybe, 
pareiškė tikįs, kad ateis laikas, 
kai šios valstybės supras, kad 
vienintelė grėsmė jų nepriklau 
somybei tėra Sov. Sąjungos už 
mačios ir kad tada jos taip pat 
rikiuosis su visais sovietų pa 
vergtais Kraštais ir įsijungs į 
bendrąsias žmonijos pastangas 
uz tautų ir asmens teises los 
telegramos tekstas buvo pra 
neštas n prezidentui Kennedy,
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JUOZĄ AUDĖNĄ IR JO ŠEIMĄ,
gilaus skausmo paliestai, dėl mylimos

DUKROS JUDITOS
tragiškos mirties, nuoširdžiai užjaučia ir liūdi

VLIKo Prezidiumas.

Truputis papildymų ir pataisų
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI 

RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA 
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Jų trijų 
jau niekad nebematysime

TRYS MIRTYS IR TRYS ATSISVEIKINIMAI
Visa dar neįtikėtina. Kaip ir 

toji žinia pirmadienį. Dar sek 
madienį po pietų buvome visi 
drauge, dar stovėjome visi Ta 
bor Farmoj ant kelio, prieš at 
sisveikinimą, dar kiekvienas žo 
dis girdisi, kiekvieną rankos pa 
spaudimą jauti savo rankoj, 
dar visi veidai čia pat, gyvos 
akys, plaukai ir lūpose lengva 
melancholija. Sunku buvo atsi 
sveikinti, nes dvi paros praėjo 
taip greitai, buvo tokios pilnos 
jaunatvės, planai buvo sudary

surašytos, nes ir jose yra tiek 
daug gyvenimo. . .

Judita Audėnaitė
Gimė 1942 metais kovo mė 

nėšio 17 dieną, Kaune. Į JAV 
atvyko 1948 m. gruodžio m. 
24 d. Pradžios mokyklą baigė 
Brooklyne. Gimnazijoj buvo 
pirmoji mokinė, priklausė Ho 
iorary Society ir baigimo pro 

ga gavo premiją. Šiuo metu 
lankė Queens College. Buvo 
antrojo kurso studentė ir studi

Tragiškai žuvusių pakeliui 
iš, dabar jau nepamirštamo susitikimo,

JUDITOS AUDĖNAITĖS,
JURGIO JAKŠ-TYRIO ir

ANTANO ŠKĖMOS

atminimą ir skausmą, netekus jų, kartu gyvenu 
su jų artimaisiais, giminėm ir draugais.

Henrikas Nagys.

Tragiškai žuvus

JUDITAI A'JDĖNAITEI,
artimiesiems užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Santaros ir Šviesos Federacija.

18) Leninas(XIV. 1958 m.) 
Gaila, kad str. autorius, įsivary 
damas į Lenino filosofinio „ori 
ginalumo“ iškėlimą, permažai 
mums parodė jį kaip m a s k o 
lišką revoliucionie 
r i ų, koks jis tikrai buvo . Ne 
kiekvienas rusas yra maskolius 
(ar maskolis — visaip tą žodį 
vartojome „Varpo“, „Darb-nm 
kų Balso“ ir „Tėvynės Sargo" 
gadynėje. Aug Janulaitis ir V. 
Kapsukas dar 1905 m. gausiai 
tuo žodžiu vertėsi, bet atsira 
dus mūsų legaliai spaudai gau 
ta jau varžytis ir nebe raštu, tik 
gyvu žodžiu čia besitenkinti, o 
„Lietuvių Kalbos Vadovo" au 
torius ir „Lietuvių Enciklopedi 
ja" to žodžio nei žinoti nežino) 
— yra gi padorių rusų, bet la 
bai dažnai aiškus maskolius yra 
ne rusas arba, saKutume, koks 
pusruskis - mišruolis. Nei Kat 
rė II Palaidūnė nei Stalinas ne 
turėjo nei lašo rusiško kraujo 
(care Palaidūnė buvo vokiete, 
o Stalinas iš tėvo osetino kur 
piaus ir motinos gruzines skal 
bejos), bet abu Maskolijoje vei 
kė kaip tikri maskoliai ir jų ma 
škotiško veikimo išdavos Mas
kolijai ne tiktai prigijo, bet n 
jos maskoliškumą sutvirtinu. 
1 ad nepamirškime, jog pats 
Lenino veidas yra aiškiai moa 
gotiškai - kalmukiškas, rodąs te 
vo Uljanovo nerusišką kiimą, o 
motina Blankaitė — Odesos 
pravoslavo

kuris bolševikų dabar kelte 
liamas kaip nepaprastas moks 
lo kūrinys. Jo tikslas — goluti 
nai sugriauti tuometinių rusų 
liaudininkų svajonę, jog Rusi|a 
išvengsianti kapitalizmo įsigaiė 
jimo. Tuo tarpu kai moksliniu 
kai - ekonomistai kaip Petį as 
Struve (Lenino vienmetis) dar 
1894 m. savo kritičeskija za 
mietki k voprosu ob ekononn 
českom razvitii Rosii, o 1 uhan 
Baranovskij 1898 m. savo Rus 
skaja fabriką v jeja prošlom i 
nastojaščem ne tik anksčiau uz 
L. moksliškai nagrinėjo -ekono 
minę Rusijos raidą, L ne tik ve 
liau už juos, bet ir publicistiškai 
jis sprendė tą reikalą, kad ir pa 
kenčiamai draugų aprūpintas 
reikalinga medžiaga. Kai aš po 
kelerių metų, pats studentas tei 
sininkas, nemažai skyręs poiiti 
nei ekonomijai ir ekonoinin 
literatūrai, susipažinau su šių. 
L. veikalu, tiesiog gavau stebč 
tis autoriaus drąsa imtis tokių 
rimtų temų, kurioms jis nebuvo 
priaugęs.

Dar blogiau su jo 1308 m. 
parašytu ir 1909 m. išleistu filo 
sofiniu veikalu Mateiializm i

ti ir persvarstyti, apkalbėti kiti 
susitikimai, tiek daug gerų atsi 
minimų kiekvienas pasiėmė 
kartu, dainų, žodžių, draugys 
tės. Kiekvienas tarsi pasisėmė 
gyvasties, kad galėtų lengviau 
nešti kasdienybę, rutiną, toli 
tnų miestų ūžesį ir dulkes. San 
taros suvažiavimai tapo to 
kiorrv retom, nepakartojamom 
šventėm ir ši buvo viena tokių, 
tiktai gal dar giedresnė, susi! 
dyta scenos žodžiu, bičiuliškais 
pasikalbėjimais, rimtais svarsty 
mais ir kūryba. O labjausiai 
jaunų žmonių šiluma. Jaunų 
žmonių, kurie jieško savo kr 
lio vieni, kurie išmoko mylėti 
ir savo brolį, seserį ir savo kita 
mintį. Niekas šios draugystės 
nepakeis. Niekas jos neatims.

{Pirmadienio ryto mes nit 
kad nepamiršim. Visados mir
ties beprasmybė šiurpi, bet to 
kia, kokia pasitiko mūsų drau 
gus, taip baisiai ir taip netikė 
tai, tokia mirtis nesuprantama. 
Skaitau ir skaitau, lyg drebulio 
krečiamas, draugo laišką: Fu 
riu pranešti be galo liūdną ž> 
nią, kad grįždami iš suvažia 
vimo, kuriame susirinkome, jieš 
kodami gyvybės, be kurios ne 
galime gyventi, žuvo Antanas 
Škėma, Jurgis Jakš-Tyris ir Ju 
dita Audėnaitė, o sunkiai su 
žeisti Kristina Škėmaitė, Lai 
ma Vasiliauskaitė ir R. Peni 
kas. Skaitau ir netikiu užrašy 
tais žodžiais, kaip netikėjau 
draugų žodžiais, skambinusių 
man iš visų miestų. Bet taip 
negali būti. Tai netiesa. Netie 
sa. Aš gi juos visus taip nese 
niai mačiau. Jie gyvi.

Bet mano draugai išėjo. Jų 
nėra.

Ir pro skaudžią tuštuma ky 
la ir kyla atsiminimai.

Negali būti, kad taip staiga 
gali laimė sutrupėti. Negali bū 
ti, kad taip staiga gali žmonės 
atsiskirti. Netiesa, kad tai bu 
vo, iš tiesų, paskutinis atrisvei 
kinimas — tą saulėtą rudenio 
popietę, po sodo medžiais, ant 
kelio smėlio, kuris vienus išve 
dė namo, kitus mirtin. Tai ne 
tiesa!

Kartoju sau, ir žinau, mano 
visi draugai taip kartoja -,au 
šią valandą, ir visi žmonės, visi 
artimieji taip kartoja sau, o nie 
kas pasikeisti nebegali — mes 
turėsime visą gyvenimą gyven 
ti jų mirtį.

Popieriaus lapai. Ant ju pa 
rašytos biografijos. Gyveninio 
istorijos. Tiems, kurie jų nepa 
žino arčiau, tiems, kuriems jie 
nebuvo seserim ir broliu, tebū 
na nors šios skurdžios žinios

javo istoriją. Savo kurse buvo 
geriausia mokinė.

Judita lankė ir baigė šešta 
dieninę lituanistikos mokyklą 
Brooklyne. Šoko, p. Matulaitie 
nės vadovaujamoj, tautinių šo 
kių grupėj. Buvo skautų drau 
govės draugininke ir Lietuvių 
Studentų Sąjungos New Yor 
ko valdybos sekretorė. Ate’ 
nantį semestrą ruošėsi įstoti 
Santaron, nors iki šiol aktyviai 
dalyvavo susirinkimuose ir 
bendravo su santariečiais. 10 
metų mokėsi skambinti piani 
nu.

Žuvo 1961 metų rugsėjo 11 
dienos rytą automobilio katas 
trofoje, Pennsylvania valstybė 
je, netoli New Yorko.

Jurgis Ja kš-Ty ris
Velionies tėvas už politiškai 

tautinę veiklą 1906 m. ištrem 
tas į Taškentą. (Apie tėvą ži 
nios Lietuvių Encikiopedijo 
je).

Jurgis Jakš-Tyris gimė 1921 
m. kovo mėn. 18 d. Taškente. 
1939 m. baigė Kėdainių gimna 
ziją. Tais pat metais įstojo i 
Prekybos Institutą Šiauliuose. 
Priklausė Varpininkų korpora 
cijai Gintaras. 1944 m. pabėgo 
į Vokietiją. 1945-47 m. studi 
juoja ekonomiją Tubingeno 
universitete ir baigia ją su dip 
lomu. 1948-48 studijuoja Baze 
lio un-te Šveicarijoje, Vienas 
iŠ Šviesos steigėjų 1946 m., bu 
vęs Šviesos centro valdyboje. 
1951-53 m. VLIKo narys — 
Valstiečių Liaudininkų s-gos 
atstovas. Vokietijoj ir Ame-i 
koj taip pat buvęs Tautos Fon 
do (VLIKo rėmuose) valdy 
boję.

Nacių okupacijos metais ak 
tyviai dalyvauja pogrindyje.

1957 metų pradžioje atvyks 
ta į JAV. Vienas iš Šviesos - 

Santaros Federacijos Iniria 
torių, įeina j dabartinę Šviesos 
-Santaros Federacijos Valdy 
bą.

Įvairiais visuomeninio ir po 
litinio gyvenimo klausimais ra 
šė: Varpe, Studentų Varpe, 
Darbe, Neprikausomoj Lietu 
voj, žurnale Šviesa, (buvo šio 
žurnalo pirmojo redakcinio ko 
lektyvo narys. Įėjo į Metmenų 
(redakcinį kolektyvą) Metme 
nys ir kitur. Savo straipsnius 
dažnai pasirašydavo Garnio 
slapyvardžiu, ypatingai Vieny 
bėj ir Naujienose.

Nuo pat atvykimo j Ameri 
ką gyveno New Yorke. Dirbo 
Statistical book keeper. Blue 
Shield.

Giminių Amerikoje neturė 
jo. Lietuvoj — motina ir sesuo.

felčerio duktė, dėl jog

empiriokriticizm, kurį bolševi 
kai kelia tiesiog genialiu. Be 
rimtesnio filosofinio pasirengi 
mo, tik dar Sibire skaitęs ką 
pagavęs ir iš filosofijos srities, 
po 1905—07 m. revoliucijos jis 
susidūrė su nemaloniu faktu, 

rimčiausi jo šalininkai —

Tragiškai žuvus

JURGIUI JAKš - TYRIUI,
artimiesiems užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Santaros ir Šviesos Federacija.

Tragiškai žuvus

ANTANUI ŠKĖMAI,
artimiesiems užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Santaros ir Šviesos Federacija.

Liūdesio prislėgti dėl -

A. A. STUD. JUDITOS AUDĖNAITĖS,
A. A. DIPL. EKON. JURGIO JAKŠ-TYRIO ir

A. A. RAŠYTOJO ANTANO ŠKĖMOS
tragiškos mirties, jų šėmoms ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų S-gos 
Centro Komitetas..

MIELIEMS O. IR J. AUDĖNAMS,
mes norėtume pareikšti užuojautą, bet. Brangieji, mes 
šiandien nerandame tokių žodžių, kurie Jus nuramintų. 
Tai mes drauge su Jumis verkiame ir liūdime, nes per 

anksti žiaurioji mirtis tą gėlę nuskynė, 
kurios vardas buvo

MIELOJI JUDITA.

Montreal. Romas ir Valė Valintai.

Mieliems Bičiuliams

OLGAI IR JUOZUI AUDĖNAMS,
tragiškai žuvus mylimai ir brangiai

DUKRELEI JUDITAI, 
didžio skausmo valandoje 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

E. ir J. Kardeliai.

Žuvo 1961 m. rugsėjo men. 
11 d. rytą auto katastrofoje, 
Pennsylvania valstybėj, netoli 
New Yorko.

Antanas Škėma
Gimė 1911 metais, lapkričio 

mėnesio 29 dieną Lodzėje.
Baigė Aušros berniukų gini 

naziją Kaune. Lankė Dramos 
studiją.

Nuo 1936 Kauno valstybi 
nio teatro aktorius. Vėliau Vii 
niaus teatro aktorius, režisierius 
ir dramaturgas.

1943-44 parašė visą eilę ra 
dijo vaidinimų ir montažų Vii 
niaus radiofonui. 1943 Vii 
niaus teatro repertuaran priim 
ta pirmoji Škėmos pjesė JULI 
JANA.

Nuo 1944, Vokietijoje, An 
tanas Škėma dirba teatre, rėži 
suoja, rašo dramos kūrinius ir 
beletristiką.

Atvykęs j JAV , Antanas 
Škėma dirba lietuvių teatruose 
aktorium, režisuoja, parašo e' 
lę scenos veikalų ir grožinės Ii 
teratūros knygų.

kurios tautybės L. biografai gin 
čijasi, vieni laikydami ą sumse 
jusia vokiečių kilmės, o kiti žv 
de. Taigi šiaip ar taip, Uljane 
vas - Leninas (1870—1924) ne
buvo grynas rusas, bet manda 
ginusiai kalbant — pusruskis o 
jau jo veiklą imant — tikras 
maskolius užsispyrėlis, atkak 
lūs, nesiskaitęs nei su priemonė 
mis, nei su žmonėmis, nei su žo 
džiu, nei su žodžiais, savim te 
pasitikįs, grubus visuomeniniu 
kas demagogas — štai toks L'* 
ninas — maskolius. Nei gilus 
mokslininkas, nei rimtas ekono 
mistas, nei filosofijos žinovas, 
kuriuo jis statėsi, nei laisvai (ne 
šališkai) toje pat rusų literatu 
roję apsiskaitęs, nepasireiškęs 
nė praktinio vadovavimo virš- 
-nusimanymu, o („Bolšaja So 
vetskaja Enciklopedija" verčia 
ma skelbti jį buvus ir tebesam 
„veličaišij genij čelovečestva “) 
(pačiu didžiuoju žmonijos ge 
nijum!) Kai sovietinė encik o 
pedija ir bolševikinė spauda v c 
kartoja apie L. didybę, giljoę, 
mokslingumą-jų reikalas („dlia 
prostoi narod“), bet mes nesi 
leiskime tuo propagandiniu tiiu 
kšmu „hipnotizuotis" ir jam 
lenktis, net ir apsilpnintą prasi 
manymą saviesiems skelbti.

Nebūdamas nei iš viso eko 
nomistas nei ekonomijos moh 
lų ar ekonominės ar visuomen- 
nės santvarkos istorikas, tik ei 
šių mokslus universitete beeida 
mas, kaip kiekvienas teisiam 
kas, bendrai susipažinęs su eko 
nomijos mokslu, be to rašyda 
mas Petrapilio kalėjime ir sihir 
nėję tremtyje, parengė veikalą 
Razvitie Kapitalizina v Rossn,

Jo knygos: Nuodėguliai ir 
kibirkštys (Novelės ir vaidini 
mas „Vieną vakarą“) 1947; 
Šventoji Inga (proza) 1952; 
Živilyė (drama) ; Pabudimas 
(dramą) 1956; Vienas ir k.ti 
(drama) ; Balta drobulė (ro 
manas) 1958; Žvakidė (dra 
ma) 1959; Čelesta (proza) 
i960. Eilės ir, kol kas žinomas, 
romanas rankšarštyje (kurį au 
torius vežėsi su savim žuvimo 
dieną) „Izaokas".

Šeštadienį, paskutinę dieną 
prieš mirtį, Antanas Škėma pa 
statė ir pats jame vaidino Kos 
to Ostrausko vaidinimą „Pyp 
kė“. Penktadienį, literatūros 
vakare, skaitė ištrauką iš savo 
naujo romano.

1961 metų rugsėjo mėnesio 
11 dienos rytą žuvo automobi 
lio katastrofoje, Pennsylvania 
Valstijoje, netoli New Yorko.

Henrikas Nagys.

Bogdanovas, Bazarovas ir k L, 
ne tik ėmė nuo jo trauktis, be' 
ir drįso laisviau spręsti teoi 
nius socializmo pagrindus, dau 
giausiai linkę į Richardo Avė 
nariaus empirinį kriticizmą ir 
Ernsto Macho reliatyvistinį mo 
nizmą, tad nukrypę nuo dialek 
tinio materializmo. Ortodoksi 
uis marksistas L. pusę metų pa 
sėdėjo prie filosofinių ve-kalų, 
padarė iš jų šiokius ar tokius iš 
rašus ir išdrožė aną filosofinį 
veikalą. 1904—05 m. Šveicari 
joje kasdien su juo sueidavęs, 
tuomet jam dar atsidavęs N. 
Valentinovas ir matęs ne tik jo 
skaitymą, bet ir išrašus, vėliau 
tiesiog atsistūmęs ir atsipeikė 
jęs nuo despotinės L. vadovy 
bės, 1953 m. New Yorke savo 
išleistoje atsiminimų knygoje 
Vstreči s Leninom blaiviai verti 
na šią L. knygą, kuri tepasiieiš 
kė grubiu tonu (beiods, ją per 
rašinėjusios L. sesers privertu 
sios jį kiek sušvelninti) ir primi 
tyviu, dažnai vienu — dviem žo 
džiais, filosofų teigimų smerki 
mu, kriušinimu ir tiup'nimu. 
Tuometinė, iš dalies ir vėles 
nioji bolševikinė inteligentija 
dažniausiai kukliai, tyliai pralei 
do pro ausis savo vado „filo 
solinius“ iššoktus, kaip meškos 
sukinėjimąsi farforinių ar pr 
celianinių dirbinių tarpe (sub 
lioje filosofijoje), bet dabar jau 
Bolšaja Sovietskaja Enciklope 
dija prie savo minimų filosofų 
dažnai ramiausiai nustato; L. jį 
sokrušil (sutriuškino), tad skai 
tytojams nebetenka nė galvos 
sau varginti filosofo skaitvmo, 
kurio dažnai nei veikalai Enci 
klopedijoje nenurodomi.

Bus daugiau.

PAS VOKIETIJOS PREZI 
DENTĄ IR KANCLERĮ 

Tarptautinio komiteto krikš
Čioniškai kultūrai ginti prezi 
diutno posėdžių proga, Baltijos 
sekcijos atstovai, pirm. dr. 
Karvelis ir gen. sekr. di. Na>.. 
sons, buvo priimtas Fed. Vokie 
tijos prezidento H. Luebkės ir 
kanclerio dr. Adenauerio. Pre 
zidentas Luebke patikino, kad 
iš Fed. Vokietijos vyriausybės 
pusės bus daroma visa, kad bal 
tų tautos atgautų savo nepri 
klausomybę. Jis paminėjo, kad 
federalinė vyriausybė yra susi 
rūpinusi padėti Vokietijoje at 
sidūrusiems tremtiniams ir ypač 
jų kultūros išlaikymo srity.

Kancleris dr. Adenaueris na 
sikalbėjime apie bendrą politi 
nę padėtį aptarė, kaip teikian 
čia susirūpinimo. Vėliau priėmi 
me dr. P. Karvelis turėjo pro 
gos tarti židį.
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Kova už lietuvybę
būties logikos šviesoje

FELIKSAS JUCEVIČIUS
2.

3
REIKALINGIAUSIOS MUMS DORYBĖS

Dykumose yra nemaža šalti 
nių. Kiekvienas iš jų vis skir 
tingesnis. Daug yra ir dorybių, 
kurios stiprina tautos dvasią. Šį 
kartą suminėsime tik tris: pasi 
aukojimą, savivertiškumo pa 
jautimą ir savojo pašaukimo su 
pratimą. Jei jos ir nėra pačios 
žinomiausios, tai vistiek jos yra 
mums vienos iš reikalingiausių.

Kas yra pasiaukojimas, 
arba aukos dvasia?

Norėjimas ir mokėjimas išsi 
žadėti ne tik malonumų, bet ir 
kaikurių mums tikrai reikalingų 
dalykų, kai to reikalauja tautos 
gerbūvis. Štai pavyzdys. Perei 
to karo metu jauna lietuvė mo 
tina buvo nublokšta su savo 
dviem vaikais j šiaurės Prancū 
ziją. Ji turėjo užsidirbti pragy 
venimą sau ir savo mažiesiems. 
Tuo metu duonos kąsnis ten hu 
vo tikrai brangus. Jai reikeda 
vo išdirbti nuo ryto iki vakaro. 
Laimei, kaimynės pasaugoda 
vo bent vaikus. Bet greitai ji 
pastebėjo, kad vaikai visai ne 
kalba lietuviškai. Kas daryli ■ 
Tai ji nutarė juos mokyti pat; 
Grįžusi po darbo, nežiūrint nuo 
vargio, kiekvieną vakarą, maž 
daug po porą valandų, ji inoky 
davo vaikus savo kalbos. Tai 
buvo auka, ir tai tos pačios rū 
sies, kurios dėka Lietuva išliko 
gyva spaudos draudimo laikais.

Girdime dažnai sakant, kad 
meilė daro stebuklus. Istorija 
pakartoja tą patį tik kitais žo 
džiais, būtent, kad auka gimdo 
didvyrius. Mat, istoriniame žo 
dyne auka yra sinonimas mei 
lės. Ir teisingai. Nes auka yra 
ne kas kita, kaip meilė herojiš 
kame laipsnyje. Ar ne šios ne 
rojiškos meilės labjausiaį ir sto 
kojame šiandien?

Kita svarbi dorybė yra 
savivertiškumo pajautimai.
Mažavertiškumo komplek 

sas yra jos priešingybė. Modei 
nioji psichologija sako, kad no 
rint susiformuoti pilnu žmogų 
mi, reikia žinoti savo, kaip žmo 
gaus vertę, kuri glūdi pačiame 
žmogiško buvimo fakte. Lygiai 
taip pat ii tauta, jei nori išlikti 
tauta, turi žinoti savo vertę. Ir 
mūsų tautinė vertė glūdi tame, 
kad esame tauta.

Šiandien daug kalbama ir ra 
Šoma apie diskriminaciją, ar tai 
rasinę, ar tai tautinę, ar tai reli 
ginę. Nėra abejonės, bet kokia 
diskriminacija yra nuodėmė. Ją 
papildome ir mes lietuviai, bet 
tik skirtingai negu kiti. Mes dis 
krimniuojame ne kitus, bet sa 
ve pačius. Mes ne svetimuosius 
ir ne tai kas svetima niekiname, 
bet save ir lai, kas sava.

Šiuo metu net Afrikos tautos 

mums daro gėdą: jos turi 
didesnį savivertiškumo jausmą, 

negu mes.
Mūsų mokslą einąs jaunimas 
domisi Polinezijos, eskimų ar 
Inkos civilizacijomis, tačiau kai 
eina reikalas apie savo tautos 
kultūrą, tai nežino, ar iš viso tu 
n kokią literatūrą. Vienas lie 
tuvis akademikas, augęs ir bai 
gęs mokslus šitame krašte, klau 
sė ar tiesa, kad lietuviai turi dai 
lininkų ir poetų. Kaip tai paaiš 
kinti? Savos tautinės kultu, os 
sąmoninga ar nesąmoninga ig 
noracija. Kiekvienu atveju tai 
yra ženklas, kad praradome sa 
vivertiškumo pajutimą.

Žinoma, šita savęs diskumi 
nacijos liga sergame jau nuo se 
niai. 'Pirmutiniai ja buvo apsi 
krėtę mūsų bajorai. Vėliau ji 
persimetė ir į liaudį. Laimei, 
kad šitos ligos diagnoze, nors ir 
pavėluotai, nustatė mūsų tauti 
nio atgimimo vadai, ir jieškojo 
vaistų. Kodėl Aušrininkai kildi 
no lietuvių tautą iš romėnu?

Kodėl skelbė, kad net Rojuj 
Adomas su Ieva kalbėjo 

lietuviškai?
Kodėl nuolatos primindavo Se 
nosios Lietuvos kunigaikščių 
žygius? Kad pakeltų tautoje sa 
vivertiškumo sąmonę.

Nemanome, kad šiandien rei 
ketų griebtis tokių ar panašių 
argumentų, norint atsikratyti 
mažavertiškumo kompleksų. 
Viena lik aišku, jog turime da 
ryti viską, kad įsigytume savi 
vertiškumo dorybę. Nes ji kelia 
tautinį susipratimą ir tuo pačiu 
stiprina lietuvišką dvasią.

Savojo pašaukimo suprati 
mas yra labjausiai pamiršta do 
rybė. Tačiau ji yra mums la 
bjausiai reikalinga, jei norime 
užsitikrinti lietuvišką nemaru 
mą. Žinoma, kiti tuo klausimu 
gali būti skirtingos nuomonės.4 

Koks yra mūsų tautos 
pašaukimas?

Atsakymą duodami, neturėsi 
me omenyje istorinį pašauki 
mą, kurį jau mūsų filosofai bei 
istorikai diskutavo. Apsir'ho 
siu šičia tuo pašaukimu, kuri va 
dina paprastai antgamtiniu. 
Klausimą sprendžiant šitoje 
plotmėje, mūsų tautos pašauki 
mas tėra tik vienas. Jis yra tas 
pats kaip ir kiekvieno žmo 
gaus, kaip ir kiekvieno tvari 
nio, kuris yra būties universe 
Tai yra, kaip viskas, kas yra že 
mėje, taip ir mūsų tauta yra pa 
šaukta duoti Dievui garbę. Jei, 
anot psalmininko, visa tvari 
nija: saulė ir žvaigždės, pauk* 
čiai ir žuvys, šalna ir debesys 
šlovina Tvėrėją, tai tuo labjiu 
šitai turi daryti tauta. Nesvar

PASIKALBĖJIMAS SU SU
Kaikurie žurnalistai bandė 

pasikalbėti su lankiusiais šiem 
et Lietuvą. Vieni atvirai pasi 
kalbėjo, kiti rašo įspūdžius, o 
treti... bijo ką nors pasakvti.

Vfenas lietuvis laikra|tinih 
kas, paskaitęs ,.Worcester Te 
legram“ laikraštyje pasikalbę 
jimą su Worcesterio lietuvių 
koknunistų’ klubo pirmininku, 
Juozu Bakšiu, kuris šiemet lan 
kėši Lietuvoje, norėjo iš jo gau 
ti pasikalbėjimą lietuvių spau 
dai. Laikraštininkas buvo sufor 
mulavęs eilę klausimų, atsaky 
mas į kuliuos lietuviams būtų 
buvęs įdomus. Jis paklausė 
Juozą Bakšį:

— Ar Tamsta nesutiktum 
duoti pasikalbėjima ir lietuvių 
spaudai, kai jau esi davęs ame
rikonų spaudai?

— Jokiam laikraščiui dau 
giau neduosiu jokių pasikalbę 
jimų, — atsakė Juozas Bakšys.

— Tai kodėl? — jis buvo 
klausiamas.

— Bijau! — trumpai atsakė 
J. Bakšys. Matyti, kad kom 
draugai J. Bakšį jau buvo „su 
tvarkę“, o jis, atrodo, yra bai 
lūs žmogus, todėl mitai ė ge 
riau tylėti.

Tada spaudos darbuotoj <s 
kreipėsi į Lietuvoje atsilankiu 
šią p. Domikienę, kuri į Lietu 
vą važiavo aplankyti savo se 
šerį Šiauliuose. Bet Demikie 
nei neleido nuvažiuoti į Šiau 
liūs ir jos žygis į Lietuvą bran 
giai kaštavęs buvo tiek jai nau 
dingas, kad ji savo akimis pa 
matė tikrovę ir galėjo ją paly 
ginti su sovietine propaganda.

Čia labai įdomi smulkmena. 
Išvykstant iš Lietuvos ,,prezi 
dentas“ Justas Paleckis ,,turis 
tams“ iškėlė banketą. Banketo 
metu Paleckis pakvietė „turis 
tus” papasakoti savo lankymo 

bu, kokią religiją tauta beišpa 
žintų, ji turį žinoti, kad ji su 
tverta Dievo garbei. Tauta, ku 
ri nežino ar ignoruoja, kad jos 
pirmasis uždavinys yra garbinti 
Dievą, dar nesuvokė pagrindi 
nio būties logikos dėsnio.

Jeigu mes pilnai įsisąmon.in 
tume, kad Dievą garbinti yra 
mūsų pašaukimas, tai mūsų 
ateitis leūtų užtikrinta. Nes ta 
tauta, kuri tiki Dievą ir pasieki 
Juo, stato „savo namus ant no 
los“. Lyja lietūs, upės patvins 
ta, pučia vėjai ir ištinka tn as 
namus, bet jie nesugriūva, nts 
stovi ant uolos“. (Mt. 7, 24- 
25).

Bet ar yra Dievas? Ar tikrai 
tautos sutvertos Jo gaibei? Ar 
tai nėra tik iliuzija? Į tai galima 
atsakyti Sokrato žodžiais, suir 
tais pomirtiniam gyvenimui: 
„Joks išmintingas žmogus ne 
gali tvirtinti, jog yra taip, kaip 
sakau. Bet reikia išdrįsti tikėti 
nes tai yra graži ir drąsos ver'a 
tiesa. Yra verta, gyventi tam 
lyg šitas tikėjimas būtų tiesa“.

O mes lietuviai juk esame 
krikščionys, ir žinome, kad 
mūsų tikėjimas yra tiesa.

(8 LD Metr.)

GRJŽUSIAIS IŠ LIETUVOS 
si Lietuvoje įspūdžių. P. Dėmi 
kienė atvirai pasakė, kad Lie 
tuvoje tokia žiauri santvarka, 
jog jai nebuvo leista pasimatv 
ti su seseria, o ji dėlto tiktai ir 
važiavusi. Sugrįžusi į JAV, p. 
Demikienė tuojau pasiuntė į 
Lietuvą kelis siuntinius. P. De 
mikienė, jai atvirai pasakojant 
įspūdžius iš Lietuvos, buvo pa 
klausta spaudos darbutojo:

— Ar nesutiktumėt įspūdž 
iais pasidalinti su visais lietu 
viais per spaudą?

— Jokio pasikalbėjimo, jo 
kiam laikraščiui, net ir „Vii 
niai“, neduosiu, — atsakė p. 
Demikienė, kai Juozą Bakšį 
žiauriai puolo Rojus Mizara ir 
kiti „draugai“. Taigi, kas ne 
spėjo su „turistais“ pasikalbėti 
tučtuojau po jų sugrįžimo, pa 
vėlavo, nes „turistus“ labai 
skubiai „sutvarkė“ Chruščio 
vui ištikimi „draugai“.

Koresp.
PAMINĖJO PROF. K. BIE 

LIUKO 60 M. SUKAKTĮ 
Rugp. 26 d. Lietuvos spau 

da ir radijas paminėjo prot. 
dr. K. Bieliuko 60 m. sukaktį. 
Jis yra parašęs apie 40 mokslo 
darbų ir pagal „Tiesą“ (202 
nr.) gali būti pagrįstai laiko 
mas Ežerotyros mokslo praai 
ninku ir organizatoriumi Lietu 
voje. Akademikas K. Bieliu 
kas 1959 m. buvo priimtas j 
kom. partijos narius. Ligšiol jis 
eina geologijos ir geografijos 
instituto direktoriaus pareigas.

® Knygų katelogas, apimąs Pe 
nnsylvanijos universiteto biblio 
tekos lietuviškas knygas, ruošia 
mas netrukus išleisti. Jį ruošia 
dr. V. Maciūnas, prof. Dirrnan 
tas ir prof. Krikščiūnas.

James Bannerman per CBC
radio informuoja apie 
pasirodančias knygas.

MŪSŲ ^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

P. VAITONIS DEVINTAS
Brockville šiemetinės Kana 

dos šachmatų pirmenybės bai 
gėsi montrealiečio Joyner lai 
mėjimu. Hamiltonietis P. Vaito 
nis laimėjo penkias partijas, 
pralaimėjo šešias ir vieną bai 
gė lygiomis (su meisteriu Jo 
yner) užimdamas devintą ,vie 
tą. l ai buvo mūsiškio silpniau 
sias pasirodymas Kanados pir 
menybėse.

ČIKAGIEČ1AI 
CLEVELANDE

•PaskutitiĮ rugpjūčio mene 
šio savaitgalį apie 50 čikugie 
čių buvo nuvykę į Clevelandą, 
kur dalyvavo Lietuvos Vyčių 
seime ar XI-se Š. Amerikos lie 
tuvių sporto žaidynėse.

Pažymėtina, jog L,. Vyčių 
seimas šiemet buvo kibai gau 
sus dalyviais ir darbingas. Čia 
lankėsi ir kalbėjo daug svečių 
iš įvairių vietovių: prot. j. Eie 
tas, prel. dr. L. Tulaba, inž. A. 
Rudis ir kt. Priešingai, sporto 
žaidynės nesutraukė liek daly 
vių, kiek jų anksčiau būdavo. 
Iš Kanados tepasirodė tik 4 as 
menys (Toronto Vyčio).

Clevelande 4 dienas viešėjo 
ir „Nepriklausomos Lietuvos* 
bendradarbis Edv. Šulaitis, ku 
ris dalyvavo seime, žaidynėse, 
o taip pat aplankė nemaža pa 
žįstamų.

IŠ LIETUVOS
— Lietuvos Spartako leng 

vosios atletikos pirmenybėse, 
atsiektas naujas ‘Lietuvos re 
kordas: J. Treigienė iššoko i 
augštį 1,66 m, o Aldona Stan 
čiūtė jieties metime atsiekė 
puikią tarptautinę pasekmę 
numesdama įrankį 53,18 m.

— Vilniaus Spartakas pra 
laimėjo augštosios futbolo kla 
sės pirmenybių rungtyiys Ki 
šinjove 1 .3. Atrodo, kad vilnie 
čiams šiemet teks apleisti e.ugš 
tąją Sov, S-gos futbolo lygą.

— Vitebske buvo Gudijos 
lengv. atletikos pirmenybės, da 
lyvaujant keturiems atstovams 

CBC aktoria. Elan Stuait ir Bud Spencer priimti į North 
America socialinį klubą.

iš Lietuvos. Vilnietis Vyt. Ja 
ras buvo pirmas disko metime 
— 49,60 m., A. Černiauskas 
dešimtkovėje antras, surinkęs 
6473 t. (naujas Lietuvos rekor 
das). Antras vietas užėmė Ja 
ras rutulio stūmime ir J. Lauky 
te disko.

— Pabaltijo irklavimo pir 
menybes laimėjo Lietuva, su 
rinkdama 52 t. prieš Estiją 35 
ir Latviją 25 t.

IŠ VISUR
— Gerai pažįstamos Augs 

burgo lietuviams BS ir Schwa 
ben komandos, šiemetinį sezo 
ną pradėjo jau vėl augštoje ly 
goję. Po-penkerių rungtynių B 
C stovi trečioje vietoje, Schwa 
ben komanda — uodegėlės pa 
baigoj. Pirmauja FC Nurn 
berg.

— Lengv. atletikos rungty 
nėse V. Vokietija nugalėjo 
Suomiją.

— Pasaulio studentų žaidv 
nes xlulganjos sostinėje taškais 
laimėjo Sov. Sąjunga. Pirme 
nybėse nedalyvavo amerikie 
Čiai, prancūzai ir kt. vakarų pa 
šaulio tautos. Didelė žaidynių 
staigmena buvo rusių krepšį 
ninkių pralaimėjimas bulga 
rems.

— 100 m pasaulio bėgimo 
meisteris vokietis A. Hary, au 
to nelaimėje susižeidė kelį. Po 
gydymosi jis atsisakė lengvo 
sios atletikos, pasirinkdamas 
lauko ir stalo tenisą.

— Sunkaus svorio muistei į 
F. Patlersoną norėta „nukąru 
nuoti“ už vengimą kovų prieš 
atsirandančius naujus varžo 
vus. Tačiau kiek vėliau bokso 
s-ga nusprendė, kad jis turi tei 
sę nestoti į kovą bent laike še 
šių mėnesių.

— Motorlaivių lenktynėse 
žuvo žymus Kanados sportiniu 
kas Bob Hayward.

— Montrealio Concordia fut 
bolo rungtynes prieš Toronto 
Ulster United laimėjo rekordt 
ne pasekme, net 12:0.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

41.
— Uršulė ištekėjo, o kodėl jums neištekėti? — nutraukė 

tylą Barvainis.
— Ak, pakaks, Tomai, — tyliai atsakė Lilė. — Mmrs, 

merginoms, rasti vyrą ne toks jau sunkus uždavinys. ^Sunkiau 
rasti bičiulį.

— Ar tai ne tas pat?
— Oi, ne. — Lilė papurtė galvą, jos plaukai suvilnijo ži 

binto šviesoje, o Barvainis negalėjo atitraukti nuo jų savo 
akių. — Tai visai, visai ne tas pat. Ką jūs ruošiatės daryti su 
manim šį vakarą, Tomai?

— Vilioti.
— Tai ne taip jau sunku. Kartais pameti žmogus galvą. 

O paskui gailiesi.
— Ir tu pametei galvą?
— Jūs man sakot jau „tu“? Gal ir pamečiau. Bet nerei 

kia, Tomai. Palydėkit mane iki namų ir keliauk sau sveikas. 
Taip bus geriau.

— Kažin.
— Taip bus geriau, — pakartojo Lilė. — Beje, Uršulė 

kviečia mane į Šiaulius. Ten yra dar viena vieta chemikui. Ir 
atlyginimas geras.

Jie priėjo Sierakauskio gatvę ir ėmė kopti i viršų. Iš de 
šinės dūzgė alaus bravoras. Gatvė buvo tuščia, jie nesutiko nė 
vieno praeivio. Tik užkopus į kalną, pasirodė linksma studen 
tų kompanija.

— Lygiuot kairėn! Blondinei tris kart valio! — Sušuko 
jie gana nesklandžiai ir nuėjo toliau.

Barvainis pagalvojo — pykti ar nepykti ir prisiminė savo 
jaunystės metus.

— Nemėgstu aš tokio užkabinėjimo, — pasiguodė Lilė.
— Na, jaunimas. Jus irgi užkabino, kad jauna.
— O jūs irgi jaunas?
— Žinoma. 'Pagaliau viskas reliatyvu. Jiems aš neiau 

nas, o jums jaunas.
— Gerai apie save galvojat. — Ji stabtelėjo. — Štai aš 

ir namie. Ačiū už malonų vakarą.
Jis norėjo kažką pasakyti, paprieštarauti, pasiūlyti, ta 

Čiau tetruktelėjo pečiais.
— Nuo pirmadienio kinuose naujos programos, — paša 

kė kažkodėl Lilė. — Jei norėsit, palaikykit man kompaniją.
— Kodėl ne.
— Reikia sakyti: „Mielai“.
— Tai jau savaime aišku. Na, labanakt, Lile.
— Labanakt.
Jis paėjo porą žingsnių ir išgirdo, kaip Lilė šūktelėjo: 

„Tomai!“ Barvainis grįžo atgal, nesuprasdamas, ką tai reiškia. 
Lilė pribėgo prie jo ir prisiglaudė. Iš prieangio išėjo kažkoks 
vyriškis.

— Aš jus palydėsiu iki pat durų, — tarė Barvainis.
— Nebūtinai, daktare, — pasakė vyriškis, — palydė 

siu aš. Jums nėra čia kas veikti. Šio namo geografiją aš ge 
riau pažįstu. Ar ne tiesa, Lile?

— Aš jus išmesiu, Kasperiūnai, — kimiai tarė Baivai 
nis. Jo kraujas virė, dabar jis girdėjo dunksint ausyse. Jis 
paėmė Lilę už parankės ir žengė į prieangį.

— Palūkėkit, palūkėkit, — pasakė Kasperiūnas ir uzsto 
jo duris. Barvainis pajuto alkoholio kvapą, ir tai jį dar dau 

giau įsiutino. Jis priėjo prie durų ir atstume Kostą ranka.
— Palūkėkit, palūkėkit, — pakartojo Kasperiūnas ir 

griebė Lilę už palto atlapo. — Tai ne jūsų mergina, daktare. 
Jūs turite žmoną, o ši mergina — mano. Ar ne tiesa, Lile?

— Nešdinkis, Kostai, — pareikalavo Lilė tyliu, kimiu 
balsu.

— Jūs girdit, daktare? Ji man liepia dabar nešdintis. 
O aš nešdintis ir nesiruošiu. Mes, Lile, paprašysim to pilie 
čio, kad jis mudviem netrukdytų. Aš, rodos, būsiu jį pava 
dinęs daktaru, Lile? Bet koks gi jis daktaras. Naktibalda ir 
valkata, toks kaip aš.

Barvainis ir nepasijuto, kaip paleido Lilę, o jo ranka 
žnektelėjo į Kasperiūno veidą. Kasperiūnas kiek susvyravo 
ir nusijuokė.

Barvainis žvilgtelėjo į Lilę. Jam pasirodė, kad ji labai 
išblyškusi, ir jam pasidarė nepaprastai jos gaila.

— Tomai, saugokis! — šūktelėjo ūmai Lilė.
Barvainis pajuto smūgį į pasmakrę, akyse sumirgėjo zvai 

gždės, paskui jis ėmė griūti į prarają, ir tik aštrus galvos sknus 
mas grąžino jam sąmonę.

Kasperiūnas stovėjo išblyškęs prie namo sienos ir ’ an 
dė kelti Barvainį. Bet Barvainiui buvo gera ant žemės, sknus 
mas jau aprimo, tik galva buvo nuostabiai šilta.

— Tomai, — klausė Lilė, — Tomai, tavęs juk liesutei 
dė?

— Tai nebuvo numatyta, — tai ė Kasperiūnas persimai 
niusiu balsu. — Skambink į Greitąją pagalbą, Lile, į milicdą-

— Nereikia, — liepė Barvainis. — I.škvieskit, Lile, 
taksi.

Žibinto šviesoje sužvilgėjo Lilės plaukai ir nutolo. Da 
bar gatvėje liko tik jiedu, vyrai. __ _
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Atsiminimai apie Čiurlionį
6.
Čiurlioniui tai buvo sunkūs 

metai. Išsilaikė vien iš korepe 
ticijų, kurių neužteko prngyve 
nimui Varšuvoje. Su juo gyve 
no taip pat jaunesnysis brolis 
Stanislovas, mano senelio lėšo 
mis lankęs Varšuvos gimnazi 
ją. Baigęs Gurskio gimnaziją 
Varšuvoje, jis išvažiavo į Kije 
vą, kur baigė politechnikumą. 
Lėšas davė mano tėvo brolis 
Vitoldas, inžinierius, Peterbur 
go technologinio instituto ab 
solventas, popieriaus ir cukraus 
fabrikų Rusijoje statytojas, vė 
liau Druskininkų burmistras, 
žmogus, kuris po mano senelio 
mirties įsikūrė šiame miestelyje 
ir tęsė jo pradėtą kurorto plėti 
mą. Vietos gyventojų gerbia 
mas kaip vargšų globėjas, jis 
buvo pasiruošęs paskutinį ap 
siaustą atiduoti. Jis tragiškai žu 
vo 1941 m., prasidėjus karui.

Senelis, norėdamas padėti su 
medžiaginiais trūkumais besi 
grumiančiam Čiuilioniui, kartą 
nuvedė jį pas savo pacientą Ra 
dvaną, turtingą melomaną, ir 
ten Čiurlionis ištisą vakarą ska 
mbino savo kūrinius. Radvanas 
jį pagyrė, bet didžiam senelio 
ir Čiurlionio nusivylimui, nieko 
jam nepadėjo.

Blogai sekėsi ir seniesiems 
Čiurlioniams Druskininkuose. 
Kol gyveno kunigas Majevs 
kis, kuris globojo daugiavaikę 
savo vargonininko šeimą, tol 
ji dar šiaip taip rišo galą su 
galu. Tuo metu seniams Čiur 
lioniams daug padėjo musų gi 
minaitė, tikra Jono Kersnovs 
kio sesuo Irena Prosinska (Ko 
nstantino draugės Gražina, So 
fija ir Janina buvo tikros Jono 
dukterys), kuri paskolinę jiems 
pinigų nusipirkti nameliui. Nu 
sipirko jį 1898 m. Mirus kun. J. 
Majevskiui, trumpo kun. Žvier 
kos klebonavimo metu, Čiurlio 
nis ir toliau buvo toleruojamas 
tačiau kun. Žvierka trumpai bu 
vo Druskininkuose, į jo vietą 
atėjo kun. Voleika. Voleika bu 
vo jaunas, mokytas, pats melo 
manas. Netrukus jis susikirto su 
seniu Čiurlioniu it po to tučtuo 
jau atleido jį iš vargonininko 
pareigų. Prasidėjo visai šeimai 
sunkios dienos. Jeigu senis Čiur 
lionis arba kuris iš jo sūnų pa 
gaudavo ežere žuvies, namie 
būdavo ką valgyti, o jeigu ne 
pagaudavo, šeima vaiksČioda 
vo alkana. Čiurlionio žmona so 
dino darže bulves ir daržoves, 
bet to neužteko. Konstantinas, 
žinoma, smarkiai pergyveno tė 

Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
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vų skurdą ir stengėsi jiems pa 
dėti.

* * *
Varšuvoje jau buvo glau 

džiai susibūrusių draugų grupė. 
Tai Čiurlionis, broliai Markevi 
Čiai — Piotras, Marianas ir Vi 
toldas, — jų sesuo Volerija, 
Viktorija Ablamovičuvna (da 
bar Hempeliova), Stefanija 
Okoluvna ir jos brolis Cezans 
Okoluvas, Zosia ir Gražina Ker 
snovskos, tame pačiame name 
gyvenančio dantisto duk*ė Kla 
ra Segino, mano tėvo bičiulis 
Vladzimiežas Podvorskis, Ma 
nia Malidovska, tabako fabriko 
savininko Varšuvoje duktė, ir 
jos brolis Liucijanas, Šventojo 
Kryžiaus gatvėje tuiinčių nuts 
Gardino dvarininkų dukfė Žiu 
ta Zaliutynska ir iš Šventojo 
Kryžiaus gatvės vaistininko sū 
nūs Kirilas Tokatskis.

Visa ši grupė, prie kurios pn 
sijungė Liudomiras Ružickis ii 
Eugenijus Moravskis, rudenį 
vaikščiojo į Lazenkas, pavasa 
rj — į Ujazdovskio alėjas ir Vi 
lanovą, kur rinkdavo žibutes

„Nekalbėdavome jokių rim 
tesnių kalbų, — prisimena teta 
Viktorija Hempeliova, — šiaip 
sau juokaudavome, nerūpestin 
gai plepėdavome, dainuodavo 
me. Popiečiais rinkdavomės sa 
vo draugėje ir užtindavome »ve 
tainę. Čiurlionis pakaitomis su 
Piotrusiu skambindavo, o pas 
kui žaizdavome žaidimus, daž 
niausiai „Cenzorių ir sekreto 
rią”.

Ton pačion svetainėn (Šven 
tojo Kryžaus g-vė Nr. 17), kai 
tik senelis išvažiuodavo į Vii 
mų, Gardnią ar į Pavaršavį pas 
kurį nors savo pacientą ir pa 
prastai ilgai užtrukdavo, sene 
lė sukvesdavo jaunimą n, rivo 
sesers Marinios Ablamovičo 
vos talkininkaujama, ruošdavo 
šokių vakarus, kurie dažnai nu 
sit'ęsdavo iki 6-tos ryto. Pirmą 
valandą nakties paduodavo va 
karienę su karštais patiekalais, 
ir vėl — šokti. Skambindavo 
pakaitomis fortepionu senelė 
Marina ir Čiurlionis.

Vieną dieną sužinojome, kad 
Čiurlionis blogai jaučiasi. Kers 
tos jo muziKos garbintojos te 
tos Viktorijos pakviesti, nuėjo 
me jo aplankyti. Užlipome į 
ketvirtą augstą, kur Čiurlionis 
gyvenu, ir radome jį kartu su 
Ružyckiu kažką skambinant pia 
ninu. Viršum pianino kaboio, 
matyti, ką tik nutapytas vyriš 
kio portretas, taip keistai atlik 
tas, kad iš karto krito į akis.

KULTURWBjSk^O^IKA
LIET. LITERATŪRA LAIS 

VAJAME PASAULYJE 
1961 METAIS:

Per pirmus 8 mėnesius išleis 
ta jau 20 leidinių. Tuo tarpu 
pr. m. per visus metus pasirodė 
tiktai 18. Pažymėtina, kad visi 
grožinės literatūros veikalai ori 
ginalūs, vertimų neišleista jo 
kių.

D. Velička: Liet, literatūra, 
II dalis. Tikybinės ii šviečia 
mosios literatūros laikotarpis. 
Chicago, Augšt. Lituan. M-la. 
624 psl. $8.50.

J. A. Račkauskas: Žmogaus 
likimas Jurgio Baltrušaičio poe 
zijoje. Chicago, Pedagoginis Li 
tuanistinis Institutas. 26 psl.

J. Augustaitytė - Vaičiūnie 
nė: Ant aukuro laiptų. Chica 
go. Terra. 112 psl. $3,00.

B. Brazdžionio : Vidudienio 
sodai. Los Angeles, Lietuvių 
Dienos. 128 psl. $4.00.

S. Laucius: Respublika. Po 
ema.‘ New York, Pašvaistė. 
500 egz. $1.50.

J. Mačernis: Poezija. Chica 
go. Į Laisvę fondas liet, kultu 
rai remti. 240 psl. 1.500 egz. 
$4.50.

J. Mekas: Gėlių kalbėjimas, 
Chicago, Lietuvių Studentų Sa 
ntara.

H. Nagys: Mėlynas sniegas. 
Boston, Liet. Enciklopedijos 
leidykla. 88 psl. 500 egz. $2.C‘O.

A. Radžius: Paukščių takas. 
Los Angeles, Lietuvių Dienos, 
48 psl. $1.50.

Rūda ir rauda. Poezija iš 
Lietuvos ir Sibiro (N. Yortc). 
Už žmonių laisvę. 40 psl. 25 
Ct.

A. Rūkas: Vieno kiemo gy 
ventojai. 3 veiksmų komedija. 
Chicago, LB apyg. ir Cievelan 
do I apyl. Vaidilos teatras. 36 
psi. (LBT).

VALST. POLITINĖS IR 
MOKSL. LITERATŪROS 

LEIDYKLA 1961 M.
IŠLEIDO:

S. Arnašius. „Motinos šir 
dis“, su iliustr.

S. Biziulevičius. „Vilniaus 
Kalvarijos”.

K. Daukšas. „Kiekybinė ana 
ližė”, su iliustr.

„Hitlerinė okupacija Lietuve 
je“, su iliustr.

S. Yla. „Pažinkime muzikos 
instrumentus”, su iliustr.

J. Kriščiūnas. „Bitininkys 
tė”, su iliustr.

A. Krygeris. „Žodį lydi dar 
bas.

Tai buvo kampuota, negraži vy
riškio galva, nutapyta violcti 
ne, žalia ir juoda spalvomis, su 
drąsiai pabrėžtais šešėliais. Te 
ta Viktorija šūktelėjo; „Kokia 
pabaisa!“, o Ružyckis juoklda 
masis pasakė: „Ką, negi nepa 
žįsti? Juk tai mūsų bičiulis Ge 
nius Moravskis...” Pastarasis 
pats netrukus atėjo ir kartu su 
kitais grožėjosi savo atvaizdu. 

Bus daugiau.

VALST. GROŽINĖS LITE 
RATŪROS LEIDYKLA 

1961 M. IŠLEIDO:
G. Astrauskas. „Nemėgstu 

odžių“. Eilėraščiai.
L. Bakutis. „Per liepsnojan 

čią žemę“.
E. Bilevičius. „Nemunas grįž 

ta į savo vagą“. Atsiminimai.
J. Bulota. „Prieš plauką“. 

Feljetonai, humoreskos, pamf 
lėtai..

J. Dovydaitis. „Vieną vasa 
ros naktį...“. Apsakymai.

B. Dvarionas. „Žibutė pirmo 
ji pražydo”. Dainos, chorams.

L. Gira. Raštai. 5 tomai. T.
3. Poezijos certimai, scenos vei 
kalai, proza. Sudarė ir tekstus 
paruošė E. Matuzevičius.

L. Gutauskas. „Ištrūko ma 
no žirgai“. Eilėraščiai. Išleista 
futliare.

V. Kapsukas. Raštai. T. 2 
(1905—1906). 1961. 607 psl. 
su ii.

K. Kaveckas. „Vilniuje žydi 
liepos“. Dainos chorui.

R; Keturakis. „Saulėtekis ke 
ly“. Eilėraščiai. Išleista futliare.

E. Mieželaitis. „Saule ginta 
re“. Eilėraščiai. Apmąstymai. 
Raižiniai V. Valiaus.

V. Palčinskaite. „Žemė kėlė 
žolę“. Eilėraščiai išleista futlia 
re.

Alg. Polis. „Jūros dulkės”. 
Apsakymai. Išleista futliare.

S. Tomarienė. „Trys lepu 
nai pagyrūnai“. Iliustr. B. Dem 
kūtė.

V. Žilinskaitė. „Nesustok va 
landėlė“. Eilėraščiai Išleista 
futliare.

BIRMOS ŠOKĖJAI 
VILNIUJE

ir Kaune lankėsi ir davė šokiu 
spektaklius. Lietuvos spauda jų 
pasirodymus menkai teaptaie.

TOLSTOJAUS „TAIKA IR 
KARAS” NAUJAI

pastatyti pavesta sovietiniam 
meno laureatui - statytojui S. 
Bondarčiakui, kuriam talkina 
rašytojas V. Solovjovas, daili 
ninkas E. Kumankovas ir kiti. 
Statytojai dabar studijuoja vei 
kalą, archyvus, karinę tų laikų 
literatūrą. Projektuojamas di 
delis pastatymas.

DR. MARTYNAS KAVOLIS, 
teisininkas, buvęs kelis metus 
lietuvių evangelikų kunigo Da 
■reigose Toronte ii vėliau JAV, 
dabar yra paskirtas Northland 
College, Ashland, Wisconsin, 
prie Wisconsin universiteto, 
kur jam pavesta vadovauti ir 
departamentui. Malonu, kad
dr. M. Kavolis, visada buvęs 
saikingas ir sugyvenamai vi 
suomenininkas, dabar stoja į 
mokslinį darbą kolegijoje, kuri 
taip pat yra labai savarankiška. 
Dr. M. Kavoliui linkime sėk 
mės mokslo ir auklėjimo srity 
je.

® Dailininko E. Griciaus darbų 
paroda buvo suruošta Londo 
ne, kur jis gilino meno studijas.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖS 
PARODA ČIKAGOJE

Čiurlionio galerijoje bus atida 
ryta rugsėjo 30 d. ir ji tęsis iki 
spalio 8 d. Bus išstatyta gau 
šiai tapybos, kilimų ir tautinių 
drabužių.

Dail. A. Tamošaitienė be ki 
limų taip pat sėkmingai spien 
džia grynosios tapybos prob 
lemas. Josios tapybos plastinė 
forma ir koloritas, tarytum au 
dinių raštai, suaudžiami į gam 
tos ir meno sintezę. Čia junta 
ma organizuota ir apspręsta rei 
kšminga dekoratyvinė forma.

PRIEŠ 115 METŲ, 
1846 m., pasirodė pirmasis lie 
tuviškas kalendorius. Jo leidė 
jas buvo Laurynas Ivinskis. Iki 
1864 metų, t. y. ligi spaudos lie
tuviškais spaudmenimis uždrau 
dimo, išėjo dar šešiolika to pa 
ties autoriaus parengtų kalen 
dorių, kurie, nesant lietuviško 
laikraščio, suvaidino žymų švie 
čiamąjį - kultūrinį vaidmenį. 
Ypatingą vertę turėjo šių kalen 
dorių ūkiškieji skyriai, kuriuo 
se buvo skelbiami patarimai ir 
pamokymai žemės ūkio bei me 
dicinos klausimais. L. Ivinskio 
kalendoriai yra reikšmingi ir lie 
tuvių literatūros istorijai. Juose 
buvo skelbiama tautosaka, o 
taip pat rašytojų kūriniai. Ka 
lendoriuose randame išspaus 
dintus A. Baranausko „Anykš 
čių šilelį", D. Poškos „Mano 
darželį”, S. Valiūno „Birulę“, 
A. Strazdo „Kiškį“ ir kt. Dide 
lis L. Ivinskio nuopelnas — tai 
lietuviškų raštų bibliografijos 
paskelbimas. Apskritai, kalen 
doriai buvo savotiškas literatu 
rinis žurnalas, populiarinęs vi 
suomenėje lietuvių rašytojų kū 
nnius. L. Ivinskis taip pat sten 
gėsi supažindinti skaitytojus ir 
su kitų tautų literatūra. Apie jo 
leistų kalendorių populiarumą 
galima spręsti iš to, kad jų tirą 
žas, iš pradžių buvęs 3000 
egz., vėliau pasiekė net 8000 
egzempliorių.

LIETUVIŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS

Centrinė biblioteka pradėjo leis 
ti darbus bibliotekininkystės, bi 
bliografijos ir knygotyros klau 
simais leidinį ,,Bibliotekinini<ys 
te ir bibliografija“. Pirmajame 
tome, be kitų, įdėtas O. Česnu 
levičiūtės eupžvalginis straipsnis 
„Lietuvos TSR Mokslų akade 
mijos Centrinei bibliotekai 20 
metų”, V. Abramavičiaus ir J. 
Šliubauskienės sudaryta 1918 
—1940 m. rankraščių bibliogra 
fine rodyklė ir kt.
® Jaunimo Centre, Čikagoje, 
rugs. 23 d. koncertuos S. Kli 
maitė-Pautienicne.
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K. M. ČIURLIONIUI 
SKIRTAS „LITUANUS“
Šiomis dienomis skaityto 

jams išsiuntinėjamas naujas Li 
tuanus numeris. Jis skirtas mū 
sų garsaus M. K. Čiurlionio pa 
minėjimui, jo 50 m. mirties su 
kaktį minint. Pastebėtina, kad 
šiame leidinyje spausdinami be 
veik išimtinai svetmtaučių raši 
niai; tai gyvai rodo Čiurlionio 
kūrybiškumo pripažinimą už 
mūsų bendruomenės libų. Nu 
merio vyr. redaktorium yra K.
J. Čerkeliūnas, talkininkauja 
mas redakcinio kolektyvo ir A. 
Rannit.

„LITUANUS” PERKIAL1A 
MAS Į ČIKAGĄ

Lituanus redakcijoje pasku 
tiniu metu įvyko eilė pasikeiti 
mų. Alina Staknienė, keletą 
metų labai sėkmingai vadova 
vusi žurnalo redakciniam dar 
bui, su pirmojo šių metų nume 
rio išleidimu iš vyr. redaktorės 
pareigų pasitraukė. Tas parei 
gas antrojo numerio, skirto M.
K. Čiurlionio paminėjimui, 
dagavimui perėmė redakc j c 
veteranas Kęstutis Čerkeliū 
nas. Šiam numeriui pasijo 
džius,, redakcija keliama į Chl 
cagą, kur jai vadovaus jaunimo 
tarpe plačiai žinomas Adomas 
Mickevičius, buvęs akademikų 
skautų žurnalo, „Mūsų Vytis“ 
redaktorius.

PROF. IG. KONČIUS RAŠO 
veikalą apie žemaičių kryžius. 
Prof. Ig. Končius dabar dirba 
Bostono universitete fizikos ty 
rimų laboratorijose. Profeso 
rius daug laiko ir dėmesio ski 
ria Lietuvos kraštotyros dar 
bams. Artima tema jis išleidi 
knygą „Žemaičių šnekos'u.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aštuntosios Kanados Lietu

vių Dienos METRAŠTIS.
1961 m. rugsėjo 2—4 dd. 

KI.B Montrealio lietuvių seime 
lio prezidiumo leidinys nr. 2.

Metraščio turinyje yra svar 
bu: Praktiškos žinios — n#dar 
bo atveju, ligų ir gydymo reika 
lais, Senatvės pensijų gavimo, 
Socialinės pagalbos reikalu; tai 
pgi šiame Metraštyje atspaus 
dinti visi KLB statutai bei tai 
syklės. Tai yra savotiškas Ka 
nados lietuviams vadovas, tu 
rįs daug praktiškų žinių. Met 
raštis gaunamas Neprkl. Lie 
tuvos redakcijoje, 7722 Geor 
ge Street, Lasalle - Montreal 
32. Kaina tiktai 1 doleris.

• Prof. Stp. Kolupailai padary 
ta akių operacija, kuri yra pa 
vj kusi, ir prof, atgauna gerą re 
gėjimą.

— Tai nebuvo numatyta, — vėl pakartojo Kostas — 
Skambinkit į miliciją. Pagaliau aš nebėgu. Pats ten nue-s,-. .

— Padėk man vis dėlto atsisėsti, žmogau, — tarė Bar 
vainis. Oi, vėl žvėriškai skauda galvą. Ką tu jai padarei, kad 
ji taip skauda?

Grįžo Lile.
— Dieve, kiek kraujo! — sušuko ji. — Ir ko jūs dar gat 

vėje! Užeikit gi į namus.
— Negalima, — prieštaravo Barvainis. — Per daug 

kraujo. Taksi iškvietėt?
— Ne. Užimti, reise. Iškviečiau Greitąją pagalbą.
— Kam gi jūs tap padarėt, Lile? — pasakė Barvainis, 

bet labai nesipriešino. Jam buvo silpna ir gera, maloniai «vai 
go galva. — Aš truputį pasėdėsiu.

Jis jau pajėgė pats atsisėsti ant laiptukų ir pagalvojo: 
„Tuojau vėl neteksiu sąmonės”. Dabar jam buvo labai gera, 
Šalia stovėjo Lilė ir glostė jo petį. Kurgi jo skrybėlė? Aha, 
ant šaligatvio. Kurgi jis trinktelėjo galvą? Bet ar tai svarbu- 
Lilė glosto jo petį... „Tai ne jūsų mergina, daktare“, — suk j 
Kostas, bet Barvainis žiūri į jį ir mato, kad jis nieko nekalba. 
„Bet koks gi jis daktaras. Naktibalda ir valkata, toks kaip 
aš“. Kas gi tai kalba? Juk Kosto lūpos sučiauptos. Lilė jo 
mergina? Barvainiui ūmai pasidarė nemalonu, kad Lile jį 
glosto; jis, tur būt, truktelėjo petį. Lilės ranka paleido ji

Nuo Sierakauskio gatvės pasirodė automobilio šviesos.
— Greitoji pagalba, — sušnibždėjo Lilė.
Barvainis pabudo tik mašinai privažiavus prie ligoninės. 

Jis nustebo, kad Lilė yra kartu. „Aš turėčiau džiaugtis, — na 
manė jis. — Bet ji juk Kosto mergina, ir aš nesidžiaugiu“. Ta 
Čiau jis nieko nepasakė, tik santūriai šyptelėjo.

Po to Barvainis atsidūrė ambulatorijoje.
— Ko, ko, bet jūsų tai nesitikėjau šičia rasti, — sakė bu 

dintis chirurgas, apžiūrėdamas žaizdą. — Kaip čia dabar, na 
mas ant jūsų užgriuvo, ar kurio kipšo?

— Tai aš, turbūt griuvau į namo kertę.
— Dabar teks pakentėti — darysiu žaizdos tualetą. Sese 

le, paruoškit antitetanus. Liksite ligoninėj.
— Oi, ne, kur ten.
— Žaizda nebaisi. Bet turėsit likt pas mus. Galvos su 

trenkimas, tai ne juokai. Ko raukotės? Sakiau, kad skaudės. 
Negi mažas vaikas, negi rėksit!

Barvainis dejavo.
— Viskas, — pasakė chirurgas ir nuėjo plautis rankų.

— Turėsit pagulėt kelias dienas. Nedarbingumo lapelį d 10 
siu išsirašant. Dirbt dar kokią savaitę negalėsit, jei supūliuos
— ir daugiau. Ryt neurologą pakviesim, lai pasižiūri jūsų. 
Sesele, suleiskit dar penicilino. Ir streptomicino pidėkit, rei 
kia pabadyti tuo daktarus, la blondinė jūsų žmona, kolega?

Barvainis galvojo, ką čia atsakyti. Chirurgas pasitaisė:
— Norėjau pasakyti — nauja žmona... Nieko, gana 

daili. laksite ligoninėje?
— Ne, ne.
— Suprantu. Kai namuose tokia žmona... Na, imki 

te atsakomybę sau. Pasirašysit ligos istorijoj, kad atsisakote 
hospitalizuotis. O aplamai — tai jums pavyko, galėjo blogiau 
baigtis. Iškviest taksi ?

— Iškvieskit, jei galite.
— Sesele, paskambinkit į taksomotorų parką. Kito nie 

ku būdu neleisčiau į namus, bet jūs juk pats gydytojas, supran 

tat, kaip ir kas. Pats ir atsakote. Tik jeigu ką pajusite — 
tuoj atgal.

Atvežė naują ligonį. Chirurgas nuskubėjo pas jį.
O Barvainis su Lile atsidūrė Pušų gatvėje.
— Ačiū, Lile, — tarė Barvainis. — Grįšite namo?
— Ne, — pasakė Lilė. — Bijausi.
— Kosto?
— Ak, ne. To aš nebijau. Dabar jis pats dreba. — ji 

sumokėjo šoferiui, ir mašina nuburzgė atgal. — Kur t'.vo 
raktai? Juk tu man pirmas pasakei „tu", atsimeni? — J. at 
rakino buto duris. — Ar tu kada nors kūreni šį sandėlį? 6-'l 
ta čia kaip rūsy!

— Bet lauke juk nešalta, pavasaris, — pasiteisino Bar 
vainis.

Jis pasižiūrėjo į Lilę ir pagalvojo: „Nejaugi ji tikrai bu 
vo Kosto mergina? Nejaugi ji rimtai su juo draugavo?“ Bet 
dabar ji buvo čia, Barvainio bute, ir Kosto žodžius jis jautė 
tik kaip tolimą, buką skausmą. Už tai fizinis skausmas vėl 
buvo aštrus, deginantis, žvėriškas. Ir svaigo, svaigo, svaigo 
galva... Jis stebėjo, kaip Lįlė kabina savo ir jo paltus ant pa 
kabos, o jos plaukai vilnija, kai ji tik pakreipia galvą, ir \ilni 
ja lubos, ir sienos, ir grindys, ir jisai pats. . . Ir ūmai jis pri 
šuninė Viktoriją, čia, šitame bute. Ir vaikus. Štai ten miego 
jo Gedukas, o čionai — Nijolė. „Nejaugi aš niekada nieko 
nepamiršiu? — kalbėjo jis pats sau. — Betgi aš jau viską bu 
vau pamiršęs. Aš jų beveik neprisimindavau. Kodėl aš kaip 
tik prisiminiau juos dabar, kai čionai yra ji, Lilė?"

Jam vėl žiauriai nudiegė galvą, ir tai jau dabar buvo 'na 
lonu, nes Gedukas, Nijolė, Viktorija atsidūrė vėl toli toli, o 
liko tik Lilės plaukai, švytį visame bute. Bus daugiau.
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CBC radio ir televizijos artistai Tommy Ambrose su 
žmona, namie pasidalina darbais.

Mosklo-Technikos naujienos
NUO KO PRIKLAUSO VAI ŠIŲ IR DARŽOVIŲ 

VII AMININGUMAS
2.

Sodinimo, sėjos laikas taip 
pat turi įtakos daržovių vila 
miningumui: ankstyvos, pavasa 
rinės sėjos morkos sukaupia žy 
miai daugiau karotino ir cukrų, 
negu vėlesnes sėjos augalai, ku 
rie, dėl augšteenės oro tempera 
tūros ir sumažejusios drėgmės 
greičiau vystydamiesi, nebesu 
spėja daugiau šių medžiagų su 
kaupti.

Vaisių vitamingumui gali tu 
rėti įtakos ir vaismedžio po 
skiepis. Postebėta, kad lauki 
niai vaisiai vitamingesni už kul 
tūrinių veislių vaisius.

Nors yra duomenų, kad dau 
giausia C vitamino turi tik ką už 
simezgę obuolių vaisiai, juodų 
jų serbentų uogos ir, jiems au 
gant, vitamino koncentracija 
juose mažėja, tačiau praktiškai 
Šis faktas neturi reikšmės. Vai 
siams baigiant nokti, vitaminų 
kiekis juose vėl pakyla. Dau 
giausia C vitamino yra subren 
dusiuose vaisiuose. Pernokinus 
vaisius ant medžių, vitaminų 
kiekis juose sumažėja. Persir 
pusiose uogose C vitamino kon 
centracija taip pat žymiai su 
mažėja. Transportavimo metu 
daržovės, uogos gali netekti 50 
—80% C. vitamino.

Nuskintų neprinokusių pomi 
dorų kokybė priklauso nuo vai 
šių išsivystymo laipsnio skyni 
mo metu. Nustatyta, jog dange 
lis pilnai susiformavusių vaisių, 
baigusių augti ir esančių arti 

I
 ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, LACH IN E. Į

A. NOKKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

SIUNTINIAI
Visų rūšių siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent, 

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

prinokimo ribos, gali oaigti no 
kti laikymo metu, įgaudami vi 
sas ant augalo prinokusių vai 
šių savybes. Pomidorų vaisiai, 
nuskinti nuo kelmo dar gaiuti 
nai nesusiformavę, taip pat pri 
noksta laikymo metu, bet jų ko 
kybė menka.

Mechaniškas vaisių pažeidi 
mas, juos raškant ar sandėliuo 
jant, atsiliepia ne tik aplamai 
jų kokybei, bet ir C vitamino 
kiekiui. Jei sveiki obuoliai po 
65 dienų laikymo turėjo dar 10 
mg% C vitamino, tai vaisiai, tu 
rėję 5 lengvus įspaudmus, C vi 
tamino turėjo 8,0 mg%, o su 
mechaniškai pažeistais audi 
mais vaisiai, praslinkus tam pa 
čiam laikui, beturėjo vos 2,0 
mg% C vitamino.

Geriausia vaisiams sandėliuo 
ti temperatūra plius-minus 1"C 
ir reliatyvinė oro drėgmė 90— 
95%. Esant optimalioms laiky 
mo sąlygoms, C vitamino kon 
centrarija nuolatos, bet neinten 
šyviai mažėja dėl vyksatnčių 
oksidacijos - redukcijom proce 
su. Šaltis sulaiko veiklą tu fer 
mentų, kurie skatina oksidaci 
ją, todėl žema temperatūra ap 
saugo C vitaminą nuo greito su 
irimo. Užšaldytose uogose C vi 
taminas išsilaiko gana gerai.

Jautriausias iš vitaminų yra 
C vitaminas. Sąlygos, kurios 
tinka C vitaminai išsilaikyti, 
yra tinkamos ir kitiems, žymiai 
patvaresniems vitaminams. To

nepriklausoma Lietuva

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STUDENTAI LIETUVIAI KANADOJE

Kanados lietuviai studentai 
yra išsimėtę daugelyje augštų 
jų mokyklų: Montrealyje dvie 
juose universitetuose ir apie 10 
kolegijų, Ottawos, Toronto, 
Londono, Hamiltono, Winni 
pego, Vaucouverio, Edmoato 
no ir tt. augštosiose mokyklo 
se. Be to, yra studentų, studi 
juojančių meną — dailės mo 
Kyklose, konservatorijose.

Kasmet vieni jų baigia augs 

dėl morkas laikyti taip pat ge 
riausia 1 — 0" temperatūroje. 
Įdomus faktas, kad, per pii 
muosius 2,5 mėn. laikant mor 
kas 4° temperatūroje, karotino 
kiekis padidėja. Matyti, tai esti 

dėl šakniavaisiuose vykstan 
čios tolesnės karotino sintezės iš 
vegetacijos metu sukauptų juo 
se pradinių medžiagų.

Iš Lietuvoje auginamų obuo 
lių C vitamino daugiausia, at 
rodo turi (12,3 mg%) baltieji
alyviniai.' Ankstyvieji obuoliai, 
nors ir turi gausiau C vitamino, 
bet greičiau laikymo metu jo 
netenka. Vėlyvųjų veislių oat 
varių laikymui, vaisiuose C vi 
tamino koncentracija mažėja 
(esant optimalioms laikymo są 
lygoms) lėčiau. Įdomu, pažy 
mėti, kad Antaninės veislės 
obuoliai yra ne tik vieni vit imi 
ningiausių, bet ir labai ilgai (2 
—3 mėn.) išlaiko palyginti pa 
stovų, gana didelį C vitamino 
kiekį.

Rudenį švygiai nukastos bul 
vės C vitamino turi 25 — 30 
mg.%, gruodžio mėnesį jo su 
mažėja iki 15—20 mg%. o ko 
vo — balandžio mėnesiais jo 
kiekis nukrinta iki 10 mg% ir 
mažiau. Per 6—8 mėnesių lai 
kotarpį, bulvėse C vitamino su 
mažėja 50—60%.

Žaliosios daržovės, kaip salo 
tos, špinatai, prieskoninės dar 
žovės — krapai, petražolės, rau 
donieji pipirai, yra turtingos vi 
taminų, bet laikant jas kainba 
rio temperatūroje 1—2 dienas, 
C viaminų kietkis gali jose su 
mažėti net 2 kartus. Šaldytuve 
laikomose daržovėse vitaminai 
išsilaiko kiek ilgiau.

Šiandien selekcininkai išveda 
vis naujas, pagerintos kokybės 
augalų veisles. Daugelio kultu 
rinių vaisių, uogų ir daržovių 
didesnis vitamingumas ir kitos 
vertingos ūkinės savybės yra ii 
gos atrankos rezultatas.

S. Bieliukienė.

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Įvairūs Draudimai:
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kt. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

BELLAZZi - LAMY, INC
DO 6-6941 76 /£ George St., Ville Lašale.

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

g

£
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M. MACIUKAS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

AUKŠTOS
RANKŲ

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

VYRIŠKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

tuosius mokslus, kiti juos pra 
deda. Labai būtų puiku, kad 
mokslo metų pradžioje visi lie 
tuviai studentai būtų suregis 
truoti visose Kanados augšto 
siose mokyklose ir visi pritrauk 
ti į Lietuvių studentų sąjungą.

Nepriklausoma Lietuva mie 
lai duotų vietos bet kokiems 
studentų pasisakymams ir jų 
raštams.

NAUJA MELBURNO 
STUDENTŲ VALDYBA
Nauja Melburno liet, studen 

tų skyriaus valdyba praneša, 
kad per bendrą visuotinį susi 
rinkimą buvo išrinktas naujas 
pirmininkas — Antanas Fišeris, 
o valdybos nariai sudaryti iš 
Kazio Zdanavičiaus, Kristinos 
Česnaitės ir Rimgaudo Šlyžio.

Valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis: sekr. K. Zdanavi 
čius, ižd. Rimg. Slyžis, pabal 
tiečių studentų reikalams ryši 
įlinkas Krist. Česnaitė.

Pirmiausias naujos valdybos 
žygis suruošti studentų metinį 
balių ir Initium Semestri. Po to 
norima aktyviai veikti Antiko 
munistinio Tautų Bloko veiklo 
i e.

IR STUDENTAMS 
REIKIA PINIGŲ

Dabar jau tradicija, kad Au 
stralijos studentai lietuviai Ka 
ledoms suvažuioja į vieną iš 
didžiųjų Australijos miestų. At 
einančią vasarą melburniškiai 
studentai bus šeimininkai, kurie 
priims svečius. Suvažiavimui 
paruošti ir svečius priimti reikia 
pinigų. Kasoje Melburno stu 
dentai pinigų visai neturi. Šių 
metų studentų baliaus neinąs 
bus skiriamas ateinančios vasa 
ros lietuvių studentų suvažiavi 
mui paremti.

KULTŪRINĖ KRONIKA...
KAS ATSAKINGAS?

Lithuania. Tokiu pavadini 
mu leidinėlis išspausdintas ir da 
lintas šiemet buvusios tarptauti 
nės parodos lankytojams Čika 
goję.

Leidinėlyje daug klaidingų 
posakių, net ir minčių. Pav., r* 
šoma: „Led by Mindaugas 
the combined tribal forces won 
their first decisive battle at 
Saule (Šiauliai) in 1286“. Ne 
minimas Mindaugas karaliumi, 
o lietuvių kariuomenė vadina 
ma paniekinamu ,,tribe“. Pana 
šių nesąmonių pilna.

Gaila, kad Čikagos lietuviai 
jau ne pirmą kartą nerūpestin 
gai reprezentuoja Lietuvą. Kai 
kaltas? g.

KANADOS MENO STOVIS
Daugelis kanadiečių, kiek 

tai liečia kanadiečių meną.

s PSI.

I
Gera naujiena! | 
Kaufman’s Woollens &Textiles

Wholesale and Retail

3997 ST. LAWRENCE BVD, TEL. Victor 2-5319 £

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON j

Iš čia pasiusite išimtinius savo artimiesiems ■

garantuotai skubiausiai ir

urmo kainomis

(30—40% žemiau rinkos kainų) ;!;

Importuojame iš Anglijos ;!;

didžiausį pasirinkimą geriausių angliškų vilnonių medžiagų 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

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

Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos. ;į>

Didelis pasirinkimas vyriškų, moteriškų ir vaikiškų apatiniu jį; 
ir viršutinių baltinių, megztukų ir kitų medžiagų. ;į;

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite.;!;

Priimame užsakymus ;!;

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS $Buv. Audinių fabriko Litex Kaune vedėjas.

WINDSOR. Ont.
PASKUTINĖ

K. L. B. Windsoro Apyl. v- 
ba š. m. rugsėjo mėn. 23 d. (še 
štadienį) rengia linksmą pas 
kutinę sezono uždarymo gegu 
žinę. Gegužinė įvyks labai gra 
žiame vokiečių St. Michaeis 
parke, kuris yra tik apie 5 my 
lios nuo Ambasador tilto. Gegu 
žinė įvyks nežiūiint koks oras 
bebūtų, nes minėtame parke 
yra didžiulė, labai graži salė 
Be to, parke yra daug įrengta 
įvairių žaidimų vaikams bei su 
augusiems.

Gegužinė prasideda 2 vai. p. 
p. ir tęsis iki vidurnakčio. Vei 

dailę, skultptūrą, architektūrą, 
teatrą, muziną, baletą ir kt. yra 
arba virš - kritikai aiaa neda 
vertintojai. Kiti gi priešingai, 
iš savotiško lojalumo yra linkę 
viską, khs tik yra kanadie tiško, 
pervertinti, iškelti virš visokių 
lyg'ių. Panašūs vertinimas apie 
Kanados meno stovį gali būti 
paaiškinti tik tuo, kad Kanada, 
kaip tauta, yra dar labai jauna.

Tikras (vertinimas šios šalies 
kultūrinio stovio ir jos atsieki 
mų lyginant su pasauliniu lygiu 
dėl to turėtų būti labai sveikin 
tinas. Toks įvertinimas palygi 
nimais ir tarptautinių autorite 
tų kritika įvairiose meno sril” 
se yra siekiamas Kanados Me 
no Konfereicijos.

Neseniai pasirodęs ,,Finan 
cial Post“ vedamasis taikliai 
išsireiškė: „Ko kultūra yra iei 
kalinga, yra žmonių reikalas: 
žmonių, kurie nori skaityti kny 
gas, lankyti teatrą, klausytis 
muzikos, ir kurie sutinka už tai 
mokėti ...šito Kanados menui 
trūko; piliečių, kurie balsuotų

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

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

prez. J. Skučas, RA 2-64 52, 6966-44 Avė. Rsmt. 
Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromo' (vairios durys, langai, virtuvėms kahitai 
ir kiti įvairūs medžio dirbiniai

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČ1ULIS 
yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
Ijctuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

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

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

GEGUŽINĖ
ks turtingas bufetas su įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais, loterija 
ir kiti įvairumai. Gegužinės vie 
ta pasiekiama važuojaint nuo 
tilto Huron Line (3 kol.) ir pa 
važiavus maždaug pusę mylios 
sukti dešinėn į Malden Rd. Pa 
važiavus apie 4 mylias, vėl suk 
ti dešinėn į Bourford Rd. ir tru 
pūtį pavažiavus, randamas mi 
nėtas parkas.

Maloniai kviečiame visus 
Windsoro ir Detroito bei apy 
linkių lietuvius į šią linksmą ge 
gužinę atsilankyti.

Apylinkės Valdyba.

už kultūrą ne rankų pakėlimu, 
bet lankydami kasų langelius.“ 

(CS).

H 20 metų Kinijoje misionierių 
mi išbuvo lietuvis kun. Petras 
Urbutis, dabar dirbąs liet. Sela 
ziečių gimnazjoje Italijoj. Pir 
momis rugsėjo mėn. dienomis 
lankėsi Los Angelėj, Kaliforni 
joj. Pasakė įdomių prakalbų, 
įsigijo naujų draugų. Iš Kaifor 
nrjos skrenda į Argentiną.

Pageidautina, kad kun. P. 
Urbaitis parašytu knygą apie 
gyvenimą Kinijoje, ką non iš 
verstti iš gausios kiniečių lite 
ratūros lietuviu kalbbn. Jis lais 
vai skaito, rašo ir kalba kinietis 
kai. g.

ti) Stasė Smalinskienė, naujai 
besireiškianti dailininkė, daly 
vaus lietuvių dailininkų rudens 
parodoje Čikogoje.

® Dail. J. Pauticniaus darbu 
parodą ruošia Waterburio Liet. 
Bendruomenės valdyba, rugs.
15—17 dienomis.
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TORONTO
V-JI „AUŠROS” JAUNUČIŲ STOVYKLA

Puikioj Tėvų Pranciškonų 
Wasagos stovyklavietėj įsikū 
rusi ,,Aušros“ jaunučių stovyk 
la, truko nuo liepos 29 iki rug 
pjūčio 13 dienos. Stovyklavo 
134 vaikai.

Torontieįiai, jausdamiesi 
esą šeimininkai, širdingai pri 
ėmė svečius iš Oshawos, Ha 
miltono, Ottawos, Paryžiaus, 
Londono ir Čikagos.

jPasiskirstę apskrities miestų 
bei istoriniais vardais pavadin 
tom palapinėm, dormitoriu 
mais, vaikai tuoj ėmėsi puoši 
mo ir tvarkymosi darbų Mcr 
gaitės lenktyniavo su bernm 
kais, kas iš jų laimės I vielą.

Stovykloje keliamas! 8 va!., 
apsirengiama, susitvarkoma ir 
rikiuotėje einama į aikštę vėlia 
vos pakelti. Praskambėjus dar 
niam ,,Marija, Marija“, gieda 
mas Lietuvos himnas n mūsų 
trispalvė, lydima Kanados,,!)n 
ion Jack“, iškyla j melsvą pa 
dangę. Seka šv. Mišios ir pri 
taikintas vaikams trumpas pa 
mokslas. Po pamaldų konlvčia 
virsta valgykla, kur Icnktyniau 
jama gerais apetitais.

(Pavalgius, pailsėjus švilpų 
kas surenka visus stovyklauto 
jus į valgyklą, kuri dabar pa 
virsta mokykla. Čia apie \.l/2 
valandos nagrinėjamos pagrin 
dinės temos: meilė savo tautai, 
gimtąjai kalbai, meilė žmogui ir 
gamtai. Šiomis ir su stovyklos 
gyvenimu surištomis temomis ra 
Šomi rašinėliai. Geriausi kūrinė 
liai panaudojami savaitiniam 
sieniniam stovyklos laikraštėliui 
— , .Aušrelė“. — Laikraštėlis 
labai populiarus tiek vaikų, tiek 
tėvų tarpe; „Ar mano rašinėlis 
pateko?” — Pažiūrėkime, ina 
ma, kaip mūsų vaikas lietuviš 
kai rašo, ar daug klaidų pada 
ro“. — „Kas laimės lašinėlių 
konkursą?”

12.30. Gana proto lavybom. 
Išalkusieji dairosi j virtuvę. O 
ten pamainom šeimininkės - ma 
mytės lepina dukreles ir sūne 
liūs. Ir garuoja ant stalų lietu 
viški barščiai, baluoja šaltibarš 
Čiai, kukuliai, skryliai, kugelis, 
balandėliai, ir daugybe senelių 
išbandytų patiekalų. Pailsę ę, 
rikiuotėje visi drožia prie eže 
ro. Ir plauko ir puškauja visi 
gaivinančiose ežero bangose. 
Maudymasis — vienas iš di 
džiausiu malonumų.

Ar tyras vandenėlis, ar sau 
lės spinduliai karštieji, ar žings 
niai skubūs mums alkį kelia, o 
gal pavakarėliai tokie skanūs?

Ir atsigaivinę ir pasistiprinę 
skubam visi į sporto aikštę. Čia 
lengvaatletai šoka i augŠti ir į 
tolį, kiti stumia rutulį, jietį me 
ta, o dar kiti lenktyniauja truni 
pų ir ilgų distancijų bėgime.

innucimiiuiiiuiiuiiiiiiiuiimginni
Lietuviai advokatai

NEIMAN, BISSETT 
A SEGUIN 

Barristers, Selicitors, 
Notary Public.

35 Heyden Street 
f netoli Bloor ir Yonge) 

Toronto 5, Ont.
Tel. Ohce WA 4-9501 

Res. BE 3-0978 
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Lietuvio Advokato Įstaiga 
Victor D. ALKSNIS 
Advokatas — Notaras 

124 Galley Ave.

Toronto 3, Ont. 
Telefonas EM 2 2585

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

Tel. EM 4-1394. EM 4 ĮJOS.
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

Tinklinio, krepšinio, ir beisbolo 
komandos rungiasi vienos su ki 
tomis. Tenai miškelyje taiklaus 
šaudymo rungtynės. liek 7 
metų mergaitės, tiek vyiukai - 
- studentai tikisi gauti čeinpio 
no vardą.

Sveikame kūne, sveika dva 
šia. Ir tie kūnai būna stiprūs ir 
sveiki po sočios vakarienės.

Sutemomis suliepsnoja lau 
žas. Linksmai pleška liepsnos, 
o dar linksmiau žėri smalsios 
akys. Skamba sutartinės, due 
tai, kvartetai: sukas suktinis, ke 
purinės, ir blezdingėlių poros. 
Poečių švelnūs žodžiai mini ty 
lųjį Nemuną ir brolio - partiza 
no auką. Kasdien atsiranda 
naujų talentų; poetiškos sielos 
kuria dalykėlius laužui ir net 
kelių veiksmų vaidinimus 3ta 
to bei teismą. Kuria, improvi 
zuoja, šoka, dainuoja, juokias, 
žygiuoja „Aušros“ vaidybos,, 
kol skardus švilpukas nusiun 
čia juos j šiltas loveles.

10.30. Visiška tyla, lik švie 
sios žvaigždės ir tolimas dan 
gus sergsti ramų vaikučių alsa 
vimą.

Ir taip skriste praskrido tos 
dvi malonios savaitės. Šeštadie 
nio popiety valgyklos salė pri 
sipildė tėveliais, svečiais ir iš 
kilmingai nusiteikusiais stovyk 
lautojais. Visų akys laukime nu 
kreiptos į dovanomis apkrautą 
stalą.

Stovyklos komendantas, K. 
Batura, taria trumpą žodį s t o 
vyklautojains, pasidžiaugdamas 
jų laimėjimais tvarkos, draus 
mės, meno bei sporto srityse.
Mergaičių vadovės įteikia prisi 
minimo dovanas atsižymėju 
šiom stovyklautojom, berniukų 
vadovai—stovyklautojams. Ge 
riausia stovyklautojų grupe bu 
vo mergaičių — „Plaštakės'“— 
Z. Baranauskaitė, J. Barar.aus 
kaitė, L. Gustainytė, J. Batūrai 
tė.

Berniukų— „Radviliškis” — 
A. Kuolas, A. Čepas, P. Koly 
čius, V. Tamulaitis.

Gyvenamos vietovės puoši 
me I vietas laimėjo: Plaštakes 
Ramunės ir Anykščiai. Geriau 
siais 1961 m. stovyklautojais 
buvo: Dainora Juozapavičiūtė 
ir rimas Petrauskas, kurie se 
kančiais metais džiaugsis nemo 
karna stovykla.

Konkursų bei varžybų laimėto 
jai: mergaitės 7 — 8 metų:

Urbonaitė G., I į tolį, I beg’ 
me, II į augštį, III skaityme;

Venskaitė Ž. I eilėr., II bėg.;
Gataveckaitė V., I į augštį,

II į tolį;
Ramūnaitė R., II vaidinime,

III šaudyme;
Krikščiūnaitė L., II skait.;
Radžiūnaitė R., II šaudyme;
Petronytė R., I į augštį, II į 

tolį;

Įvairūs siuntiniai
J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ii USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame _ nocfn Jūsų sudarytus ir apdraus- 
papraslu ir “I “ tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, 

SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 
LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-yno 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-biu. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. JA 8-6686, V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. OS 3-5315, M.Venskevičienė. 
Darbo valandos: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 v. 
ryto iki 7 vai. vak. Šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

SAVININKAI S. IR A. KALŪZA

WINNIPEG, Man.
ŠAUNIOS VESTUVĖS SU LIETUVAITE 1* 

LENKIJOS
Vinipegiečiai šoka jau antras 

vestuves, kur jaunikaitis apsive 
da lietuvaitę, atvykusią is Len 
kijos. Rugsėjo 9 d. 3 vai. pp. 
Sv. Kazimieio lietuvių parapi 
jos kleb. kun. J. Bertašms su 
teikė moterystės sakramentą p- 
lei A. Šidagytei ir ?A. Tuske 
niui. 6 vai. vak. svečių prisirin 
ko pilnutėle parapijos salė, km 
buvo vestuvinis pokylis. Apolo 
nijos globėjas Myk. Bukauskas 
kartu su p. J. Mikalauskiene 
laukia prie įėjimo su duona ir 
druska. Neilgai trukus pasirovlo 
ir jaunieji, kuriuos lydi pabro 
liai: Viktorija Daubaraitė su 
Andrium Bukausku, Ilda Bar 
kauskaitė su Broniu Brazdžiū 
nu.

Jaunieji užima savo vietas, o 
Eug. Kalasauskas atidaro ves 
tuvinę puotą ir pažymi, kad 
jaunoji ponia Apolonija nese 
niai atvykusi iš Lenkijos ir č>a 
ji, išskiriant gerus draugus ir 
pažįstamus, jokių kitų giminių 
neturi. Perskaito gautą sveikini 
mo telegramą tėvelių iš Lenki 
jos, gerų prietelių iš Montrea 
lio, Toronto ir kit. Parap. kle 
bonui kun. J. Bertašiui sukalbę 
jus maldą* ir pakėlus tostą už 
jaunuosius, vyksta puota. Vė 
liau taria žodį mok. V. Šmaižie 
nė, sav. kūr. P. Liaukevič us, 
KLB-nes Winnipego apyl. var 
du pasveikina K. Strikaitis, VI. 
Steponavičius, dr. Alf. Jauniš 
kis ir galiausiai taria žodį abu 
jaunieji. Puota užsitęsia, gi o 
jant orkestrui ir besilinksmi 
nant Sveikinimai ir linkėjimai 
laimingo šeimos gyvenimo dau 
gėja, gavus naujų telegramų

Prie vestuvių parengimo lab

Bočkutė N., 3 į toli; 
Kasperavičiūtė D„ 3 į augš.; 
Lapienaitė R. 3 bėgime.

9 — 10 melų:
Jurkevičiūtė V., I į tolį, I į 

augštį ir I bėgime.
Juozapavičiūtė D., I rašin., 

II eilėr.;
Sinkevičiūtė G., I šaudyme, 

II į tolį;
Rukšaitė Ž., II į augštį, III 

bėgime;
Kuzmickaitė V., 11 šaudy 

me, III eilėiašt.;
Janeliūnaitė L, II bėg. ir III 

į augštį;
Birštonaitė R., III į tolį;
Kuolyčiūtė R„ Iii eilėrašt.

11 — 12 metų:
Romanovaitė M. I į tolį, au 

gštį ir bėgime.
Danaitytė A. I vaidyboj, sk 

aityme ir II eilėrašt.
Gustainytė L. I eilėrašt., II 

vaidin. ir rašin.
Macevičiūtė B. I šaudyme.
Liugaitė D. II į tolį, bėgime 

ir III į augštį.
Baranauskaitė Ž. II rašin. 

jausiai prisidėjo buvęs Apolo 
nijos globėjas M. Bukauskas. 
M. Šarauskas, parap. kleb. kun. 
J. Bertašius ir kiti.

Tenka pažymėti, kad toKių 
šaunių vestuvių Winnipegas se 
niai bematė.

Ponia Apolonija Šidagytė ak 
tyviai veikia KLJB-nėje ir yra 
Winnipego Apyl. V-bos vice- 
pirm. ir Š. Fondo pirmininkė 
Winnipegieciai jai linki ir toiiau 
reikštis lietuviškoje veikloje.

Rugsėjo 10 d., tuojau po pa 
maldų, parapijos salėje, pagal 
vietos papročius, įvyko svočių 
pietūs, kuriuos surengė pp. T. 
Timmermanienė, A. Balčiūnie 
nė, A. Rutkauskienė ir kt. Ska 
mbėjo dainos, skambėjo kai 
bos, o svečiams, kurie netikė 
tai papuolė į šias vaišes ir neži 
nojo visų povestuvinių tradici 
jų', sunku buvo ir susigaudyti. 
Geros kloties jauniesiems.

Korespondentas.

9 Šveicarijoje, Berno universi 
tetas, j šių mokslo metų progra 
mas įtraukė lieituvių kalbos stu 
dijas, kurias ves prof. G. Re 
dard.
0 St. Zobarsko angliškų nove 
Jių rinkinys išeina iš spaudos. 
Jis vadinamas „The Maker of 
Gods“.
• Jurgėla Petras, Lietuvos ska 
utų įkūrėjas, susilaukė 60 metų 
amžiaus. Jis dabar rašo Lietu 
vos skautų istoriją.

— Dalinė JAV mobilizacija 
palietė Amerikoniškojo fuubo
10 žaidėjus Kanadoje. Dalis jų 
jau išvyko į kariuomenės dali 
nius, kiti laukia pašaukimo.

Berniukai 
7—8 metų:

Klupšas I į tolį, augštį, III 
bėgime;

Jasinskas I į lolį, III šaudy 
me ir j augštį;

Sinkevičius I ritulio;
Pogoželskis I šaudyme ;
Tamošiūnas II į augštį ir bė 

gimė;
Janeliūnas II j tolį;
Nakiošius I bėg., III į toli: 
Radžiūnas III šaudyme.

9 — 10 metų:
Avižius I bėg., į tolį ir II i 

augšti;
Šimkus I šaud., II į tolį;
Grauzdė I į augštį;
Chvedukas I rutulio stūm.; 
Gudinskas II rutuL, III šau.; 
Puteris R. II bėgime; 
Ramūnas M„ II šaudyme; 
Kuolas A. II rašin. rašyme; 
Tamulaitis V. III rašin. raš. ; 
Venskaitis G., III bėgome; 
Kuraitis III į augštį;
Kuolyčius III į tolį.

11 — 12 metų:
Petrauskas R. I vaicl., į augš 

tj, tolį, bėg., II eilėr. ii ITT raš.;
Rickevičius I šaud., III i 

augštį ir rutulio stūmime;
Puteris A I rutulio stūm.; 
Dilkus K. II vaid. it rut. si.; 
Pniauskas II į tolį;
Stirbys III rutulio st., bėgi 

me ir šaudyme;
Vaškevičius II į augštį, bėgi 

me ir III į tolį;
Kuzmickas I rašin., II šaud.

13 — 14 metų:
Genys A. I į augštį, II į tolį. 

III bėgime;
Genys P. I šaudyme, bėgime, 

I rutul., II į augšti, III į tolį;
Danaitis I eilėr., į tolį, II bė 

gimė, III į augštį;
Paškevičius II rutulio stūm.

Stovyklautoja.

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 
virnas nemokamas, nes reikalas 

tautinis.
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CBC mūzikanlas Tommy Hunter per radiją duoda savo 
muzikos programas.

NIAGAROS PUSIASALIS
ATVYKSTA JOKŪBAS J. STUKAS

Šių metų spalio mėn. 1 d„ 
sekmadienį, New York’o New 
Jersey Lietuvos Atsiminimų ra 
dio valandos direktorius Jokū 
bas J. Stukas atvyksta į Niaga 
ra Falls, N. Y., kur Buffalo Lie 
tuvių Klubo dešimtmečio su 
kakties proga pasakys kaltą ir 
parodys jo paties pavergtoj Lie 
tuvoj suktą filmą.

Tenka pasidžiaugti, kad p. 
Stukas yra čia gimęs ir augęs, 
bet gražiai kalbąs lietuviškai ir 
puikiai pažįstąs bei suprantąs 
lietuviškuosius reikalus.

St. CATHARINES, Ont
NEMALONI ŽINIA

Š. m. rugsėjo m. 5 d ,,St. 
Catharines Standart“ pirmame 
puslapyje paskelbė žinia, kad 
Kęstus Skrebutėnas kėsinosi nu 
žudyti hotelio savininką, paleis 
damas šūvius iš medžioklinio 
šautuvo.

K. Skrebutėnas keli metai 
kai gyveno tame hotelyje. Ho 
telio savininko gyvybę išgelbė 
jo tik sušaudytos durys, nes 
spėjo pasprukti į kitą kambarį.

Detektyvai smulkesnių žinių 
apie įvykį laikraščio reporte 
riams neišdavė.

RODNEY, Ont.
TABAKO NUĖMIMAS 

EINA PRIE GALO
Jei gražus oras pasitaikytų 

dar nors 10 dienų ir tabako ne 
paliestų nei ledai, šalnos, tai 
šiuos metus būtų galima laikyti 
puikiu tabako derliu. Ik' rugeė 
jo pradžios tabako augintojai 
jau yra nuėmę apie tris trečda 
liūs dei liaus. Šios srities žino 
vai spėja, kad bendrai tabako

PIGIAUSI
SIUNTINIAI

LIETUVON
Pramonės gaminiai — 

Maistas — Vaistai
Siuntiniai pristatomi per 

3 — savaites.
JANIQUE TRADING

CO. LTD.
835 Queen St. W.,

Toronto. Tel. EM 4-4025.

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyve „PARAMA”

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

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

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

Tikimasi, kad daugumas Nia 
garos pusiasalio lietuvių, ypač 
tie, kurie dar nėra jo girdėję, 
nepraleis progos paklausyti ja 
politinės kalbos ir pamatyti lie 
tuviškų vaizdų.

Šis parengimas įvyks šv. Jur 
gio lietuvių parapijos salėje — 
1910 East Falls St., Niagara 
Falls, N. Y.

Pradžia—3.30 vai. po pietų.

Po kalbos ir flimo bus šok:ų 
vakaras. Veiks baras ir užkandi 
nė.

Laikraštis pažymi, kad už jo 
kį užstatą, iki teismo Skrebutė 
nas nebus paleistas, ir kad šio 
mėnesio pabaigoje bus teisia 
mas.

Ši nemaloni žinia sujaudino 
visą apylinkę. Lenkai įkyriai 
užgaulioja lietuvius ir varo 
prieš juos propagandą tarp vie 
tos gyventojų. K. Skrebutėnas 
kilimo iš Vilniaus.

Kaip bebūtų, bet tas įvykis 
yra nemalonus visiems lietuvia 
ms ir būtų geriausia, kad dau 
giau tokių nebūtų! D.

nuėmimas bus baigtas apie rug 
sėjo 15 dieną. Mes kartu turėtu 
me džiaugtis su tabakininkais, 
nes Kanados tabako augintojų 
tarpe lietuviai užima žymią ir at 
sakingą vietą. Kaikurie tabako 
augintojai lietuviai turi kelių de 
šimtmečių patyrimą ir yra laiko 
mi gerais tabako paruošėjai0 
Linkime mūsų broliams li< 
viams gerai užbaigti tabako der 
liaus nuėmimą.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų 
lietuvių.

9 Medžio skulptorius J. Vai 
nauskas iš Kanados persikėlęs, 
įsikūrė Los Angeles, Calif.

S A. Stephens, susitarusi su 
komp. J. Žilevičium, ruošia re 
Ilginių giesmių, lietuvių kompo 
zilorių, koncertą.

9 V. Meškauskas pakviestas re 
daguoti Margutį.
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GAISRAS PARAPIJOS SALĖJE
Rugsėjo 12 d. užsidegė vie 

tos parapijos rūsys — sale, ta 
Čiau laiku gaisrą pastebėjus, jis 
buvo užgesintas, nepadarius di

A. L I O D Ž I U S, 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.

dėsnių nuostolių. Priešgaisrinė 
apsauga įvykį tiria, nes prieš 
mėnesį laiko gaisras buvo ir ita 
lų bažnyčioje.

TIK SAVAITĖ LAIKO
skiria mus nuo pirmų, didės 
nių, šio rudens šokių, rengia 
mų sporto klubo, Knights of 
Columbus salėje, rugsėjo 30 d. 
Kam būti tą vakarą namuose, 
jeigu įdomiai ir linksmai gali 
ma bus praleisti laiką sportinin 
kų šokiuose. K. B.
• Joana Trinskytė, savo na 
muose, H. Irigoyen 3968, Be 
ris so, atidarė mašinraščio kur 
sus.
Remdamas „Nepriklausomos 
Lietuvos“ Mašinų Fondo vajų 
kartu paremsi Lietuvos laisvini 

mo ir lietuvybės išlaikymą 
darbą.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ 

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

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.

Darbo dienos: H
Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — ' vai. p. p. g 
Antradieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai. vakaro. n 

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

Vokietija.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
TARYBOS SESIJA

įvyko rugsėjo 2—3 dienomis 
Vasario 16 Gimnazijos rūmuo 
se Huettenfelde. Rugsėjo 1 d. 
ten pat vyko Vokietijos Kraš 
to B-nės apyl. pirmininkų ir 
vargo mokyklų mokytojų pasi 
tarimas. Šio pasitarimo daly 
viai buvo ir Kr. Tarybos sesi 
jos svečiais. Sesijoje išklausyti 
valdybos, Garbės teismo, Vasa 
rio 16 gimn. direktoriaus ir 
Kontrolės konų^ijos praneš.' 
mai. Patvirtintos, apyskaitos! 

ir priimtos sąmatos 1961-2 m. 
Sesijoje aptarta ir naujų patai 
pų gimnazijai statyba.

Kr. Tarybos sesijoje šrink 
ta nauja Vokietijos Kr. valdy 
ba: kun. Br. Liubinas pirm., 
E. Simonaitis vicepirm., J. 
Apyrūbis sekr., J. Stankaitis 
ižd. ir A. Šukys narys. Kontro 
lės kom-jon išrinkti J. Rugu 
lys, V. Barasas ir O. Boem -
- Krutulytė ir Garbės teisman
— Dr. P. Karvelis (pirm.) ir 
nariai: Dr. J. Deveikė ir J. 
Venckus.

BERLYNO BURMISTRO 
ATSAKYMAS VYKD.

TARYBAI

lyno senatas ir miesto gyvento 
jai toliau dės pastangas patei 
sinti pasitikėjimą ir toliau at 
liks pareigas visai Vokietijai ir 
laisvąjam pasauliui.

DEŠIMT KONCERTŲ 
PER 10 DIENŲ

Liepos 15—25 dienų tarpe, 
vykdant PLB Vokietijos Kr. 
V-bos kultūrinį 1961 m. vasa 
ros planą, su paskaitomis, kon 
certais ir deklamacijomis buvo 
aplankyta 10 lietuvių kolonijų 
Vokietijoje. Koncertinę dalį vi 
sur išpildė sol. J. Liustikaitė, 
palydima pianisto St. Gailevi 
čiaus. Artistiškomis deklamaci 
jomis publiką žavėjo aktorė 
Eliza Gedikaitė.

J. Amerikos Valstybės.

LIETUVOS KONSULAS 
CHICAGOJE

Į VLIKo Vykd. Tarybos 
raštą Berlyno burmistrui Willy 
Brandtui, gautas atsakymas. 
Burmistras Vykd. Tarybai pa 
dėkojo už jos rugp. 28 d. ras 
tą, pažymėdamas, kad jis, Ber

Dr. P. Daužvardis pakeltas Tie 
tuvos Generaliniu konsulu Chi 
cagoje. Dr. P. DaužvardL yra 
gimęs 1895. XI. 16. ir tarnauja 
U. R. M-je nuo 1925. VIII. 2u 
d., konsulu Chicagoje buvo pa 
skirtas 1937. IV. 16 d. Prieš 
tai buvo Lietuvos Vice-Konsu 
lu New Yorke nuo 1925. XII. 
11 d. ligi paskyrimo konsulu 
Chicagoje.

Valstybės Departamentas 
jam išdavė pažymėjimą Valsty 
bės Sekretoriaus Dean Rusk pa 
rašų, š. m. rugpjūčio 11 d., kad 
nuo tos dienos jis yra oficialiai 
pripažįstamas Lietuvos Genera 
liniu Konsulu Chicagoje.

Be knygos nėra kultūros
Viena žinokime: knyga yra tas, kas užpildo ir laisvą laiką, ir 
nemigo naktis, ir bet kurią negerą nuotaiką. Knyga be to, šutei 
kra naujų minčių, atidaro naujas, plačias padairas ir patenkina 

dvasiškai. Todėl įsigykime sau ir dovanų artimiesiems.

.Angle

VISUOMET VERTA REIKALAUTI

(6-B-61)

(H) T-BALTIN. vy 
rams ir berniukams.

(F) PRIEKIO 3 
SEGIMU trumpų 
rankovių MARŠKIN.; 
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs;
223 dvigubų siūlų, balti

(D) IKI KELIŲ trum 
pų rankovių KOMBI 
NACIJA.
Penmans 253 balti;
251 natūralūs.

(I)BALTIN. vyra 
ms ir berniukams, ly 
gūs arba eilutėmis.

(C) CRISS CROSS 
be rankovių, vienos sa
gos iki kelių KOMBI
NACIJA.
Penmans 253 balti; 
251 natūralūs.

(B) V-KAKLO trumpom 
rankovėm pilno ilgio 
KOMBINACIJA. 
Penmans 2530 balti; 
2510 natūralūs.

(A) TRUMPŲ RANKOVIŲ 
pilno ilgio KOMBINACIJA 
Penmans 2530 balti;
251 natūralūs; «
223 dvigubų siūlų balti;

(J) KELNAITĖS' 
vyrams ir berniuką 
ms, lygios arba eilu 
temis.

(G) BE SAGŲ ' 
elastiniu juosme 

niu. pilno ilgio AP. 
KELNĖS.
Penmans 253 baltos 
251 natūralios.

(E) APAT. KELNĖS 
pilno ilgio, priekio 
segimu 
Penmans 253 baltos; 
251 natūralios;
223 dvigubų siūlių, 
►baltos.

GAMINIŲ SU

PENMANO ŽENKLU, RODANČIU VERTŲ IR KOKYBĘ

LIETUVIŲ FONDO 
VARGAI

> Lietuvių Fondas (buvęs 
ž lioninis)i, įoficiajiai dar negi
> męs, susilaukia nemažos opozi
> ijos. Čia daugiausia balsų rodo 
5 kai kurie Lietuvių Bendruame 
t nės vadovybės nariai pasisaky 
į darni prieš kelių žmonių norą 
J diktuoti daugumai. Clevelande 
; JAV Liet. B-nės CV vicepirm.
> dr. A. Nasvytis visomis galimo 
! mis priemonėmis kovoja už Ge 
; ležinį Fondą Liet. Bendiuome 
; nės ribose.

Tuo tarp Lietuvių Fondo 
; ciatoriai ir toliau varo savo 
; iklą Čikagoje. Jau buvo 
• skelbti ir Fondo įstatai, o rug 
: pjūčio mėn. 23 d., būrelis Fon 
: do iniciatorių simpatikų buvo 
■ susitikę posėdžiui pasitarti, 

kaip nugalėti realiai gaivojan 
čius žmones. Šiame pasitarime 
dalyvavo: dr. A. Razma, dr. 
G. Balukas, B. Babrauskas, xu 
nigas P. Garšva, kun. S. Santa 
ras, VI. Jakubėnas, D. Biels 
kus, J. Jasaitis, A. Rūgytė ir 
kiti. Ė. Š.

Argentina.

LIETUVIAI VĖLIAVOS 
ŠVENTĖJE

Rosario miesto burmistro 
kvietimu, dalyvaujant respubli 
kos prez. A. Frondiz. Argen 
tinos Vėliavos Dienos minėji 
me, labai giažiai pasirodė Ro 
sario Lietuvių kolonijos jauni 
mas. Gražiai papuoštoje sceno 
je pasirodė pirmieji tos progra 
mos dalyviai — lietuviai, pasi 
puošę tautiškais rūbais. Minios 
žmonių gėrėjosi tiek darniais 
lietuviškais šokiais, tiek šokė 
jų įvairiaspalviais tautiškais 
drabužiais, o lietuviška trispal 
vė plevėsavo greta Argentinos 
vėliavos. Šokėjų buvo dvi gru 
pės.

Anglija.

SODYBOJ SKAMBA 
LIETUVIŠKA DAINA

Paskutines kelias savaites 
aĄistogaujančių lietuvių, skai 
čius Sodyboje buvo gerokai pa 
didėjęs ir net pralenkė praėju 
sius metus. Londoniškiams ga 
usiai išvykus į Ispanijos kuror 
tus, Sodybon daugiau suvažia 
vo iš provincijos.

SUMAINĖ ŽIEDUS
Lietuvių bažnyčioje Londo 

ne kun. A. Kazlauskas šv. mi 
šių metu pala'mino rašytojo - 
-žurnalisto B. Daunoro i' liet, 
spaudos platintojos B. Dauno 
rienės dukters Ritos Marijos 
Daunoraitės ir Dr. Algio Peiio 
Jelovecko moterystę. Apeigas 
vargonais lydėjo V. Mamaitis.

m

ini
ve
pa

vaikams ir jaunimui.
Plokštelės. MILŽINO PAUNKSMĖJE,

3 ilgo grojimo, 3 valandoms su puikiu albumu. .$ 15 00 
Plokštelė, ŽIRGINĖLIAI, ilgo grojimo ...................... $ 5 00
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI............................ $4.00
Rapolas Skipitis. NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

STATANT. Atsiminimai...................................................$5.00
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS. Novelės..................................$3 00
Topografinis ŽEMĖLAPIS, 125 lapai.

Sužymėti kaimai ir vienkiemiai......................................25.00
Liet, liaud. menas. MEDŽIO DIRBINIAI .........................6.00
A. Baranauskas. KALVOS IR LANKOS.............................1.50
V. Pietaris. ALGIMANTAS. I ir II tomai............................ 4.00
Prof. J. ERETAS. STASYS ŠALKAUSKIS....................... 5.00
Pr. Naujokaitis. UPELIAI NEGRĮŽTA Į KALNUS, roin. 5.00 
Jonas Mačys - Kėkštas. POEZIJA...........................................2.00
Alb. Baranauskas. SNIEGO PLATUMOS.............................1.30
šventoji istorija. SENASIS ĮSTATYMAS........................ 1.00
F. E. Sillanpaa. ŠILU A. Romanas...........................................3.50
Selected Lithuanian. SHORT S'fORIES.................................5.00
M. Biržiška. DĖL MŪSŲ SOSTINĖS......................................3,00
V. Ramonas. MIGLOTAS RYTAS...........................................2.00
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS............................................................... 2.00
Felix Timmerman. KAIMIETIŠKOJI PASAKA............... 1.50
Skaitymai. SAUJA DERLIAUS.................................................6.00
J. Savickis. ŽEMĖ DEGA. I ir II t. po .............................$3.00
Ar Žmuidzinavičius. PALETĖ IR GYVENIMAS . • . .$6.00 
R. Spalis. GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI..........3.50
A. Radžiu:.. PAUKŠČIŲ TAKAS.........................................$1.50
Dr. A. šešplaukis. PRATIMINĖ LIET. KALBOS

GRAMATIKA .........................................................................1.00
A. Merkelis TUMAS VAIŽGANTAS.................................... 6.00
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKĖS................1.50
7-tos Lietuvių dienos METRAŠTIS ...............................$ L00
N. Mazalaitė. PJŪTIES METAS. Romanas...................... $3.7t>
Kazys Jakubėnas. ŪŽIA MELSVAS ŠILAS .................$ 4.00
Maironis. RINKTINIAI RAŠTAI I ir II tomai po .... $ 3.50 
J. Savickas. ŠVENTOJI LIETUVA. Romanas............$3.00
I. Joergo. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas...........$ 1.25
J. Sužiedėlis. ŽALGIRIS. Romanas........................................$1,25
E. Ožeškienė. PRIE NEMUNO. Romanas.........................$ 5.UJ
Grimų PASAKOS. Iliustruota.................................................$3.0'3
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. Apysaka..................................$ 1 '<0
A. Giedrius. PASAKĖČIOS......................................................$ 2.0 j
J. Ignatonis. IR NEVESK J PAGUNDA. Romanas. . .$3.60 
J. Gandrimas. IŠ LIETUVOS MUZIKINĖS

KŪRYBOS ISTORIJOS.................................. ............$ 4.00
A. Gustaitis. LIETUVA —EUROPOS NUGALĖTOJA, 

iliustruota.................................................................................$2.50
Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS

ŠLEIVYS. Jų nutikimai Lietuvos kaime. Kova su 
gaidžiu............................................................................................ $2 00

Bronys Raila. TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ............... 5.00
Mykolas Sleževičius. KELIŲ AUTORIŲ

ATSIMINIMAI................................................................ $5.00
Fr. Mauriac. GIMDYTOJA, romanas ................................ 1.7 5
A. Kutkus. ARTISTO ATSIMINIMAI ...........................2.00
Eevinskas - Banišauskas, ANGLIAKASIŲ ATSIMI

NIMAI ......................................................................................J.O0
J. M. Valter. SIDABRAS PRIE SANDAVAKO,

Sibire romanas ......................................................................1.25
Lietuviškasis LIBERALIZMAS, 12 autorių ......................... 3.00
Mokyklai ir gyvenimui. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 3,50

Su aiškinimais, vietų vardais ir tt.
Žurnalas LIETUVA ................. ... ............................ 0,5U
M. Katiliškis. MIŠKAIS /KTEINA RUDUO Romanas $ 5.00 
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS................................... $ 2.00
S. Miglinas. PAVERGTOJI LIETUVA ..................... l..,o
S. Miglinas. LIETUVA SOVIETINĖS AGRESIJOS

DOKUMEN I UOSE............................................. ... 1.50
„STUDENTŲ VARPAS“ ........................................................0 ,0
J. Mingirdas. PATARLĖS, PRIEŽODŽIAI,POSAKI.\I3..50 
„VARPAS“ (dvigubas) ......................................................... 2.00
Dr. J. Prunskis. RINKTINĖS MINTYS .... $ 4.00
J. Simonaitytė. PENKIŲ PAVASARIŲ AUDROJ.........2.50
E. Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE ............................ 0 50
Karele Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ................ . . . 1,50
kaulius Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ ............. 1,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE . 1,50
8. Pūkeievičiūtė. METŪGĖS.................................. . . . ■ i.00
Mei’imee. KOLOMBĄ, romanas. . . . 2,50
B. Stundžia. BURIĄVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. .. .2,00
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .... $ 2 —
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS, RŪTA.

RUGIAGĖLĖS ..................................................... $ 1 50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS............ $ 1 ‘0
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ...............................$ 0 75
V. Tamulaitis, SUGRĮŽIMAS.............................................$ 1.10
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, Žudynės......... $ 0.75
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA ... $0 25

Pinigus siųskite adresu: 7722 George St., Ville Lasalle, 
Montreal 32, P. Q., Canada.

St. CATHARINES, Ont.
DIDELĖ NELAIMĖ

L1ANGŲ ŠEIMOJE

Ruisėjo 10 d. Liangos su vai 
kais išvažiavo į Jordan prie 
vandens pažuvauti ir pasimau 
dyti. Sustojo prie Queen Eliza 
beth kelio ir, mėgėjai žuvauti, 
ruošė meškeres, kiti vyko mau 
dytis. Einant skersai kelią Vio 
/lėtą Liangaitę užgavo prava 
žiuojanti mašina ir nulaužė de 
šinę koją. Mašiną vairavo 
Hugh R. Gourlay 17 metų.

Pirmą pagalbą suteikė Ge 
neral ligoninė St. Catharines, 
bet esant ligoniui be sąmonės, 
nes ir galvoje padaryta didelė

žaizdą, tuojau buvo išvežta į 
Hamiltoną, General Hospital. 
Praėjo jau kelios dienos, bet 
Violeta vis neatgauna sąmonės.

Violeta, vyriausia Liangų 
dukra, priklauso meno ir tauti 
nių šokių būreliui. Nekartą yra 
dalyvavusi programose B-nės 
įvairiuose minėjimuose. St. Cat 
hariniečiai ^ios nelaimės yra la 
bai sujaudinti. Visi labai apgai 
lestauja ir linki kuo greičiau Ii 
gonei pasveikti. O pp. Lian 
gams linki ištvermės šiame kri 
tiskame momente. J. Š.
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ŠEŠTADIENINĖS MOKYK 

LOS PRADEDA DARBĄ
Mokyklų komisija šiemet ma 

žumų mokykloms p adai ė 
daug pakeitimų. Vieton atski 
rų mažumų mokyklų, nustatė 
kalbines - tautines pamokas i e 
guliaraus mokymo laiku. Taip 
galės naudoti® didelės,, įskait 
lingos, mažumos. Bet lietuvių 
mokiniai išbarstyti po kelis mo 
kyklose visame mieste, todėl 
naujas Mokyklų komisijos pa 
tvarkymas lietuviams nepritai 
komas. Mokyklų komisija j tai 
atsižvelgė ir lietuvių vaikams 
paliko seną tvarką — šešta die 
nines mokyklas. Mokslo metus 
mūsų šeštadieninės mokyklos 
nutarė pradėti šio rugsėjo mė 
nėšio 30 dieną, sekančią savai 
tę, šeštadienį. Veiks dvi šešta 
dieninės mokyklos: viena va 
karuose, kita rytuose, kain ir 
pernai.

Prie abiejų mokyklų veiks 
paruošiamieji skyriai, į kuriuos 
bus priimami vaikai nuo 5 me 
tų amžiaus. Tėvai prašomi at 
kreipti į tai dėmesį ir visus vai 
kus siųsti į šeštadienines mo 
kyklas.

Oficialus mokslo metų atida 
rymas bus sekmadienį, spalio 1 
d., tuojau po pamaldų Aušro* 
Vartų salėje.

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS”

Bendrovės valdybos posėdis 
šaukiamas šį "ketvirtadienį, rug 
sėjo 21 d., 7.30 vai. vakaro N. 
L. redakcijos patalpose. Narių 
dalyvavimas būtinas.

8 LIETUVIŲ DIENOS 
sporto vadovas Augustinas My 
lė dėkoja aukavusiems tamei 
pirkti: Pov. Jocui, J. Mačio 
niui, J. Šiaučiuliui, J. Gražiui, 
p. Kirstukui, Ig. Petrauskui, M 
Žilinskui, K. Martinėnui, B. 
Bagdžiūnui ir jam talkinusiems 
V. Dikaičiui ir V. Šipeliui.
S Žurnalistas A. Stankevičius 
yra pakviestas kas savaitę Fra 
nce-Soir duoti žinias, tam tiks 
lui panaudojant Atlanto kabe 
lį. Kas savaitgalis A. Stankevi 
čius tiesiogiai kalbasi su Pary 
žium.
• Priešvedybinė staigmena bu 
vo surengta Mildai Bilevičiūtei, 
praėjusį sekmadienį, Šv. Kaži 
miero parapijos salėje. P. Mil 
da ištekės už italų tautybės 
jaunikaičio.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656
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Dr J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne Verdu

Pirmadieni ir Į 2—4 p. m.
ketvirtadienį I 7—9 p. m.
antradienį ir Į 
penktadienį Į p' m‘
Šeštadienį 11—1 p. m.
PO 7-3175; namų DO 6-9582 
mntwtnnwwm wwunntuuuMuti

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

1396 St. Catherine St. W.
Siute 419, tel. UN 6-R235

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų
specialistas ir chirurgas

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

V! 2-9988

gDr.E.Andrukaitis
I 956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236
B IittWWuuuuiiiiiiiiimnmiiiMiiMnm

AUGŠTESN1EJI LITUAN1S 
TIKOS KURSAI

mokslo metus pradės pirmąjį 
spalio mėnesio šeštadienį. cpa 
lio 7 dieną. Veiks du kursai 
Augštesniųjų lituanistikos kur 
sų ir Seminaras, kuris šiemet 
projektuojamas išplėsti. Semi 
nar.o bus du kursai, bet gi ei 
čiausia bus ir trečias kursas, 
kuris žada susidaryti iš akade 
mikų. *

BANKO „LITAS“
Šv. Kazimiero skyrius, nuo 
ateinančio sekmadienio, veiks 
tuo pat metu, kaip ir Aušros 
Vartų parapijos salėje, tai yra 
nuo 10.30 ryto iki 1 vai. po pie 
tų. Skyriuje priimami pareiški 
mai įstoti nariais, gauti pasko 
las, galima įdėti indėlius, mokė 
ti skolas ir kitką. Tik nerašomi 
čekiai ir neišmokami indėliai.

Rosemontiškiai ir kiti ryti 
nės Montrealio dalies lietuviai 
kviečiami gyviau to skyriaus pa 
tarnavimais pasinaudoti, ka 
dangi tik jų patogumui t^is aky 
rius ir buvo atidarytas.
LIETUVIŲ DIENOS LOTE 

RIJOS NEATSIIMTI ŠIE
FANTAI:

(pastąba: prie kiekvieno čia 
skelbiamo numerio yra pradžio 
je skaičius 30, bet kadangi jis 
yra prie visų numerių, tai čia, 
trumpinant rinkinį, jis nemini 
mas) :
3268, 2523, 2061, 2437, 2115, 
2166, 3203, 3259, 2168, 3062 
2390, 2853, 2194, 2190, 3255, 
2204, 2684, 2705, 3162, 2814, 
2923, 3136, 236?, 2996, 3204, 
2301, 2848, 2597, 3163, 2199, 
3233, 2363, 3032, 2144, 2084, 
2964.

Fantus prašoma atsiimti iki 
spalio 1 dienos. Kas iki tos da 
tos neatsiims, fantus palieka K 
LB Montrealip seimelio nau 
dai. Fantus prašoma atsiimti iš 
„Nepriklausomos Lietuvos“ re 
dakcijos, 7722 George Street, 
LaSalle.
• Parduotuvių tarnautojai 
Montreąly su darbdaviais pasi 
rašė kolektyvinę sutarti, paga’ 
kurią darbo savaitė sutrumpi 

narna iš 60 valandų į 45, atlygi 
nimai už darbą i” 60 et. už va 
landą pakeliami iki 70 et. Už 
savaitinį darbą dabar jie gaus 
po 70 dol.

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

HU 1-8437

Dr A O. JAUGELIENĖ
Dantų Gydytoja

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

I
 ADVOKATAS |

STASYS DAUKŠA, LL. D. |

4 Notre Dame St. E. 
Suite 901 |

UN 1-8933

ADVOKATAS it 
i JOSEPH P. MILLER, | 

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

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

Reaid.: 40 Lafleur, 
LaSalle. DO 6 15 0

NOTARAS

JUOZAS BERNOTAS 
B. A„ B. C. L.

215 St. James West, 
7 augštas

Tel.: AV 8-3115.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Sekmadienį, rugs. 24 d. 3, v. 
po pietų visi parapijiečiai yra 
kviečiami eiti į kapines; renka 
masi prie kapinių koplyčios.

Rinkliava bažnyčioje davė $ 
129.80.

Aukavo bažnyčiai L. Selenis 
20 dol.

RUOŠKIMĖS BAZARU1
Nereikia daug gražių žodžių 

nusakyti, kokį svarbų darbą 
Vlontrealyje dirba lietuvaites 
Seselės, Įsikūrusios šalia Aus 
ros Vartų bažnyčios. Jos tyliai 
tarsi bitutės, dirba, triūsia.

Vieną kartą per metus Sese 
lės mus sukviečia pas save — į 
bazarą. Čia ir yra tinkamiausia 
proga mums parodyti savo dė 
kingumą bei dosnią lietuvišką 
širdį. Šiemet bazaras įvyks lap 
kričio mėn. 12 d. Taigi dar yra 
laiko šeimininkėms peržiūrėti 
spinteles, ką nors pasiūti ai 
numegzti. Bazarui tinka vis 
kas: įvairūs fantai lošimams 
bei loterijai, namie konservuo 
tas praistas, uogienės, sip vi 
mai ir yieųas - kitas doleris.

Svarbiausia, neužmiršti — iš 
anksto rezervuoti tą dieną ir at 
silankytį į bAzAl"3» ° dabar — 
neišleisti aukų rinkėjų tuščio 
mis rankomis,

Rėmėjų valdyba.
DLK VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Pranešama, kad Pašalpinės 
draugijos susirinkimai, praėjus 
vasaros ląikotąrpiui, vyks sek 
madieniais, kaip visuomet. Ar 
timiausis susirinkimas įvyks 
spalio mėn. 1 dieną, sekmiaclie 
nį, 2 vai. po pietų. G. Ą

SALOMĖJA NARKEL1U 
NAITĖ MONTREĄLY 

RODYS FILMUS 
ir padarys pranešimą apie 

Lietuvą.
Kaip laikiaštnjinkė, S, War 

kcliūnaitė šiemet lankėsi Lie 
tuvoje ir nufilmavo Vilnių, 
Kauną (su „jūra“), Trakus 
(dėl kurių restauravimo barėsi 
Maskvos „Izvestijos“). Filmą- 
užima 1 valandą laiko. Be to, 
S. Narkeliūnatė, kiek ji patarė 
Lietuvoje būdama per dvi sa 
vai tęs, padarys pranešimą. Se 
kite skelbimus „N. L-voie“.
• Sugrįžęs Į Lietuvą, buvę- 
morĮtrealietis Pelekauskas, ži 

niomis iŠ Lietuvos, pasodintas 
į kalėjimą.
• G. Alinauskas, Vytauto klu 
bo sekretorius, su šeima atosto 
gas praleido „Palangos“ vasar 
vietėje,

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

2415 Paik Row East N. D. G. 
Cote Si. Paul, Springland, 5 
kamb., dupleksas, 3 metų senu 
mo. Šilto vandens šildymas. 
Kaina $22-000

Verdun, Brown Blvd., 4 butai 
po 4 kamb., 2 garažai. Kaina $ 
35.000.

LaSalle, Bronx Park, 4 kamb. 
dupleksas, gerame stovyje, ga 
ražas. Kaina $15.000.
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Juozas Gražys
kailių siuvėjas

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

Taisau ir remodeliuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

6396 BANNANTYNE, VERDUN.
Tel.: dienomis A V 8-2352 po 6 vai. PO 7-6183.

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

Santaupos pilnai apdraustos, Paskolos lengvai ir greitai 
duodarnos bet kokiam geram tikslui. B ankas veikia: šiokia

1451 Crawford Bridge AVe, Verdun — pirmadie 
hiais !'ūo 10 iki 1 Va!., if ’mo 7 ,ki 8 vai., trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7 iki 8 vai- Sekmadieniais Aušros Vartų 

Patūpij os salėje nuo 10 Vai. 30 min. iki 1 Vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas Ved. padėjėją 

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

KŪRĖJA - SAVANORĮ VI 
LIŲ PUODŽIŪNĄ 

PALAIDOJUS ‘
Keletą metų sirgęs ir turėjęs 

4 sunkius širdies priepuolius, 
rugsėjo 2 d. iš Springhursto, 
kur turėjo gražiai sutvarkytą 
savo vilą ir vasaros metu ten 
gyveno, nuvežtas į Collingvu 
do ligoninę tą pačią diena mirė 
uolus L. K. Kūrėjų - Savano 
rių s-gos Toronto sk. narys V' 
liūs Puodžiūnas.

Velionis buvo gimęs 1900 
m. Balandžio 20 d. Liagailių 
km. Biržų ap. Pirmojo Pasauli 
nio karo melu Voroneže lankė 
lietuvių gimnaziją ir vėliau bai 
gė ten nukeltus „Saulės“ mc 
kytojų kursus.

(Pergyvenęs žiaurią bolševi 
kų revoliuciją, kai tik aplir.ky 
bės leido, su pirmu ešalonu gri 
žo j Lietuvą ir, matydamas 
nuo tų pačių sužvėrėjusių bol 
ševikų pavojų besikuriančiai 
Lietuvos valstybei, savanoriu 
su ginklu stojo laisvę ginti. Ap 
rimus kovoms, Vilius paskiria 
mas savo tėviškės apylinkės 
Klausučių pr. mokyklos vedė 
jų, kur bemokytpjaudamąs 
greit Įgyja plačioje apylinkėje 
žmonėse populiarumą ne tik 
kaip mokytojas, bei iy kaip vi 
suomenininkas, Jis savo beveik 
visą gaunamą alga išdalindavo 
paramos reikalingiems Biržų 
gimnazijos moksleiviams ir 
studentams.

Kadangi velionis būdamas Ii 
berališkų pažiūrų, prie to meto 
rėžiniu ręikalavįmų nepntąpo, 
turėjo mokytojo pamėgtą dar 
bą ąpleisti ų įstojo į Gruzdžių 
augštesmąją gyvulininkystės 
mokyklą, kurią 1936 m. baigė 
įgydamas veterinarijos techni 
ko teises ir buvo paskintas Kė 
dainių žirgyno veterinarijos 
techniku.

Nežiūrint naujai Įgytos vete 
rinarijos srityje specialybes. mė 
kytojo darbas, kurį ne savo va 
lia buvo nutraukęs, jam buvo 
artimiausias širdžiai. Po kelių 
metų pertraukos ir dėtų paštam 
gų, Vilius vėl buvo primtas >r 
paskirtas Tillagalių (Subačiaus 
vai ) pr. mokyklos mokytoju 
ir tas pareigas ėjo iki antrą kar 
tą bolševikams užplūstant Lie 
tuvą. Tremtyje velionis Vilnis 
taip pat buvo įsijungęs i trem 
ties mokyklos pedagoginį dar 
fe?:

Atlikęs darbo sutartį, veliu 
nis Vilius 7 metus dirbo sunkų 
naktinį fabriko mašinų valymo 
darbą, kurio priežastimi buv o 
ir ištikę širdies negalavimai .Sa 
vo būdo gerumu, dideliu nuo 
širdumu kiekvienam kuo nors 
gera padaryti, velionis buvo 
visų mėgiamas ir gerbiamas. 
Ypač jo pasiges Springhursto 
lietuviškos vasarvietės nuosavy
bių savininkai, kurių nuosavy 
bes ten nuo ankslyvaus pavasa 
rio iki vėlyvo rudens gyvenda 
mas lygiai kaip savo be jokio 
atlyginimo dabojo. Ir ne tik sa 
vų tautiečių, bet ir kitataučio.

PIGIAI
PARDUODAMAS

aliejinis pečius.
Teirautis: RA 2-5097.

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOCIPERA1Y

VAS „PARAMA“ 
šaukia nepaprastą visuotinį .ia 
rių susirinkimą 1961 metais 
rugsėjo mėn. 24-tą dieną, 2 v. 
pp. Prisikėlimo parapijos salė 
je, 1021 College St. W., To 
ronto.

Darbų tvarka:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. „Paramos“ Valdybos Pirmi 

ninko pranešimas.
3. Įstatų keitimas.
4 Bėgamieji reikalai.

Narių registracija prasideda 
1 vai. p. p. Prašome atsinešti 
nario knygutes. Vaidyba.

KLASĖS MOKINTIS
ANGLŲ KALBAI 

yra ruošiamos šeimų moterims- 
-šeimininkėms ir motinoms šiau 
rėš Toronte Y. W. C. A. 2532 
Pounge St. Toronto. Jos yra 
numatomos trečiadienių lytais 
nuo 9.30 ligi 11.30, pradedant 
spalių 11 dieną, Motinų pato 
gumui yra numatyta vaikams 
tarnyba, kuri globos vaikus 
nuo 1 iki 5 m. Daugiau žinių 
gaunama telefonu HŲ 5-0447.

Užtat jo netekimą visi apgailės 
tauja.

Velionis buvo nevedęs. Pati 
ko brolį Petrą, gyv., JAV, bro 
lį Kostą ų. seserį Stefaniją, gy 
venaricius Lietuvoje.

Velionies palaikai buvo per 
vežti į Torontą ir jam dar gy 
vari; pageidaujant, palaidoti lie 
tuviškose Šv. Jono paiapijos 
katalikų kapinėse. Pire duobėn 
gražų žodi apie velionį tarė lai 
dojimo ceremonijas atlikęs kle 
bonas kun. P. Ažubalis, o kūrė 
jų - savanorių vardu atsisveiki 
nimo paskutinį žodį tarę pirnj. 
K. Aperayičius. Užbaigai gau 
šių laidotuvių dalyvių buvo su 
giedotas Tautos Himnas. Prie 
karsto buvo sudėta daug gėlių, 
o karstas, kaip įprasta laido 
jant kūrėją - savanorį, buvo ap 
dengtas tautini vėliava. Kars 
Jo nešėjai buvo kūrėjai sava 
noriai,

Ir taip kaip ankstyvosios ru 
dens šalnos pakąsti medžių la 
pai, vienas po kito krinta mū 
sų laisvės kovų gyvi liūdinki 
kaj. 3t, B.lfe.

ERETAS. . .
Atkelta iš 1-mo psl. 

nusileidimas Barlyne pakirstas 
^LiO'p iečių pasitikėjimą ame 
likiečiais ir reikšiąs sov etų įsi 
tvirtinimą visoje Vokietijoje

Šveicarų kilmės, bet nuo pat 
nepriklausomybės laikų Lietu 
voje gyvenęs ir visiškai sulietu 
vėjęs, J. Eretas sakėsi esąs 
tremtiniu savoje tėvynėje. Ta 
Čiau tiek jo, tiek mūsų visų tr
intyje matąs didelę prasmę ir 
misiją pasauliui liudyti komu 
nizmo pavojų dar dabar lais 
viešiems. Ragino išlaikyti lie 
tuvybę.

Svečias šeštadienj dar kalbė 
jo gausiame ateitininkų ir jų 
svečių susirinkime.

LIUKSUSINIS 
LAURENTIAN MOTELIS 

sparčiai augančioje Laurinijos 
vietovėje. 36 kambariai, pilnas 
likerių laisnis, užkandinė ir res 
toranas. Lengvos mokėjimo 
sąlygos arba priimamas mai 

nais nejudomas tunas.
Rašyti: 292 St. Jose;.h Blvd. 

West, Montreal.

taisau ir dažau
lengvas mašinas.

Lietuviams nuolaida 
Skambinkite telef. DU 9 0571 

V. Šulinskas.

I. G. ELECTRIC R’d.
Elektros kontraktoriii?

IGNAS GURČ1NAS 
889 — 56 Avėnūe 

i.achine. Tel. ME 1-0882.

i
 Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MOKK1S
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

VKL S-GOS KANADOS 
KRAŠTO VALDYBOS 

POSĖDIS
ivyko rugsėjo 10 d. Toronte, 
dalyvaujant taip pat Toronto 
ir St. Catharines sk. atsto 
vams. Aptarti įvairūs vilniečių 
reikalai, ilgiau sustojant ties Vii 
niaus Diena, kuri šienąeį bus 
paminėta Toronte įf Hamilto 
ne, pakviečiant pranešimą pa 
daryli ir filmą parodyti nesc 
niai Lietuvą lankiusią žurn. S 
Narkeliūnailę. Deja, min'Hi 
mas negalės būti tradicinis ir 
istorinį spalio mėn., kadangi 
tuo laiku Toronte bus platus 
katalikiškų parapijų vajus - rin 
kliava. ĄJumatom^ susilaikyti 
nuo bet kokių parengimų To 
ronte, tad ir Vilnįąųą Drenos 
minėjirrtas yra nukeliamas į lap 
kričio 5 d. Šiuo ir oficialiai p;a 
nešama, kad Vilniaus Diena ir 
S. Narkeliūnaitęs pįąnešįmat 
HamiItqpe iy Toronte bus ne 
spalig 8 (kaip anksčiau buvo 
skelbta spaudoje), bet lapkri 
čio mėn. 5 d. Hamiltone—tuoj 
po pamaldų parapijos salėje ir 
vakare Toronto .Prisikėlimo p 
rapijos salėje.

Dr. A. Šapokos knygos „Vii 
niųs Lietuvos gyvenime“ verti 
mas jau padarytas. Knyga yra 
surinkta, sulaužyta ir dar kartą 
galutinam ištaisymui siunčia 
ma į JAV dr. K. Jurgėlai Spa 
usdinama bus 2 tūkst. egz., ku 
rių išleidimui dar reikia beveik 
vieno tūkst. doĮ. Šios išlaidot 
bus padengtos iš JAV ir Ka 
nados VKL S-gos sk.

VKL S-gos St. Catharines 
sk. valdyba iš savo kasos pa 
skyrė 50 dol. premiją už ge 
žiausią rašinį apip Vilnių. Sis) 
konkursas bus Kanados šešta 
dieninių mokyklų tarpe, pra 
šant komisiją sudaryti, premi 
juoti rašinį ir premiją įteikti K. 
E. B-nės Kultūros Fondą. 
Konkurso uždarymas numato 
mas 1962 m. balandžio l d. ir 
premijos įteikimas — vilniečiu 
Joninėse St. Catharines in 
1962 m. birželio 23 d.

Naujosios Kanados Krašto 
valdybos rinkimus numatoma 
daryti korespondenciniu keliu, 
tad prašoma visoje Kanadoje 
gyvenančių Vilniaus krašto lie 
tuvių, užsiregistruoti pas J. Ci 
cėną, 21 Alhambra, Toronto. 
Turint visų vilniečių antras 
galima bus taip pat palaikyti 
glaudesnį ryšį, pasidalinti kar 
tais ir naujausiom žiniom iš mū 
su sostinės ir Vilniaus krašto.

K. B.

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

Pastatai — žemė 
Draudimas — Paskolos

Park Extension, netoli Jean 
Talon 4 butai po 4 atskirus 
kambarius. Nauji, nuomininkų 
apšildomi. Pajamos 3 po $ 75, 
00 ir $ 70,00. Kama $ 28,000.

Įmokėti $ 10,000.
P. Adamonis. RA 2-247X.
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K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda ga*«vu8( ehtva 
naujus, fėmodeliiidja it tai 

86 sfehd* 
kailinius paltu;, 

Vasarai Saugus iSlaik^hids 
su apdtaudimu.

3365 Massop St., 
Montreal.

Tel. RA 1-600S.
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