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Jau vakarai perima iniciatyvą?
RIMTAS PREZIDENTO KENNEDY PASIŪLYMAS 

SUSTABDYTI ATOMINIUS BANDYMUS, SUNAIKINTI 
ATOMINIUS GINKLUS, VISIEMS SUTARTI 
NUSIGINKLAVIMĄ, VISUR PANAIKINTI 

KOLONIZMĄ.
Sovietinė Rusija deda pastangas sugriauti Jungtines Tautas. 

Sirija sugrąžino sau nepriklausomybę, 
priklausomybės reikalavimas. 
Vyksta ir teroro aktai.
DE GAULLE turi didelių rū 
pėsčių tiek su Alžyru, tiek su 
savo kraštutiniais. Todėl
NUSISTATOMA PRATĘS 

TI NEPAPRASTUS PREZI 
DENTO ĮGALIOJIMUS.
O tas reiškia, kad kairieji ne 

bus patenkinti, nes tame mato 
De Gaulle užsimojimą eiti į diK 
tatūrą.

KITOS ŽINIOS
— Įvyko pasikėsinimas 

prieš lidijos premjerą Nehru, 
bet jis išliko gyvas.

— JAV atstovas Genevos 
derybose, Harriman, pareiškė, 
kad Lfioso byla eina pirmyn ir 
yra vilčių, kad bus susitarta dėl 
koalicinės valdžios.

— Adenaueris tariasi su lais 
vųjų demokratų grupe dėl ko 
aliejios.

— Lenkijos kardnolas ir 56 
vyskupai paskelbė bažnyčiose 
raštą, kuriuo pasisako prieš 
kompartijos parėdymus dėl ti 
kybos mokymo mokyklose. 
Prasideda naujos kovos eta 
pas.

— Gromyko reikalauja J i 
O vieton vieno sekretoriaus tri 
jų, bet daugumas JTO narių 
prieš.

— Nauja Sirijos valdžia pa 
sisakė už demokratiją ir prane 
Ša visuotinius linkimus.

— JTO konstatavo, kad 
žmonija 1960 metaie daugino 
si sparčiau, negu kilo pragyve 
nimo priemonių gamyba.

— Kvebeco premjeias Lesa 
ge lankėsi Europoje ir buvo 
primtas 'Popiežiaus.

— Rusk tariasi su Gromyko 
del Berlyno, bet kaip derybos 
eina nežinia.

— SSSR karo ministeris 
Malinovskij atvyko paskui nau 
jus rusų dalinius į rytfnę Vokie 
tiją inspektuoti pasiruošimus 
karui.

— Dag Hammerskjold p*, 
laidotas karališkomis iškilmė 
mis. Mirė ir paskutinis jo katas 
trofoje išlikęs gyvas asmuo.

— Kongas atsisakė priimti 
rytinės Vokietijos dalinius.

— Diefenbakerį buvo apgu 
lusios 175 bolševikės ir spaudė 
jį, kad atsisakytų atom.nių 
ginklų, bet jos nenuėjo į Su 
vietų atstovybę ir neužprotesta 

.vo dėl Rusijos ruošiamų Kana 
dai atominių raketų.

KVEBEKO NACIONALIS 
TAI UŽ SEPARATIZMĄ 

Johnson eina Duplessio keliais.
Union Nationale susbinki 

mas, išrinkęs naują lyderi Da 
niel Johnsoną, galutinai neiš 
siaiškino. Jacques Bertrand, su 
rinkęs tiktai šimtą balsu ma 
žiau už Johnsoną, yia kitos 
nuomonės už šį pastarąjį. To 
dėl kalbama, partija galinti 
skilti, kaip mirdamas tą yra nu 
matęs jos įkūrėjas Maurice Du 
plessis. Johnson kraštutiniškaį 
konservatytus. Jis eina uz Que 
beco atsiskyrimą iš Kanados su 
dėties, o Bertrand su tuo nesu 
tinka. Kol kas tačiau laimėjo 
Johnson. Jis skelbia, kad jeigu 
jo partija bus išrinkta valdži. n. 
tai jis nutrauks Lesage vai 
džios sumegstus saitus eiti vi 
sos Kanados vienybės keliu.

KENNEDY, nenaudodamas 
nei kumščio, nei bato, per 35 mi 
nutes išdėstė žmonijos apsitvar 
kymo programą. Ta programa 
labai paprasta ir aiški visiems, 
kas sąžiningai ir rimtai žiūri į 
žmonijos ateitį:
PANAIKINTI VISOKĮ IR VI 
SUR KOLONIALIZMĄ, NU 
SIGINKLUOTI, ATOMINĘ 
ENERGIJĄ PANAUDOTI 
PROGRESO IR GERBŪVIO 
REIKALAMS IR PEREITI 
PRIE TAIKAUS SUGYVENI 
MO BEI KŪRYBOS VISOS 

ŽMONIJOS LABUI.
Kas gali būti paprasčiau ir 

aiškiau? Tuo tarpu „didysis tai 
kos veiksnys“, sovietinė Rusija, 
Gromyko burna tuščiažodžiavo 
dvi valandas tam tikslui, kad 
kalbėtų apie taiką, bet įrodinė 
tų, jog Maskva su Kennedy pa 
siūlymu nesutinka ir nesutiks. 
Kokio reikia politinio nesąži 
ningumo, kad to nesuprastų? 
Pabrėžtina: Kennedy sovietą 
ms tiesiai dūrė į akį, nurodvda 
mas sovietinį koloniznią, pa 
vergusį milionus tautų!
NUSIGINKLUOKIME visi,— 
įtaigojo Kennedy, — bet kad 
nusiginklavimas būtų tikras, 
reikia tas padaryti rimtai. Kad 
visi, visos tautos, visos valsty 
bės tuo pasitikėtų,
YRA BŪTINA TARPTAUTI 
NĖ KONTROLĖ VISUR IR 

VISIEMS.
Tuo tarpu Chruščiovas, per 

Gromyką. sako: pirma nusi 
ginkluokime, sunaikinkime ato 
minius ginklus, o tada kontro 
Įmokime... Kas gi gali patikėti 
toĮkiu nifsiginklavimU.? Vieni 
ginklus sunaikins, o kiti palau 
ks, kol priešininkai sunaikina 
o patys ginklus pasilaikys ir už 
puls nusiginklavusį...

Bet tarptautiniuose santy 
kiuose Kennedy pasiūlymas ar 
tiktai nebus posūkiu, kada 

VAKARAI PERIMS INI
CIATYVĄ Į SAVO 

RANKAS?
Kennedy kalba yra ne gyni 

mosi, bet jau puolimo kalba 
Ir Chruščiovas jau susilaukė ne 
malonumų. Štai faktai: atomi 
niai Maskvos bandymai susi 
laukė plačių protestų; Kenne 
dy pasiūlymai per akis kerta 
ir „neutraliuosius“, kurie neiš 
kentė savo susirinkime Bielgra 
de nepasisakyti už nusiginkla 
vimą. J. A. V. pasiūlymas ap 
svarstyti Jungtinėse Tautose ko 
lanizmo klausimą 
dienotvarkę prieš 
balsus...
SIRIJOS sukilimas
rio diktatūrą jį nustebino, bet

SIRIJA SUGRAŽINO Į 
SAVARANKIŠKUMĄ.

Konstatuojama, kad Nasserio 
valdymas Siriją nusmukdė eko 
nomiškai ir kultūriškai, išugdė 
korupciją, ir tauta sukilo. Nas
ser nepatenkintas, bet naują S’ 
rijos valdžią, su dr. M. Kuzba 
ri priešakyje, jau pripažino 
Turkija ir Jordanas.
KONGE sudarytos karo pa 
liaubos ir su Katanga bando 
ma susitarti geruoju.
ALŽYRE skelbiamas streikas, 
kad tuo būdu būtų tviičiau pa 
reikštas alžyriečių laisvės ii ne

Žymioji žurnalistė
SALOMĖJA 

NARKELIŪNAITĖ 
šeštadienį, spalio 7 dieną, 7 

vai. 30 min., Aušros Vaitų sa 
Įėję, 14o5 rue de Seve, Cote 
de Paul, padarys pranešimą 
apie dabartinę Lietuvą, kur ji 
neseniai lankėsi, ir parodys du 
labai įdomius filmus. Žiūrėk: 

te skelbimą paskutimeme 
puslapyje.

Šį

Na 
išk.l 
d.
bus 
po

,,Olimpia“ gi o

LIET. NAMŲ VALDYBA, 
paskutiniu metu daug rūpesčių 
turinti dėl trukdymų įvairių 
valdžios pareigūnų, visu ryžtin 
gurnu ruošiasi pamniėti L 
mų dešimtmetį, kurio 
mės bus atliktos spalio 21 

Po iškilmingo akto, 
trumpa meninė programa 
to, orkestrui
j ant didžioje salėje vyks šo 
kiai, o viršutinėse/salėse balius.

Šiam įvykiui atžymėti bus iš 
leistos tam tikras leidinys, kuria 
me bus L. Namų dešimtmečio 
metmenys, įstatai, turimas čai 
teris, visų narių sąrašas ir aps 
čiai L. Namų buities nuotrau 
kų. Šis leidinys visiems na 
riams prie įėjimo bus duoda 
mas dovanai, o kitiems už ma 
žą atlyginimą.

L. Namų administratorius A. 
Šopaga, arti trejų metų sązinin 
gai šias pareigas ėjęs, nuo spc 
lio 1 dienos iš pareigų pasibaii 
kė.

Kol bus surastas kitas tin 
kainas asmuo, administrate 
riaus pareigas pavesta eiti v • 
bos nariui V. Bačėnui.

— Liepojos sportininkai 
lankėsi Kaune, pralaimėdami 
boksą 6:4, moterų krepšinį 
KKI studentėms 59 : 47 ir 
,,Švietimui“ 76:40.

įrašytas i 
sovietinius

prieš Naša

5.00
5.00
5.00
2.00
2.00

realis, kuris daugiausiai yra in J. Valas............
laikiašėio 7?. Gasperas .. 

J. Meškis .... 
A. Skardis . . . 
Viso per savaitę

M. Fondas gavo.... $80.00 
Mašinų Fonde

ligšiol buvo . . . .$ 6; 100.00 
Per savaitę gauta $ 80.00
Dabar M. F-de yia $ 6,180.00 
Fondui užplanuota $15,000.00 
M. F. dar trūksta. .$ 8,820.00 

Malonius tautiečius, o ypač 
NL skaitytojus, maloniai pra 
šome Mašinų Fondą papildy ti 
iki užplanuotos sumos, be ko 
neįmanoma 
vės mašinų 
tis.

Visiems 
nuoširdžiai 
me atsiliepti daugiau tautiečių. 
Spaudos Bendrovės „bfteprik 
lausoma Lietuva“ Valdyba.

teresuotas savojo 
egzistavimu ir ypač jo tokiu pa 
kitimu, kuris pilniau ir plačiau 
galėtų pirmoje eilėje jam pa.si 
tarnauti, siunčia „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ Mašinų Fondo 
vajui įnašus. Štai įnašai iš t< Ii 
mųjų sričių „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojų:

ri , . , , . Kaunas Jonas,
Postage paid at Momreal. Chicago, USA . . . . $20.00

1 , ---- - Valius Telesforas,
Toronto, Ont.............$10.00

J. Latvys,
Chicago, USA............$ 4.00

V. Gudelis,
London, Ont.............. $ 2.00
O štai per mūsų pastovų ir 

veiklų bei energingą bendra 
darbį,, Jurgį Skardį, gauta iš 
Sault-St.-Marie, Ont.;
Staškūnas Viktoras ..$10.00 
Bernans Ona .............$10.00
V. Karnėnas................$ 5.00

pp. Pa
— bet

AUSTRALIJA MAN PATI 
NKA, NES TEN GERA 

GYVENTI, —
— sako Kanadoje vasarą pra 
leidusi Morta Gričkauskienė.

— Australijoje uždarbiai ma 
žesni, — sako p. Gričkauskie 
nė, kuri vieši pas dukterį, pp. 
jPtašinškus ir seserį, 
unksnius, LaSallėje,
Australijoje išlaidos mažesnės, 
nes visas pragyvenimas mažiau 
kaštuoja: beveik nėra žiemos, 
todėl nereikia išlaidų šiltam ap 
sirengimui; pigesni butai, nes 
jų statyba pigesnė ir jų beveik 
nereikia šildyti; žymiai piges 
nis maistas, o pensijos sudaro 
apie pašę normalaus uždar 
bio, todėl iš pensijos galima 
pragyventi.

— O ko jūsų žmonės neriu 
stoja tarp savęs peštis? Kuo jie 
ten nepasidalina? Ar jiems 
bendro darbo trūksta, ar jie 
taip griežtai nusistatę, kad vie 
ni kitų neįstengia suprasti] Ar\ 
jie nemato, kaip kitose koloni 
jose lietuviai moka sugyvent*?
— buvo paklausta viešnia iš 
kengūrų žemės.

— Sunku man atsakyti į šį 
klausimą. Bet lietuvių sugyve 
nimas Kanadoje man labai pa 
tiko. Sugrįžusi Australijon, aš 
apie tai kalbėsiu su savo taulie 
čiais.

— O kaip klimatas jums 
tinka?

— Geras. Kartais dieną karš 
tis pakyla iki 105 Farh., bet va 
kare jau vėsu, todėl karštis ne 
išvargina. Man patinka A usti a 
Ii ja.

P. M. Gričkauskienė grįžta 
į Bankstowna (Sydnėjaus prie 
mieštis) šį savaitgalį. Poniai 
palinkėta geros kelionės; ji pa. 
prašyta pasveikinti pažįstamus 
ir ,,Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojus Australijoje. j. k.

MATILDĄ KUOLIENĘ IR JOS ŠEIMĄ, 
broliui mirus, 

nuoširdžiai užjaučia
J. ir Stp. Kęsgailos.

Netikėtai mirus
JONUI DAGIUI, 

jo seserį 
MATILDĄ KUOLIENĘ SU 

ir brolį
KUNIGĄ PETRĄ DAGĮ SU 

nuoširdžiai užjaučia

ŠEIMA

PONIA

A. ir E. Lymantai.

$ 
$ 
$ 
$

pakeisti spaustu 
ir pagerinti laikraš

vajaus dalyviams 
dėkojame ir prašo

Nuo kapitoliaus padangės
KAROLIO ŽALKAUSKO LAIDOTUVĖS

Rugsėjo 18 d. iš ryto, K. Ž. 
kūnas buvo pašarvotas J. Gaw 
ler’s Funeral Home. Gražus 
karstas skendo gėlesė. Čia bu 
vo: Lietuvos Dipl. Tarnybos, 
Lietuvos Universiteto, Liet. 
Vai. Liaud. S-gos C. K-to, 
VLIKo, B. ir A. Novickiu, G. 
ir K. Grinių, Idėjos ataugų 
Vašingtone: Škirpų, Pajaujų, 
Devenių, ParamsKų vainikai ir 
gėlės. Buvo gėlių nuo jo drau

Rugsėjo 16 d. Washingtoue 
pasklido žinia, kad tos dienos 
1 vai. ryto, Karolis Žalkaiskas 
atsiskyrė su šiuo pasauliu. 2i 
nia būvo juo skaudesnė, nes 
tik prieš kelias dienas, jo žino 
no Kotryna turėjo širdies s nū 
gį ir gulėjo kitoj Igoninėj...

Pirmoji, kuri tuoj pradėję 
tvarkyti painius reikalus, buvo 
Gražina Grinienė. Skubiai buvo 

susisiekta su artimais gimi 
nėmis: Kotrynos Žalkauski/e" gų amerikiečių, 
nės sesuo Jadvyga Tamasienė 
atvyko iš Los Angeles, Calii. 
ir Karolio brolis Vilius Žalkaus 
kas atvyko iš Washington, Ill. 
Pakviestas kun. J. Pauperas iš 
Chicagos. Žaibo greičiu žinia 
aplėkė visas didesnes Ameri 
kos lietuvių kolonijas. Voice 
of America lietuviškas skyrius 
skubino pranešti šią liūdną ž> 
nią okupuotai Lietuvai. Visų 
nuliūdimas buvo gilus ir nuo 
širdus, nes Karolis Žalkauskas 
ėjęs augštas pareigas Lietuvos 
valstybiniame gyvenime, dėstęs 
mūsų universitete, aktyviai da 
lyvavęs mūsų politiniame v. 
suomeniniame gyvenime, buvo 
visų pažįstamas. Gi svarbiau 
šia, kaip žmogus buvo labai pa 
prastas, humaniškas ir švelnus, 
visų prieinamas, todėl jis buvo 
netik visų gerbiamas, bet ir mv 
limas.

Washington Post rugs. 18 
d. laidoj įdėjo apie Kaiolį Zal 
kauską ilgesnį straipsnį apra 
šantį jo gyvenimą.

7 vai. vak. kun. J. Pauperas 
atliko tikybines pamaldas, į ku 
rias atsilankė didokas būi> s 
Washingtone gyvenančių lietu 
vių, atėjo kelios šeimos ameri 
kiečių, vėliuonies prietcliųi

Rugsėjo 19 d. 10 vai. ryto 
kun. J. Pauperas, vargonų 
garsams palydint, laike iškil 
mingas pamaldas. Ten pat kop 
lyčioje atsisveikinimo žodį tarė 
dr. S. Bačkis Liet. Dipl. Tar 
nybos vardu. Dr. D. Krivickas 
VLIKo, Dr. į. Pajaujis Liet. 
Vai. Liaud. S-gos C. K-to ir, 
galop, Vincas I rumpa Liet. 
Vyt. Didž. U-to Kaune ir Vi! 
niaus U-to vardu. Karsta nešė 
Kazys Grinius, Kazys Škirpa, 
Leonas Kačinskas, Kostas Jui 
gėla, Domas Krivickas ir Vm 
cas Trumpa. Palaidotas Rock 
Creek kapinėse, dalyvaujant ac 
mažam skaičiui lietuvių. Laido 
tuves paruošiant ypatingai 
daug laiko pašventė: Gražina 
Grinienė, Elena Mažeikienė, 
Milda Vaivadienė ir kl. B. F.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS NEPRIKLAUSO 

MYBĖS MINĖJIMAS
Kanados parlamentas svais 

tė Kanados nepriklausomybės 
šimtmečio minėjimą. Pareikšta 
visokių projektų. Pirm. Ųiefen 
baker siūlė tam minėjimui su 
daryti specialų komitetą iš vąl 
džios ir visuomenės atstovu, 60 
asmenų, kuris paruoštų nųnėji 
mo planus. Be kp kita, jis štūlo 
įrengti traukinyje Kanados pa 
rodą, kuri sustotų įvairiose vie 
tose ir žmonės galėtų ją ipžiū 
rėti. Kiti pareiškė kitokių pasiū 
lymų. Socialdemokratų H. W. 
Herridgę atstovas pasiūlė paini 
nėti tokiu būdu, kad Kanadoje 
būtų sudarytos sąlygos, jog 
kiekvienas Kanados gyvento 
jas gautų visišką sveikatos ap 
rūpinimą, turėtų darbą, gautų 
senatvės ir nelaimės atveju ųen 
siją, jį visai aprūpinančią ir jau 
nimas turėtų sąlygas visiškai is 
simokslinti.

Skaičiuojama, kad šiaip ar 
taip bus paminėtas Kanados 
šimtmetis, 1967 metais, bet tas 
paminėjimas Kanadai atsieis 
apie vieną miliardą dolerių.

DOUGLAS ŽLUGDO
Kanados darbo žmonių bu 

vo puoselėjamos viltys, kad 
naujoji partija moderniškiau 
pažiūrės į viso dabartinio gyve 
nimo reiškinius ir giliau svais 
tys darbo žmogui rupimas pro 
blemas. Bet pasirodė, kad jos 
išrinktasis lyderis, T. C. Doug 

Nukelta į 8-tą psl.

DIEFENBAKER GERAI SU 
PRANTA ŠALTĄJĮ KARĄ

Kanados premjero J. Di *fcn 
bakerio veikla daugeliu atvejų, 
ypač politinėje plotmėje, pasi 
žymi reikalo supratimu, gera 
jo analize ir išvadų praktišku 
mu.

Victoria College, kuris jam 
suteikė garbės doktoratą, Die 
fenbaker pasakė jo gerą poli 
tinę orientaciją rodančią kalbą. 
Kalbėdamas apie šaltąjį karą, 
Diefenbaker pareiškė, kad Va 
karų pasaulis turi persitvarkyti 
ir vieton gynęsis nuo komun’s 
tų, turi pereiti į ofenzyvą, nes 
karo laimėjui neužtenka tiktai 
gintis. Tam tikslui reikia turėti 
pozityvią savo programą.

Chruščiovas į karą neis, kol 
jis gali savo tikslų siekti ne 
karo. Jis taip ir daro. O Vaka 
rai tiktai spyriuojasi ir tuo nie 
ko nelaimi. Vakarai savo ran 
koše turi galingesnę — deino 
kratijos — priemonę, tiktai rei 
kia veikti. Reikia pasauliui pa 
rodyti, kuo demokratija yra 
pranašesnė už sovietijos pi<e 
vartos ir pavergimo sistemą.

Vakarai turi paruošti aiškią 
militariškai, tuo bandydami at 
siekti persvarą, bet turi reikli, 
rJoliĘnėmis, ekonominėmis -ir 
propagandoje būti aiškūs ir su 
prantami.

Vakarai turi paruošti tiškią 
savo programą ir savo planus.

— Prancūzai iš Bizertos tra 
ukiasi.
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Kanados Lietuvių 
Bendruomenė ir jaunimas

GYVENIMO REALYBĖ IR JOS KELIAMIEJI 
KLAUSIMAI

Bendroje gyvenimo tėkmė bos dienotvarkėn atskirą punk

Truputis papildymų ir pataisų 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJAI 

RAŠO PROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
6.

tą, tai jo apimtyje sportuojan 
čiojo jaunimo reikalas ypač rei 
kalingas dėmesio. Jis, sportuo 
jantis jaunimas, kuris šimtais 
susirenka į sporto sales ar aikš 
tęs, į plaukymo baseinus su šū 
kiu: „Sveikame kūne — svei 
ka siela". Šio jaunimo „įpilie 
tinimo” klausimas pats prašosi 
įrašomas į dienotvarkę. Šio 
jaunimo įpilietinimas būtinas 
kaip jungiminė priemonė atža 
lyno į bendruomenines organi 
zacijos eiles, bet taip pat ir 
kaip stipraus ir modernaus gin 
klo mūsų laisvės kovoje, Lie 
tuvos ir lietuvio vardo garsini 
me.

Reikia pripažinti, kad oe 
veik pusė tūkstančio organizuo 
tai sportuojančio Kanados jau 
mmo (stiprūs sporto klubai To 
ronte, flamiltonę, Montrealy 
je) jau trylikti metai kai neša 
ant savo pečių sunkią naštą, 
niekuomet nesulaukdamas kiek 
platesnio atgarsio mūsų Kraš 
to Valdybos ar Krašto Tary 
|bos (posd|džiuose - suvažiavi;1 
muose. Žinoma, svarbu yra vi 
sos jaunimo organizacijos, ta 
čiau negalime neišskirti sporto, 
kuris užkariavo mases, kuris, 
kaip magnetas, pritraukia jau 
nimą į savo eiles, kurio organi 
zacijų nariai, pastoviai mokė 
darni nario mokestį, sudaro ki 
tų jaunimo organizacijų taipe 
— didelę daugumą. Ir su ja įei 
kia skaitytis, ją suprasti, atjaus 
ti ir padėti. Šiandien lik nore 
tusi, kad sporto klubai būtų 
bendruomeninis dalinys, kad 
materialinę ir moralinę para 
mą jie gautų ne tik iš lietuvis 
kų parapijų, bet ir KL B-nės 
Krašto Valdybos, pagal visos 
Krašto Tarybos gaires ir pia 
mus, kurie atsidėjus reiktų pa 
ruošti, gal tam tikslui pasky 
rus artimiausią sesiją, nes eks 
promtu tas neįmanoma pada 
ryti. Tam reikia gerai pasiruoš 
ti. Svarbu, kad tai jau iš anks 
to būtų numatyta ir pasiruoš 
ta. Dėl Kanados lietuvių jauni 
mo bendrai ir sportuojančio 
jaunmo ypač.

Pirmosios kregždutės jau bu 
vo pasirodžiusios: balandžio 
mėn. KL B-nės Krašto valdy 
ba paskelbė Kanados lietuvių 
sporto savaitę, susilaukėme žai 
dynių metu sveikinimų, pa 
drąsinančio žodžio iš mūsų va 
dovaujančių asmenų. Tai jau 
gerai, bet to neužtenka, nes tik 
rumoje, sporto organizacijos 
paliekamos ir toliau neįjun 
giant jų į bendruomeninius rė 
mus.

Kanados lietuvis sportinin 
kas jau yra išaugęs. Jis eina 
stipriais žingsniais pirmyn. Jis 
reikalingas iš KL B-nės stip 
resnio pamato, realių planų sa 
vo darbui. Ir jis tiki, kad nors 
trumpą valandėlę, KL B-nės 
Krašto Taryba savo suvažiavi 
me tikrai prisimins gausingą 
Kanados sportininkų šeimą, ka 
dangi sportas jau užkariavo šio 
krašto lietuvių jaunimo širdis.

K. Baronas ir J. Kardelis.

je, kuri nuolat atneša naujų 
reiškinių, naujų faktų, naujų 
kitimų, — ir mūsų lietuviškasis 
bendruomeninis gyvenimas ne 
stovi vietoje, — ir jis kinta — 
palieka praeičiai, kas praeita ir 
stato į dienotvarkę, kas ateina, 
kas reiškiasi nauja, kas pareiš 
kia savo gyvybingumą ir pre 
tenzijas į ateitį. Ir tai yra natū 
ralu, gyvenimiška, ir todėl ten 
ka tai {kalkuliuoti į dienotvar 
kę.

Bendruomenė neabejotinai 
yra susirūpinusi ateitimi, o atei 
tis be priaugančios kartos, oe 
jaunimo, neįsivaizduojama. To 
dėl, kai Bendruomenė jau pa 
Jkankajnai susiorganizavo, ap 
si tvarkė ir tartum jau įstojo į 
normales vėžes, natūralu, kad 
norėdama gyvuoti, galvodama 
apie ateitį, ji turi ypatingą dė 
mesį atkreipti į priaugančiąją 
kartą, kuri jau tiek išauga ir 
tiek pradeda reikštis, kad yra 
būtina Bendruomenės organi 
zacijos dėmesio ir susirūpini 
mo. Ypatingo susirūpinimo. 
Ne to šalutinio pobūdžio, koks 
galima buvo stebėti ikišiol mū 
sų lietuviškose kolonijose, ar 
ba KLB Krašto tarybų suvažia 
vimuose bei Krašto valdybų 
darbuose.

Jaunimo klausimas platus, 
didelis ir labai svarbus. Tačiau 
jis nei Jungtinių Amerikos Va 
Istybių Bendruomenės susinn 
kimuose, nei plačiau Kanados 
Lietuvių Krašto tarybos šuva 
žiavimuose ligšiol dar nebuvo 
gvildenamas. Paaimanuojame 
kartais, kad jaunimas nesijun 
gia į bendruomeninį darbą, su 
mumis nesutampa, nesiderina 
į mūsų žingsnį, — tuo ir pasi 
tenkiname. Plačiau to klausi 
mo neiškeliame, giliau jo ne 
paanalizuojame, vien tam klau 
simui nepaskiriame dienotvar 
kės punkto ir tam punktui lig 
šiol vis dar nesurandame refe 
tento. Ir tai ne priekaištas, bet 
tiktai realybės faktų konstata 
vimas; jei tai būtų priekaišias, 
tai jis mums visiems lygiai tik 
tų. .

Spalio 7—8 dd. Toronte ša 
ūkiama KL B-nės Krašto Ta 
rybos sesija. Dvi dienas Kana 
dos lietuvių „parlamentas” 
projektuos planus, ties tauti 
nės, politinės ir kultūrinės šio 
krašto lietuvių veiklos gaires, 
peržiūrės pereitų metų darbo 
vaisius, darys išvadas, taisys 
klaidas. Nemaža suvažiavimo 
dienotvarkė gal neleis ilgiau 3u 
stoti ties vienu ar kitu klausi 
mu, tačiau nors skubomis jie 
bus aptarti, ir ryšium su tuo 
bus padaryti nutarimai dėl to 
limesnio lietuvybės išlaikymo, 
šalpos vykdymo, savosios kul 
tūros kėlimo ir laisvinimo žy 
gių. Visa tai svarbu, būtina, rei 
kalinga. Bet į bendruomenės 
duris beldžiasi naujas fakto 
rius. Ir būtent tas, kurio mes 
pasigendame, kurio laukiame. 
Jaunimas. Pats jaunimas. Ypač 
olimpinio žaizdro šviesoje.

Jeigu bendrai jaunimo reika 
lui tenka siūlyti Krašto Tary

lietuviai veikia visur

Poetas Antanas Miškinis konspiruoja su sovietiniu rašytoju 
Baltušiu, bet ką jie konspiru >ja, papasakos žurnalistė Salo 
mėja Narkeliūnaitė, šią vasarą atsilankiusi Lietuvoje, nufil 
mavusi Vilnių, Kauną, Trakus ir daug ką mačiusi, — šį šeš 
tadienį, spalio 7 dieną, 7 vai.. 30 min. vakaro Aušros Vartų 

salėje.

Amerikos J. Valstybės.
DR. S. A. BAČKIS APIE 
KAROLĮ ŽALKAUSKĄ 
Lietuvos diplomatinės tarny 

bos vardu laidotuvėse pasakė:
Lietuvos trispalvės kaspinu 

papuoštu vainiku LDT atsisve' 
kiną su juo. Tai pagarbos siin 
bolis.

Veliorries asmenyje Lietuvos 
valstybė neteko vyro, kuris be 
atvangos jai dirbo, rūpestingai 
ėjo vyriausybės nario, magia 
tratūros, mokslo srityje jam pa 
tikėtas pareigas. Būdamas Gu 
bernatoriumi Klaipėdoje, atste 
vaudamas Lietuvą tarptautinė 
se konferencijose, komisijose, 
bendradarbiaudamas su p .bal 
tiečiais, pirmininkaudamas Lie 
tuvos Rotary klubui, — velio 
nis diplomatinės veiklos barą 
varė. Jis buvo artimas bendra 
darbis mūsų užsienio politiko.', 
ir diplomatijos vairuotojams. 
Tremtyje būdamas VLIKo 
Vykd. Tarybos pirmininku, 
velionis vėl susidūrė su mūsų 
diplomatų veikla ir Lietuvos 
rūpesčiais. LDT velmnies as 
menyje netenka vieno savo ii 
gamečio bendradarbio.

Lietuvių tauta ir visuomenė 
Karolio Žalkausko asmenyje 
netenka žmogaus, kuris tėvy nė 
je ir tremtyje Lietuvai dirbę.

Velionis su šypsena ne tik 
žmones, bet gyvenimą ir dar 
bą sutikdavo.

Jis reiškėsi gražia toleranci 
ja, krikščionybės dvasia per 
sunktu žmoniškumu ir teisiniu 
bei valstybiniu sąmoningumu. 
Ne jėgai, ne prievartai, bet tei 
sės ir moralės principams jis 
tarnavo. Neapsiriksiu pasakęs, 
kad tai buvo jo gyvenimo ir 
veiklos šūkiai. Garbė jam, pa 
sididžiavimas mums lietu 
viams, kad tokių vyrų mūsų 
tarpe yra.
Australija.

SOC. MOTERŲ GLOBOS 
D-JOS SUSIRINKIMAS 
Birželio 18 d. Centriniuose 

Sydnėjaus Lietuvių Namuose 
Redferne įvyko nepaprastas 
Sydn. moterų socialinės globos 
dr-jos susirinkimas.

P. Badauskienė pateikė susi 
rinkimui numatytąją programą, 
kuri buvo primta ir tikslingai 
pravesta.

Atsistatydinus praėjusios ka 
dencijos valdybai, buvo išrink 
ta nauja, kuri jau turėjo pirmą 
posėdį ir pareigomis pasiskirs 
tė: p. Osinienė pirm., p. Bau 
žienė viep., p. Gasiūnienė sek , 
p. Venclovienė kasin., p. Žygie 
nė lig. reikal. ir p. Jablonskiene 
ypatin. reik. narė. Susirinkime 
dalyvavo 27 moterys.

BALFAS JAV SENATE
Naujai, demokratų vyriausy 

bei perėmus Baltuosius Rūmus 
pradėta tyrinėti buvę ar būsi 
mi JAV darbai. Vienas iš to 
kių yra charitatyvinis, arba 
Amerikos parama tremtiniams, 
politiniams pabėgėliams.

Senato Teisių Kormteto set 
Cija tremtinių reikalams pa 
kvietė ir Balfo atstovą į Seni 
to apklausinėjimus, kurie vyko 
liepos 14 d. ir kuriuose daly va 
vo eilė augštų valdžios parei 
gūnų bei daugelio organizaci 
jų (CARE, NCWC, CWC, 
Tolstojaus Fondo, lenkų, lietu 
vių ir kt.) atstovų. ,

Apklausinėjimams vadovavo 
pakomisio pirmininkas senato 
rius P. A. Hart (D. Mich.) 
Apklausinėjimo objektas — 
apie 15 milionų tremtinių pa 
šaulyje ir jiems teikiama JAV 
parama. Balfo atstovas galėjo 
kalbėti už 15 tūkstančių lietu 
vių laisvoje Ęuropoje ir už xim 
tą tūkstančių, atsidūrusių P>e 
tų Amerikoje, kuriems vienu 
ar kitu būdu galima ir reiktų 
padėti.

Laisvos Europos lietuviai, 
ypač esą V Vokietijoje, buvo 
Balfo pranešimo centre.

Balfo pranešimas Senatui.
Pirmiausia Balfo vardu bu 

vo padėkota JAV vyriausybei 
ir Kongresui už iki šiol duotą 
paramą lietuviams tremti 
niams. Dėka JAV palankių 
nuostatų virš trisdešimt tūhs

Bepūsdami L. žygius, Oolše 
vikai kelia jo 1895 m. Pettapi 
lio darbininkų partinį oigani^a 
vimą, kuriuo pavyzdžiu nuėję 
ir kitų miestų darbininkai, jų 
tarpe ir vilniečiai. MūsiŠKiai ne* 
išpučia tais pat metais rusėjo 
mėn. 7 d. grįžtančio iš užsienio
l, . suėjimą Vilniuje su vieios so 
cialdemokrtais, jų tarpe ir su 
dr. Domašavičium. Tuo tarpu 
bolševikų nutylima, jog 1893—
1895 m. ištremtas iš Petrapilio 
Martovas Vilniuje ne tik gyve 
no, bet ir veikė, o žydų ir lietu 
vių (tuo pat Domaševičium ir 
A.oravskiu) socialdemokratu 
veikėjais sueidamas, su kitu 
draugu sudarė brošiūraitę O b 
agitacii, kurios vienas egzemp 
liorius pateko į Petrapilį ir jo 
dvasioje Lenino ir grįžusio iš 
Vilniaus Martovo ten buvo 
kurta darbininkų organizacija 
(F. J. Dan, Proischoždenie boi 
ševizma. 1946, p. 226). Taigi 
ne Petrapilis (Leninas) pavei 
kė Vilnių, bet vilniečiai petrapi 
liečius. Lenino keliavalandis 
lankymasis Vilniuje ne vilnie 
čiams galėjo būti lemtingas ar 
bent reikšmingas, tik kaip tik 
Leninui, vilniečiams pasiėmus 
pristatinėti Petrapilin siunčia 
mą iš užsienio ’literatūrą. Mano 
vėliau klausti — dr. Domaševi 
čius dar prieš Pirmąjį Pasauli 
nį karą, kai L-nui dar toli buvo 
ligi Revoliucijos vado posto, o 
Alf. Moravskis pokariniame 
Kaune (Leninui jau muus) — 
vienodai man sakėsi Lenino 
lankymosi neatsimeną, bet jei 
gu ir buvęs apsilankęs i(Vil 
nius tuomet jau kreipė į save 
dėmesį savo žydų, lietuvių ir 
lenkų socialistų judrumu), jo 
kios reikšmės vietos darbininkų 
sąjūdžiui organizuoti neturėję.
1896 m. Vilniuje savarankiškai 
pradėjo veikti Lietuviškoji So 
cialdemokratų Partija, skyrium 
organizavosi žydų Bundas ir 
lenkų P. P. S. Gi pats Leninas 
dar 1895 m. gruodžio mėn., 
taigi 3-ms mėnesiams tepraėjus 
nuo apsilankymo Vilniuje, jau 
buvo sumtas ir niekados — ligi 
pat 1917 m. bolševikinės revo 
liucijos Petrapilyje — nei jis 
nei iš viso bolševikai įtakos vii 
niečiams neturėjo. 1905 m. 
bendruose vilniečių mitniguosc 
kiek stipriau pasireiškę vienu 
kitu kalbėtoju (Vigilevas — 
tovarišč Stepan) Rusijos soc. 
dem. darbininkų partijos nariai 
buvo menševikai (mažumie 
čiai), kiek palaikomi bundD 
čių, vieno kito lenko socialde 
mokrato, teturėjo ryšių su ru 
sais — paštininkais ir geležin 
keliečiais, su vienu kitu gimna 
zistu, o iš vietos darbininkų ku 
nam laikui odininkų dalį te 
priėję. Bolševikai ę šiokie ar to 
kie) Vilniuje tik 1917—1918
m. teėmė reikštis, 1919 m. rau 
donarmiečių keliems mene 
siams valdžion įstatyti ir iš čia 
lenkų legijonų, o iš likusios 
Lietuvos mūsų karių buvo iš 
varyti.

Kūnu ir siela maskolius, Le 

tančių lietuvių po II pasaulinio 
karo atvyko į JAV, o per 15 
metų Balfas įvairiais pavida 
Jais gavo iš JAV valdžios ir 
paskirstė virš šešių milionų dd 
lerių vertės gėrybių.

Buvo pažymėta, kad Balfas 
dar tebesirūpina likusiais lietu 
viais (apie 15,000) V. Euro 
poje ir teikia jiems paramą. Pa 
minėta, kad virš tūkstančio lie 
tuvių yra neseniai atvykę į V. 
Vokietiją repatriantų teisėmis. 
Ir jie Balfui rūpi, nors į tremti 
nių kategoriją neįeina.

Senato Teisių Komitetui bu 
vo pabrėžtinai pareikšta, kad 
JAV lietuviai yra dosnūs, sa 
vaisiais rūpinasi. Deja, sovietų 
vergijoj yra visas kraštas, dau 
gelis kenčia Sibire ir todėl pir 
moję eilėje siunčiama parama 
už geležinės uždangos, tikintis, 
kad laisvam pasaulyje esan 
tiems lietuviams tremtiniams 
gali ir padės laisvų kraštų lab 
daros organizacijos bei jAV 
vyriausybės.

Todėl buvo pažymėta, kad 
Bendrasis Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas tikisi, kad:

1. JAV vyriausybė dar kurį 
laiką duos lietuviams tremti 
niams (surplus commodities) ;

2) JAV vyriausybė parems 
tremtinių įsikūrimą pinigais 
(United States Escapee Prog 
ram bus tęsiama) ;

3. Tremtinių (ir Lietuvos) 
moraliai paramai nepakanka

trumpų, lietuvių išlaikomų, ra 
dijo valandėlių Madride, Ro 
moję ir Vatikane. JAV vyriau 
sybė turėtų duoti lietuviams ir 
Lietuvai transliacijų laiką J. 
A. V. vyriausybės remiamose 
radijo stotyse;

4. Balfo organizacija tikisi 
įsijungti į JAV Pietų Ameri 
kai remti planus ir tuo būdu pa 
dėti ten esantiems tūkstan 
čiams lietuvių, ypač Brazilijo 
je, Argentinoje.

Apklausinėjimų pirminin 
kas Sen. Hart šiltai atsiliepė 
apie lietuvių, ypač Michigano 
valstijoje, dosnumą. Visi ko 
misijos nariai nuoširdžiai dėko 
jo už Balfo suvenirą — Sibiro 
Jietuvaič^tį maldaknygę. ’kuri 
šia proga jiems buvo įteikta.

Apklausinėjimų rezultatai.
Apklausinėjimai tęsėsi ke 

lias dienas, buvo pažodžiui už 
rašomi į Senato rekordus, o jų 
santrauką Sen. Hart liepos 27 
d. pateikė senato visumai. Sa

ninas nesikratė priemonių, ku 
rias varžėsi vartosi kiti social 
demokratai ir šiaip švarūs vi 
suomenininkai. Stalinui ren 
giant valdžios pinigų ekspro 
priacijas (pačiam pasiliekant 
saugiam), išplėštus pinigus Le 
ninas ir bolševikai ramia sąžine 
ėmė partijos darbui, jau vien 
tuo pakildami stipriau už savo 
konkurentus menševikus, kurie 
ekspropriacijų nevartojo, tai ir 
partinių pinigų ne kiek beturė 
jo. 1914 m. vasarą prieš pat 
prasidedant Pasauliniam Ka 
rui Leninas pats pasiūlė vokie 
čių valdžiai kelti lusų visuorne 
nėję ir jų armijoje priešingas 
kariavimui nuotaikas, tad tuo 
silpninant vokiečių priešų pa 
jėgumą, ir nors ne išsyk, bet vis 
gi vokiečių vyriausybė sutiko 
tam paskirti 70 milionų mar 
kių. Karui tik prasidėjus. Le 
ninas iš Šveicarijos ėmė orga 
nizuoti tarptautinį darbininkų 
sąjūdį prieš karą, o paskiau, 
kai 1917 m. Rusijoje prasidėjo 
revoliucija, ne tik sutartoji ru 
sų armijai ardyti markių suma 
vokiečių buvo padidinta, oet ir 
pats Leninas su artimaisiais 
draugais užplombuotame vago 
ne per Vokietiją (ir Švediją) 
Rusijon buvo praleistas r atsi 
dūręs 'Petrapilyje, čia pat ne 
tik ėmė veikti prieš Laikinąją 
Revoliucinę Rusų Vyriausybę, 
bet ir už karo nutraukimą, dva 
rų žemės grobstymą ir Darbi 
ninku, Valstiečių ir Kareivių 
Tarybų valdžios paveržimą iš 
Laikinosios Vyriausybės. Nors 
tai ir iš viso nebuvo koks štai 
gus Lenino iššokis, tik jo dau 
giametės veiklos tebuvo nuosa 
ki išvada, bet ir žymiausi jo 
draugai ir partiniai bendiadar 
biai — kaip tik grįžęs iš trem 
ties Stalinas, Molotovas, Ka 
menevas, Zinovjevas ir kui bol 
ševikiniai vekėjai apstulbo, kai 
stojo jiems prieš akis griežtų 
Lenino „tezių" vykdyme reika 
las. „Plėšk, kas (kitų) prisi 
plėšta“ (grab nagrablennojc), 
ragino Leninas sodiečius piešti 
dvarus. „Mesk ginklą", ragino 
kareivius — lygiai fronte, ly 
giai Petrapilio įguloje — nu 
traukti karą. „Imk valdžią į 
rankas“, šaukė į darbininkus. 
Per porą savaičių jau patraukė 
jis į save bemaž visus savo 
partiečius ir skubiai rengė suki 
limą. Kai Laikinosios Vyriau 
sybes gana greit buvo susekta, 
iš kur lenininkams plaukia per 
versminės sumos, ir tas spaudo 
je buvo paskelbta, bolševikinė 
spauda su pasipiktinimu pa 
smerkė tą „šmeižtą", bet pats 
Leninas tuo „šmeižtu” nesijau 
dino ir partijos centro koimie 
to posėdyje pareiškė:

„Mane dažnai kaltina, jog 
aš sukėlęs revoliuciją vokiečių, 
pinigais, — aš to neginčijau ir 
neginčiju, bet užtat rusų pini 
gaiš tokią pat revoliuciją Vokie 
tijo,e sukelsiu“. (A. J. Spiri 
dovič, Istorija bolševizmą v 
Rosii, 1922, p. 263—266, 305, 
312—313). B. d.

vo pranešime Senatui pareiškė 
pageidavimą, kad JAV vyriau 
sybė: 1) tremtinių paramą 
labjau centralizuotų, 2) tremti 
niams imigravimo į JAV reika 
lavimai turėtų būti švelnesni, 
ypač nešlaiČiams, ligoniams 
3) JAV vyriausybės tremtinių 
paramos fondas (USEP) turi 
savo darbo nesustabdyti, o ii 
dar praplėsti (lietuvių ir lenkų 
prašymas), 4) JAV vyriausy 
bė turi stipriau paremti priva 
čių (voluntary) organizacijų, 
kaip Balfo, darbą, 5) JAV vy 
riausybė turėtų domėtis tremti 
nių įsikūrimu vietovėse, kaip 
pvz. Brazilijoj, 6) kreipti di 
dėsnį dėmesį ne tik į tremtinių 
materialinį gerbūvį, bet globot 
juos ir moraliai (pvz. radijo 
valandėlėmis, spausdiniais tre 
mtinių kalba).

Senato rūmuose besidairant.
Kai kurie senatoriai aktyviai 

dalyvavo apklausinėjime ir pa 
reiškė labai gražių pageidavi 

Nukelta į 7-tą psl.
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Kritiškas žvilgsnis
į J.A.V. politiką

KUBOS INVAZIJA TIKSLINGUMO IR TEISĖTUMO 
POŽIŪRIAIS

Tragiškai žuvusio J. Jakš-Tyrio paskaita Santaros 
susirinkime.

,,Cold war news would get worse before it got better...“
Iš Kennedy inauguracinės kalbos.

Naujojo JAV prezidento 
pranašystės išsipildymo laukti 
ilgai nereikėjo. Vos tik nau 
joji vyriausybė atsisakė kalbų 
ir, parafrazuojant tą patį Ken 
nedy, ištraukė iš užantics laz 
dą, pasaulis buvo apstulbintas 
gautais rezultatais.

Jeigu verbaliniai naujom vy 
riausybės žygiai buvo pradedą 
rodyti tam tikrą efektą, jeigu 
JAV pavyko keliais subtiliais 
politiniais ėjimais laimėt: sim 
patijų ir pakelti Eisenhowerio 
gadynės kritusį savo prestižą, 
tai lazdos ištraukimas viską su 
naišė ir JAV nubloškė į dar di 
.esnę gilumą, negu Eisenho 

werio 8 metų bejėgiškumas. 
Maža bananų respublika tapo 
pasauliniu faktorių ne savo pa 
čios dėka, bet dėka nevykusios 
JAV užsienio politikos.

Invazija Kuboje reprezen 
tuoja ne tik geopolitiškai ap 
rėžtus interesus, bet ji kartu 
reflektuoja (atspindi) didelės 
galybės laikyseną, jos pažiūras 
mažų valstybių atžvilgiu, jos 
gražiais žodžiai nesuklastotą fi 
losofiją apie laisvę, tautų apsi 
sprendimą, moralinių principų 
politikoje respektavimą. Šiuo 
požiūriu nagrinėjant Kubos jvy 
’'ius, jis praranda epizodinį 
aarakterį, o tampa nerimą ke 

liančiu simptomu, kuris ne tik 

Taip Vilnius atrodė anksčiau, o kaip jis atrodo dabar, pamatysite S. Narkeliūnaitės filrnuo 
se šį šeštadienį, spalio 7 d., 7.30 vai. vakaro Aušros Vartų salėje.

parodo, kad JAV politiniams 
sprendimams trūksta rimtų ap 
svarstymų („kiek mažai reikia 
proto pasauliui valdyti“), bet 
kariu atskleidžia bendrą ameri 
kiečių nesubrendimą, o taip 
pat meta šešėlį visai vadina 
mai „prezidentinei sistemai**. 
Tik šaltojo karo atmosferoje 
šie įvykiai, įgydami tarptauti 
nės reikšmės platesne prasme, 
sudaro įprastą vertybių skalę, 
sumaišo moralinius principus 
ir dėsnius, teisines normas ir 
taisykles taip, kad dažnai sun 
ku išskirti priežastį nuo pasek, 
mės, pasmerkti kaltą ar ginti ne. 
laimės paliestąjį Todėl nagri 
nedarni šiuo atveju Kubos įvj 
kius, vadovausimės teisėtumo, 
politinio tikslingumo ir Lietu 
vos interesų krietrijais.

DIDELI IR MAŽI TARP 
TAUTINĖJE POLITIKOJE.

Kalbėdami apie Kubą ir JA 
V, niekuomet negalime išleisti 
iš akių šių dviejų valstybių jė 
gų santykio: iš vienos pusės 
maža, nereikšminga salos res 
publika; iš kitos pusės pirmaei 
lė galybė, nuolat pretenduojan 
ti į pasaulio vadovavimą. Šie 
galybių santykių iškėlimas čia 
nėra daromas sentimentaliais 
sumetimais: žiūrėk, anas stip 
ruolis skriaudžia mažiuką! lai 

daroma dėl to, kad iš šių skir. 
tingų galybių plotmių plaukia 
visai skirtingi tų valstybių už 
daviniai, jų funkcijos, jų laiky 
sena tiek savo viduje, tiek — 
kas mums šiuo atveju žymiai 
įdomiau — tarptautinėje are 
noje.

Mažos valstybės pirminis ir 
beveik vienintelis tikslas rūpin 
tis savo piliečių materialiniu ir 
dvasiniu gerbūviu. Žmogaus 
laisvė mažoje valstybėje gali 
pasiekti augščiausios savo vir 
šūnės, ko didelėj valstybėj daž 
nai neleidžia jos tarptautiniai 
įsipareigojimai ir užimamoj' pa 
dėtis. Tautinei kultūrai žydėti 
maža valstybė sudaro idealias 
sąlygas. Socialiniu požiūriu tik 
mažoje valstybėje gali tautinis 
solidarumas pakeisti klasių ižo 
liacijos, kovos bei įtampos ten 
dencijas. Mažai valstybei šie 
nos ir suverenumas yra prie 
monės apsigauti nuo negltis 
tinų svetimųjų įtakų, išlikti ne 
palįstai svetimų konfliktų ii ga 
limybė pasišvęsti savo vidaus 
gyvenimo tobulinimui, savitų 
verčių puoselėjimui, vadina 
mam vertikaliniam dinamiz 
mui.

Visai kiti faktoriai sąlygoja 
didelės valstybės gyvenimą. Ji 
visa savo prigimtimi veržiasi i 
horizontalę dinamiką. Iš to gy
la jai ir visai kitos funkcijos 
Jeigu mažoji valstybė gali pa 
sišvęsti sau, tai didelė galybė 
negali užsienio reikalų pamesti 
vidaus ramybės dėliai. Būda 
ma pati tarptautinis faktorius, 
didžioji galybė yra žymiai dau 
giau kitų, į save panašių tak 
tonų sąlygojama. Didžiosios 
galybės sienos jai nėra apsau 
ga nuo išorinio pasaulio, o ne 
išvengiamoji našta, trukdanti 
visą Žemės planetą pavesti sa 

vo vidaus reikalų ministerijos 
žiniai.

Šią savo naštą — valstybės 
sienas — didžioji galybė gali 
palengvinti dviem būdais:

a) faktinu jų plėtimu — 
smurtu;

b) tarptautiniu bendradarbiu 
vimu, respektuojant to bendra 
darbiavimo partnerius

Turint galvoje naujuosius 
laikus, abieji šios didžiosios ga 
lybės gyvenimo būdai turi vie 
pą bendrą savybę: nežiūrint 
kokį kelią didžioji galybė pa 
sirinktų, ji turi surasti tam tik 
rus bendruosius principus, ku 
riem ji pasišovusi tarnauti: Na 
poleonas naikino baudžiavą, 
Hitleris skelbė Naująją Euro 
pą. Sovietai darbininkų laisvi 
n imą.

Taip pat ir D. Britanija, sa 
vo pasaulinės galybės metrų 
siekdama tarptautinės pusiau 
svyros, gynė mažųjų tautų tei 
sę j gyvenimą, garantavo tarp 
tautinės prekybos laisvę, žiūrė 
jo tarptautinio teisės kodekso 
įgyvendinimo (nesigailėdama 
pastangų trūkstamas taisykles 
sau naudingais precedentais su 
kurti), visuomet konflikto ai 
veju stodavo silpnesniojo, o 
tuo pačiu ir teisingojo, pusėje. 
Tuo būdu ji sugebėjo visa pa 
šaulį apipinti gijom ir susilauk 
ti tuo, kad Pax Britanica tapo 
pasauliui ilgesio šaltiniu. Svar 
blausias, gal, D. Britanijos nuo 
pelnas yra tas, kad ji niekuo 
met nebuvo sustingusi, kad jos 
galybė nebuvo į pasikeitimus 
linkusiam pasauliui nenugali 
irias pylimas. Net ir šiandieną, 
savo gaylbės išvakarėse, D. Bri 
tanija mokėjo suprasti naujo ki 
limo prasmę ir pasveikinti anti 
kolonializmo aušrą, suteikda 
ma nepriklausomybę Indijai, 
Egiptui ir Afrikos kolonijoms. 
Ji net išdrįso išskirti iš savo

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
AUSTRALIJOJE TARPTAUTINĖ STUDENTŲ 

SUEIGA įSTEIGĖ EUROPOS STUDENTŲ TARYBĄ
Propaguotas vengrų, estų, 

latvių ir lietuvių studentu susi 
rinkimas įvyko Kedfetne—Syd 
nejaus lietuvių namuose. Susi 
rinko per 150 šešių tautybių 
studentų: lietuviai, vengrai, es 
tai, ukrainiečiai, suomiai ir če 
kai.

Kalbėtojai buvo: A. Gyory 
(vengras), dr. Į. Tamelo (es 
tas) ir R. Daukus (lietuvis).

Lietuvių studentų pirminin 
kė Elvyra Stankevičiūtė susirin 
kimą pradėjo , supažindinda 
ma svečius su kalbėtojais. Pir 
masis kalbėjo medikas Akos 
Gyory. Jis siūlė suformuoti eu 
ropiečių studentų grupę, kuri

Commonwealth‘o Pietų Afri 
ką!

Atseit, didžioji valstybė, at 
sisakydama smurto politikos, 
yra priversta tarnauti tam lik 
riems jos skelbiamiems princi 
pams, prižiūrėti, kad jie būtų 
tarptautinėje arenoje vykdo 
mi, „teisingumo vardan“ mobi 
lizuoti jėgas prieš tuos, kurie kė 
sintųsi juos griauti. Ji privalo 
būti tam tikra prasme „tarpiau 
tiniu policininku", kurio parei 
ga prižiūrėti, kad tarptautinės 
visuomenės piliečiai” — atski 
ros valstybės — laikytųsi šių 
bendrųjų principų, visai nesi 
stengdama jas (atskiras vals 
tybes) versti sau pačiai (di 
džiąjai galybei) tarnauti. Ši lai 
kysena pirmu požiūriu atrodau 
ti savo interesų atsisakymu 
bendrosios gerovės dėliai, tik 
rumoje „long run" prasme tė 
ra vienintelė tikra, suteikianti 
didžiąjai galybei ilgam laiko 
tarpini dominuojančią poziciją.

Bus daugiau. 

turėtų aiškią įtaką studentų gy 
venime abiejuose Sydnėjaus imi 
versitetuose. Jis pabrėžė augau 
tį studentų abuojumą ii apatiją 
ir priminė, kad studentai turė 
tų būti naujų idėjų pionieriai, 
kaip esą Europoj. Dabartinės 
Australijoj gyvenančių europie 
čių studentų organizacijos esan 
čios grynai tautiškos ir persilp 
nos politinei kovai ir todėl turė 
tų susijungti į didesnę sąjungą. 
Europiečiai studentai nesą dar 
atstovaujami universtetuose ir 
todėl neturį galimybės reikšti sa 
vo nuomonę.

Kol. Gyory ta proga pateikė 
tris pasiūlymus: veikti nullūri 
niams, politiniams ir bendriems 
tikslams. Kultūrinėj plotmėj, 
jis sugestionavo, galima esą 
tarp savęs suorganizuoti paskai 
tas, parodas ir t. t., tuo pačiu 
propaguojant ir mūsų tautas. 
Iš to, esą, pasipelnyt galėtu 
mėm ne tik mes, bet ir kiti stu 
dentai. Be to, ateity gal būtų 
galima išleisti ir mūsų laikraštį. 
Kol kas, jo nuomone, reikštų 
pasinaudoti ir bent pusė užpil 
dyti egzistuojančios universite 
tų spaudos, ko pasiekti atrodo 
nebūtų sunku.

Politinės tokios sąjungos pa 
žiūros aiškiai būtų antikomunis 
tinės. Tokia grupė galėtų akty 
viai sekti politinius įvykius, rei 
kšti savo nuomonę ir, reikalui 
esant, organizuoti demonstraci 
jas.

Bendras jo pasiūlymas — už 
registruoti europiečių grupę uni 
versitetuose. Du rinkti nariai iš 
kiekvienos tautybės sudarytų eg 
zekutyvinę tarybą. Nariais auto 
matiškai būtų jau egzistuojan

Nukelta į 6-tą psl.

Taip t.trodė Kaunas anksčiau, o kaip jis atrodo dabar, pamatysite S. Narkeliūnaitės filrnuo 
se šį šeštadienį, spalio 7 d„ 7.30 vai. vakaro Aušros Vartų salėje.

V. SIRIJOS GIRA

Voratinkliai draikės be vėjo
Romanas

43.
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Po kelių dienų Barvainis išėjo į darbą. Galva buvo ap 
rišta, chirurgai dar nepaliko jo ramybėje, tačiau pats ligonis 
ėmė jau grįžti į kasdienines vėžes.

Namuose, Pušų gatvėje, buvo tuščia ir nyku. Lile pas; 
šalino tą patį vakarą, kai termometras parodė, kad Barvainis 
teturi 36,8. Ji paruošė jam vakarienę, paaiškino kur yra pus 
ryčiai ir kad už lango yra žlėgtainiai, kuriuos jis galės pasildy 
ti pietums ant elektrinės plytelės, pabučiavo jį ir išėjo.

Tik dabar pajuto Barvainis, kad jis yra vienut vienutėlis. 
Nekantraudamas laukė jis Lilės atsilankant, bent paskambi 
nant telefonu į ligoninę. Deja. . .

Tada jis pats ėmė skambinti Lilei; jos telefonas iškalbin 
gai tylėjo.

Barvainis ryžosi pagaliau aplankyti ją pats.
Po to nelemto nuotykio prie jos namų kažkoks vidinis 

jausmas tramdė jį ir stabdė, vos jis nuspręsdavo ją aplankyti. 
Tačiau toji tyla suneramino Barvainį; dar blogiau, jis ėm.‘ pa 
vyduliauti.'

„O jeigu ji grįžo pas Kostą, — mąstė jis, kartais net bal 
su pakalbindamas save, — jeigu ji grįžo?“

Ir tuojau pat jis su pasipiktinimu atmesdavo tas mintis, 
niekindamas pats save, kad galėjo leisti jų užvaldomas. „Ta 
da buvo kas kita. Po to ji prisirišo prie manęs. Argi prisirišo? 
Kiekvienu atveju, jautė simpatiją. Paaiškėjo, kad tas kvailas 
gražuolis — vagis. Jinai juk demaskavo jį kaip vagį“.

Kartais Barvainis po tokių apmąstymų pajusdavo net 
savotišką dėkingumą Kasperiūnui. . .

Taip, vakarai be jos buvo tušti ir nejaukūs. Kodėl jinai 
paliko jį kaip tik dabar? Kodėl jinai vengė jo, Barvainio, j; u 
tuaio jai tikrą simpatiją? Vienu metu jis ėmė analizuoti save— 
&r pasiilgo Lilės, ar pasiilgo iš viso moters? ,,Tokios mintys 

— tai jau gryna nesąmonė, — barė jis save. — Lilė atstovau 
ja visam tam, kas švelnu, moteriška, visam tam, ko jieskome 
nuo pat subrendimo iki grabo lentos“.

Popietė, kurią jis išsiruošė pas Lilę, buvo ypatingai šika. 
Gatvės buvo jau pradžiūvusios, tik nuo kalvų atšlaitėmis vin 
guriavo siauri upeliūkščiai.

Barvainis ėjo, godžiai įkvėpdamas pavasarinį orą; tas 
aras truputį migdė, kaip tai bebūtų keista, drauge žadino 
troškimus ir viltį.

Šį kartą duris jam atidarė ne Lilė, o vyresnio amžiaus 
moteris. Barvainis mandagiai pasiteiravo, ar Lilė namie.

— Ne, jos čia nėra.
— Kaip tai nėra? Ji išėjusi? Z
— Išsikėlė. Na, išsikraustė iš čia. Nebegyvena.
— Dovanokite, gal galėtumėte pasakyti, kur dabar ii 

gyvena?
— Nežinau. Nesakė. Teiraskitės adresų biure.
— Ačiū. Tiesa, atleiskit už įkyrumą, savo daiktus ji irgi 

išsivežė?
— Taip. Tik jos nuosavų daiktų maža čia ir tebuvo
Ir moteris uždarė duns.
Barvainis vėl atsidūrė gatvėje, štai toje vietoje j>s atsi 

trenkė į mūrinę sieną. Paskui — Greitoji pagalba. O po to 
Lilė nakvojo jo namuose. Jinai jam virė valgyti, o jis vaito 
jo. Paskui jis pasveiko, o jinai pabėgo.

„Ji nuo manęs pabėgo. Bet pas ką? Su kuo?“
Jam vėl šovė baisi mintis — kad ji su Kasperiūau. Toji 

mintis kankino jį įkyriai, aršiau už galvos skausmą. Ne, ne, 
tik ne tai; tai juk neįmanoma.

Buvo pavasario popietė. Ūmai Barvainiui pasirodė, kad 
labai drėgna, kad darosi žvarbu, kad vėsa skverbiasi į jo kau 
ius. Iš pradžių jis pagalvojo: „Eisiu į adresų, biurą”. Po to 
nusprendė: „Kam? Ji išsikėlė, manęs neįspėjusi, ncpianešė 
net savo naujo adreso, ko gi aš eisiu jos jieškoti?"

Vis dėlto jis pasuko adresų biuro link, tačiau ten nenu 
ėjo, nusprendęs, kad biuras jau uždarytas. Vėl stipriau ėmė 
skaudėti galvą.

Jis sustabdė pirmą pasitaikiusį taksi ir parvažiavo namo.
Namie jis pajuto, kad krečia šiurpas. Išmatavo tempe 

raturą; 39,9.

— Na ir gerai, — tarė jis pats sau pilnu balsu.
Jis tingėjo nusirengti, pasikloti lovą, paruošti sau vaka 

nenę. Nakų drėgmė skverbėsi pro apsiaustą, kurį jis buvo už 
simetęs ant savęs; jis susirietė į kamuolį ir kaleno dantimis. 
Pro langą į kambarį žvelgė mėnulio pilnatis.

Barvainis visą naktį kalbėjo su mėnuliu, juokėsi, šaukė, 
o paskui vaitojo ir aimanavo.

Rytą į jo duris pasibeldė Sabalienė.
Barvainis girdėjo, kad kažkas kažkur beldžiasi Tačiau 

viskas šokinėjo, sukosi, svyravo prieš jo akis, o jam buvo sun 
ku susigaudyti, kas jis toks ir kur jis yra.

Tada Sabalienė pasitarė su kitais kaimynais, o vienas 
jų, jaunas advokatas, atrakino jo duris visrakčiu.

— Ištisas dienas durys buvo atrakintos, kas tik norcio, 
tas ir vaikščiojo, — tarė priekaištingai Sabalienė, — o kai su 
sirgo, užsidarė kaip tvirtovėje. — Ji nutilo ir atsitraukė ata 
tupsta. — Reikia skambinti į Greitąją! — šūktelėjo ji suaibū 
tusiems kaimynams.

Po valandos Barvainis jau gulėjo chirurginiame skyriuje.
— Štai čia, ligos istorjjoje, Barvainio parašas, kad iis at 

sisako gulti į stacionarą, — aiškino skyriaus vedėjui chirurgas, 
teikęs andai Barvainiui pirmąją pagalbą. — Prievarta juk ne 
paguldysi.

Vis dėlto chirurgui buvo labai nesmagu.
Dabar skyriuje Barvainio nesiruošė greit paleisti.
— Jūs sukompromitavot visą mūsų ligoninę, — sakė jam 

tas pats chirurgas, Barvainiui kiek atitokus. — Mūsų dieno 
mis susigauti tikrą sepsį^) — tik gydytojui gali taip pasitaikyti. 
Juk ir antibiotikus gaudavot, ir. . .

— Aš jau visai sveikas. Kada mane paleisit?
— Kai bus galima, nė dienos daugiau jūsų nelaikysime. 

Visa laimė, kad priedo dar kokio meningito’’) nesusigavot. 
O aplamai, nėra blogesnių pacientų už gydytojus. Viską pa 
stebi, viską kritikuoja, viskas jiems negerai.

— Argi aš skundžiausi? Tik nemalonu ligoninėje gulėti.
— Turit atskirą palatą. Žinot, kieno čia vienutė? SLv

’) Kraujo užkrėtimas.
’) Smegenų plėvių uždagimas, ■ve - _.w
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Mosklo - Technikos naujienos
MIRTINGUMAS VĖŽIO LIGA AUGA

„ŽIRGINĖLIAI“
Pasakų plokštelė vakams.

Dr. Hoffman išleido knygą 
,,The morality from cancer“, 
kuriai jis surinko žinias apie 
mirtingumą vėžio liga visame 
pasaulyje. Čia duodamas pu 
vyzdys, kuris rodo, kaip šia Ii 
ga auga mirtingumas:

JAV Olandija Italija 
1900 metais 64 91 52
1910 m. 76 106 65
1955 m. 146.5 159.8 128

Dr. Hoffman yia nuomones, 
kad vėžio plitimui labai pasi 
tarnauja į maistą patenkantieji 
visoki chemikalai, kurie pasku 
tiniais laikais pradėti plačiau 
šiai naudoti.

ŠUNŲ AKIS PRITAIKĖ 
ŽMONĖMS

Šuns akių rageną operacijos 
būdu galima perkelti žmogui 
Ji užšaldoma pagal gydytojo 
Flatovo metodą. Tokios ope 
racijos galimumą patvirtino sa 
vo pranešime Prancūzijos Mo 
kslų akademijai prancūzų vete 
rinarijos gydytojas Jepafas. Jis 
paskelbė, kad tokios operacijos 
pagalba pavyko grąžinti regėji 
mas keturiasdešimčiai aklų ir 
pusiau aklų pacientų, kurių da 
uguma turėjo sužeistas akis. 
Ypač gerai pavykdavo opera 
cijos tais atvejais, kai reikėda 
vo pakeisti tik dalį ragenos.

METALO KOMBINACIJA 
SU GUMA

dabar naudojama gaminant ma 
Šinoms padangas. Padangos, 
greit mašinai važiuojant, įkais 
ta iki 150 laipsnių Celsijaus ar 
ba apie 300 Farenheito. Del di 
delio įkaitimo padangos greit 
dyla ir keičia savo formą. To 
dėl mokslininkai jieško medžią 
gų, kurios būtų atspariausios. 
Anksčiau padangų karkasai bu 
vo daromi iš medvilnės ir po 
pieriaus. Vėliau karkasus pi a 
dėj o daryti iš viskozinių ir nai 
loninių medžiagų, kas padangų 
amžių pailgino 25—30%. Bet 
ir tas nepatenkino reikalavimų. 
Galvojama, kad metalas būtų 
stipresnis už nailoną. Bet nebu 
vo mokama metalą jungti, ".u 
liedinti, su guma. Tačiau moks 
las ir tai pasiekė. Dabar padan 
gų karkasai — patvarusis pa 
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Dėmesio Kanados lietuviams
LAIKAS PRISIARTINO

Antras Šventraščio Studijavimų tomas. 358 puslapių knyga, 
kurioje aiškinama Biblijos pranašystės, liečiančios mūsų 'al
kus. Vienas skyrius ypatingai aiškina mūsų Viešpaties ant
rąjį Atėjimą; kitame smulkiai aiškinama apie Antikristą, 
kas jis yra, kur jis yra, kokie jo darbai, ir t. p. Knyga tvir
tais drobės apdarais. Kaina $ 1. Užsakymus siųskite šiuo 
adresu: L.B.S.A., 212 E. 3rd St., Spring Valley, Ill., USA.
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dangų pagrindas — jau daro 
mas iš metalo. Šios padangos 
yra 3 kartus patvaresnės už vis 
kozines ir 5 kartus patvaresnės 
už nailonines.

KOKS BUVO BABELIO 
BOKŠTO AUGŠTIS

Legendarinis Babelio bokš 
tas Babilonijoje, matyti, buvo 
senovėje pats augščiausias stati 
nys pietvakarių Azijoje. Apie 
jį sukurta daugybė mitų, legen 
du.

O kokį augštį iš tikrųjų ture 
jo minėtas bokštas? Kasinėji 
mų metu surinkta buvusios Ba 
bilonijos teritorijoje medžiaga, 
išlikusios senovės raštuose ži 
nios apie šį statinį, leido moks 
lininkams apytikriai nustatyk 
bokšto augštį. Pasirodo, kad 
jis turėjo apie 90 metrų, t. y. 
buvo maždaug trigubai žemes 
nis už garsųjį Paryžiaus Eifelio 
bokštą.

POPIERIUS Iš SINTETI 
NIŲ MEDŽIAGŲ

Daugelis chemijos cirmų ii 
gus metus darė įvairius bandy 
mus gauti popierių iš sintetinių 
pluoštų: neilono, oriono, dak 
rono. Pluoštai supjaustomi 
smulkiais gabalais ir apdirbami 
kaip popieriaus masė. Toks po 
pierius atsparus chemikalams, 
bakterijoms, nebijo vabzdžiu 
drėgmės, karščio, nedega, ne 
plyšta, nesilanksto, gali išdilai 
kyti neribotai ilgą laiką. V’ena 
Amerikos gamykla išleido ne: 
lono popierių pavadinimu ,,pa 
perteksas“. Šis popierius varto 
jamas dokumentams, daugia 
spalvėmis iliustracijomis, o foto 
grafijoje — spalvotoms ir ne 
spavotoms nulotraukoms.

NAUJA MOLIO 
STATYBINĖ MEDŽIAGA

M. Feiginas pasiūlė naują 
statybinių medžiagų rūšį. Iš mo 
lio, perleisto per mašiną, pana 
šią į mėsai malti mašinėlę, gau 
namas molinis pluoštas, prime 
nantis makaronus. Šių „maka 
ronų“ rezginį pakočiojus ant šer 
deso, pakaitinus, o po to ištrau 
kus šerdesą, gaunamas vamz 
dis. Tokie vamzdžiai nepakei 
čiami drenažo darbuose. Pa

KULTŪRW£#KRO^IKA
DR. V. SRUOGIENĖ PAKELTA J PROFESORIUS

Dr. V. Sruogienė, trečius 
metus dėstydama College, susi 
laukė visiško įvertinimo ir pa 
kelta į „full time professor for 
european studies“. Dabar ji 
įjungta į artimiausius ryšius su 
College bei jo personalu ir ap 
gyvendinta College patalpose, 
kur įtraukta į socialinus fakul 
teto santykius.

Profesorė, gavusi patogesnes 
darbo sąlygas, atsidėjus renkrt 
^istorinę medžiagą, ypač jos 

mėgiamai Lietuvos istorijai, ra 
šo Lietuvių Enciklopedijai, ret 
karčiais parašo ir periodinei 
spaudai. Dr. V. Sruogienė 
kaip atrodo, patenkinta naujo 
mis sąlygomis ypač. kad tai 
duoda galimybę jai dirbti dav 
bą, kuris ją patenkina mora 
liai ir intelektualiai.

PIRMIEJI ĮNAŠAI ANTA 
NO ŠKĖMOS RAŠTŲ 
IŠLEIDIMO FONDUI, 

įsteigtam po tragiško rašytojo 
žuvimo, yra gauti iš Lietuvių 
Studentų Santaros $100, Vyt. 
Saulio $100 ir Virginijos Sut 
kuvienė $15. Jonė ir dr. Jonas 
Valaičiai $100, Pr. Lapienė $ 
25 ir J. Cicėnas $5. Lietuviškoji 
visuomenė norinti padėti išleisti 
vėliausius rašytojo Antano Škė 
mos kūrinius yra prašoma įna 
šus Fondui siųsti sekančiu adre 
su: Dr. Jonas Valaitis, 2547 
W. 45th St., Chicago 32, Ill.

LIETUVOS LIAUDIES 
ANSAMBLIS

du mėnesius važinėjęs per ,,pla 
čiąją tėvynę“, sugrįžo į Vilnių. 
Jo vadovas, J. Švedas, džiau 
giasi, kad Rusijos miestuose 
ansamblis buvęs priimtas šiltai, 
bet ypač esą svarbu, kad an 
samblis pakviestas j Kremlių 
koncertuoti XXII kompartijos 
suvažiavimui... Taigi: Nikita šo 
ko Stalinui, o Švedas — Niki 
tai, nes vietoj vieno tirono, at 
sitado kitas, kuris taipgi, kaip 
ir pirmasis, prievartauja.

MIRĖ ŽYMUS MUZIKAS 
VITAS ŽILIUS

Komp. J. Karosas rašo apie 

prastuose drenažo vamzdžiuo 
se vanduo praeina tik per san 
duras. Kad neužaktų nešvaru 
mais, tenka juos pridengti filt 
rais. Be to, kad geriau praeitų 
vanduo, po vamzdžiais pabe 
riamas žvyro sluogsnis. Nauji 
drenažo vamzdžiai vandenį pra 
leidžia visu paviršiumi. Jie ne 
reikalauja nei filtrų, nei žvyro

Iš molinių „makaronų'1 taip 
pat galima gaminti plytas ir iš 
tisus statybinius blokus, kurie 
dvigubai lengvesni ir nė kiek ne 
silpnesni už paprastus blokus. 

mirusį muziką, žymųjį fagotis 
tą, Vitą Žilių. Rašo mirusiojo 
kolega, — taigi aišku, kad V. 
Žilius nebuvo bolševikas, nes 
bolševikus į aną pasaulį palydi 
visa okupacijos tarnų kirbinė su 
kokiu nors politruku ruskiu prie 
šakyje. Žilių gi palydi vienas J. 
Karosas... Atseit, okupantui V. 
Žilius buvo ne košer. . .

Vitas Žilius buvo gimęs 1911 
m. Jurbarke. Valstybinėje Kon 
servatorijoje, Kaune, 1936 me 
tais baigė fagoto klasę, pasižy 
mėjo gabumais. Tuojau po to 
buvo įtrauktas į orkestrus, da 
lyvaudavo koncertuose, vedė 
pats orkestrus ir paskutiniu lai 
ku buvo valstybinės Konservą 
torijos, Vilniuje, pučiamųjų ka 
tedros vedėju. Yra parašęs pu 
čiamiesiems kūrinių. Yra išauk 
Įėjęs pučiamųjų instrumentų 
muzikų. Peranksli mirė. „Tary 
binių metų“ garbintojams klau 
simas, ar ši perankstyva mirtis 
nėra kaip tiktai „tarybinių me 
tų“ padarinys?

AKTORIUI KERNAGIUI 
50 METŲ

„Paprasto Kėdainių laiškane 
šio sūnus, vėliau pats tapęs 1-us 
kanešiu“... — rašo art. A. Ra 
dzevičius savaitraštyje „Litera 
tūra ir Menas“ apie aktorių 
Aleksandrą Kernagį, kuriam su 
ėjo 50 metų amžiaus. Kaip ma 
tome, Lietuvos okupanto bolše 
viko niekinamais „burzuazi 
niais“ laikais paprasto laiškane 
šio sūnus išėjo į aktonius ir tais 
laikais dirbo valstybiniame dra 
mos teatre Radzevičius, žino 
ma, pabrėžia, kad „A. Kerną 
gio talentas labjausiai sukeisto 
jo Tarybų valdžios metais...“ 
Žinoma! Kitaip ir būti negali! 
Tarybinės valdžios metais vis 
kas auga, kaip ant mielių... T’k 
tai vienas neaiškumas, kodėl 
„tarybiniais metais“ taip suma 
žėjo Lietuvos gyventojų skai 
čius?

A. Kernagis — geias akto 
rius ir jam linkima ilgiausių ir 
darbingiausių metų.

VAIKŲ OPERA
Lietuvoje muzikas V. Kupre 

vičius parašė vaikams operą 
„Žiogas ir skruzdė“, kurią pa 
statė E. Bindokaitė, dekoravo 
J. Taujenskienė, šokius paruo 
šė M. Danilevičius, dirigavo 
tur būt autorius.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Jonas Mekas. GĖLIŲ KAL 

BĖJIMAS. Eilėraščiai. Išleido 
Lietuvių studentų Santara. 
1961 m. Chicago. USA. Adre 
sas nurodytas siuntėjo: Santa 
ra, c. o. L. Šmulkštys, 5611 S. 
Emerald Ave.,’ Chicago 21, 
Ill., USA. Kaina nepažymėta.

Įdomu ir malonu pasiklausy 
ti ir suaugusiems. Klystų tas, 
kas manytų, kad ši plokštelė 
tinka tiktai vaikams. Kažin, ar 
„Žirginėliai“ ne daugiau tinka 
suaugusiems? Tiesa, pasakos 
vaikiškos, išskyrus, gal, pasku 
tiniąją, Salomėjos Nenes poc 
tiškai perkurtąją „Eglę, žalčių 
karalienę”, kuri tinka ir vienie 
ms ir ktiems — vaikams ir su 
augusiems.

Montrealio Lietuvių Dra 
mos teatro kolektyvas gera in 
tencija ir nemažu pasiryžimu 
padarė šią plokštelę. Pagal tiks 
lą pirmiausia ir kreipiamasi j 
vaikus.
Linksma buvo mums kartu! 
Šoko pasakos ratu. . .
Ir pražydo geltonai 
Žirginėliai - žirginai - - . 
O ar jūs, vaikučiai, žinot, 
Kas yra tie žirginai?
Jais pavasarį lazdynas 
Apsikaišo geltonai.
Koks gi medis—tas lazdynas? 
Kokias uogas jis augina?
Krimtu - kramtu. . . pakramtai: 
Jo uogelės — riešutai. . .

Sukasi plokštelė ir pasaka po 
pasakos sekama ir sekama. Pro 
tarpiais suaidi muzika, protar 
piais sučiulba paukšteliai, pro 
tarpiais pasigirsta daina. . . 
Taip visą valandą. Taigi, visas 
seansas, visas spektaklis.

Įdomu, kokias reakcijas su 
kelia plokštelė vaikams? Suau 
gusiems šis pasakų patiekimas

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
OPERA

sekančiam pastatymui pasirin 
ko G. Verdi operą „Aidą“, ku 
riai turi puikų dramatinį teno 
rių, St. Barą - Baranauską. Ta 
čiau tai operai reikia ir dramati 
nio soprano ir stipraus mezo 
soprano. Įdomu, kad opera vis 
nesiryžta statyti K. V. Banai 
čio originalios operos.

„ŽVIRBLIAI“
Tokiu vardu aktorius ir leži 

sierius Kazys Jurašiūnas parašė 
scenos veikalą, kurio tačiau c’ar 
niekas nematė pastatyto.

K. Jurašiūnas, jau peržengęs 
60 metų amžiaus, yra puikus ak 
torius, ypač vaizdus būdingose 
rolėse, sukūręs neužmirštamo 
įspūdingumo rolių. Kažin, kaip 
jam pavyko „Žvirbliai“? „Tary 
binė“ spauda apie tai tyli. 

I Ii
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atrodo gal kiek perintelektua 
lūs, reikalingas galvojimo, kai 
vaikai daugiau mėgsta fantazi 
ją, kuri šauna ekspromptu.

„Žirginėliai“, vis dėlto leng 
vai klausomi, įvairūs, kelia 
smalsumą. Vaikams neabej'i 
tinai turi būti įdomūs, nors mie 
lai klausys jų ir suaugę, neatsi 
likdami nuo vaikų. Į jų galą 
tikrai galima pasakyti: 
Nuskambėjo žirginėliai — 
Auksaplaukiai žirginai. . .
.et gražiausia pasakėlė 

Nesibaigia amžinai. . . 
Ten toli, už vandenynų. 
Miega pasakų šalis 
Ir iš dugno gintarinio 
Kyla Žilvino pilis. 
Ošia Baltija bekraštė. 
Saulės valtį supdama, 
Lino žiedą, tulpės raštą 
Pasakėlėj sekdama. . . 
Čiulba - ulba volungėlės, 
Žydi pasakiškos gėlės — 
Kraičio skrynioj ir dainoj. 
Ir širdelėj kiekvienoj. . .

„Žirginėliai“ tikrai paliks 
„širdelėj kiekvienoj“. „Žirgi 
nėliai“ (5 dol.) gaunami ,,N. 
Lietuvos” redakcijoje; 7722 
George Strget, LaSalle, Mont 
real 32.

Kas Lietuvių Dienos metu 
domėjosi plokštelėmis, tas lais 
vai jų gali gauti NL redakcijo 
je. Ir „Milžino paunksmėje“ 
(3 plokštelės su puikiu albumu 
15 dol.).

LIET. LITERATŪRA 
1961 METAIS

Per pirmuosius šių metų 8 
mėnesius laisvajame pasaulyje 
buvo dar išleista (literatūros 
mokslo, poezijos, teatro veika 
lai buvo paminėti 36 „E. I.’* n- 
ry) :

Romanai, novelės.
T. Angelaitis (kun. T. Nar 

butas) : Išlikome gyvi. Vaizdai 
iš bolševikų okupacijos. Put 
nam, Immaculata. 188 psl. 
$1.50.

Alė Rūaa (E. Nakaitė - Ar 
bienė) : Broliai. Romanas. Lon 
don .Nida. 320 psl. $2.00.

A. Rūta: Į saulėtekį. Rom. 
London. Nida, 300 psl. $2.00.

A. Rūta. Žvaigždė viršum gi 
rios. Rom. Brooklyn, Darbinin 
kas. 376 psl. $4.00.

Nukelta į 5-tą psl.

riaus vedėjo kambarys. Matot, kaip apie jus šokinėjama. Jus, 
tur būt, pas vaikus traukia?

Barvainis nieko neatsakė. Jam buvo gėda, kad jis vėl 
pamiršo vaikus. Vos išėjo anądien Nijolė, jis viską pamiršo. 
Net Geduko tymus.

Vieną kartą palatos sesuo pasakė:
— Žinot, daktare, aš užmiršau jums ir pasakyti. Kazku 

rią dieną, tuoj po to, kai jus atvežė, turėjote svečių. 1 ik ne 
jleidome pas jus, kliedėjot.

— Svečiai ar viešnios?
— Viena viešnia. Įspėkite kas.
— Blondinė?
— Nepastebėjau. Neatsimenu, kitaip sakant. — Sesuc 

nusijuokė. — Tik vyrus įsidėmiu, moterys manęs nedomina.
— Tai kaip aš galiu įspėti? •
— Na, pagal amžių. Sena, jauna.

Senų nepažįstu. Jauna. Dvidešimt penkerių melu.
— Neįspėjot. Tur būt, dešimties.
Barvainis šūktelėjo:
— Nijolė!
„Nijolė manęs nepamiišta. O aš...”
Jis galvojo apie vaikus, džiaugėsi dukters apsilankymu, 

o kartu krimtosi, kad Lilė juo nė karto nepasidomė>o. „Juk 
dėl jos aš čia atsidūriau. Tik dėl jos“.

Gulėdamas vienutėje, Barvainis turėjo daug laiko mąslv 
ti. Jis graužėsi, sielvartavo, džiaugėsi, pats su savim dalinosi 
mintimis.

Kartais jis prisimindavo Viktoriją; apie ją jis galvodavo 
su ypatingu kartėliu. Kokių jis gali reikšti pretenzijų Lilei? 
Labai nedidelių, o gal net jokių. Viktorija — kas kita. Su ia 
jis pragyveno daugiau kaip dešimt metų. Ir štai jinai ji me 
ta, meta be jokios aiškios priežasties, ir dėl ko? — dėl kažko 
kio pliktelėjusio gyvanašlio! Netgi tada, kai jos vaikų tėias 
kovoja su mirtimi, jinai nesiteikia jo aplankyti, net pasiterar. 
ti, ar jam ko čia nereikia...

Tiesa, Čia pat jis imdavo įrodinėti sau, kad buvo ir toks 
metas, kai Viktorija gulėjo ligoninėje vienų viena, svetimame 
mieste. Ar jis, Barvainis, nuskubėjo tada j Klaipėdą? Ar jis 

parašė jai bent laiškelį, ar pasidomėjo jos sveikata?
— Tai buvo visai kas kita. Ji laukė vaiko, ne nuo ma 

nęs, savo vyro, o nuo svetimo vyriškio. Būtų juokinga, iei aš 
tiesčiau pagalbos ranką jai šitokiu momentu. Taip būna tik 
teatre”.

Ir vėl jis pagalvojo, kad pasielgė ne kaip geras draugas, 
įžvalgus psichologas, netgi padorus žmogus. Jis pasielgė ka n 
paprastas miesčionis, daikto savininkas, smulkus Pušų gal\es 
feodalas. . .

„Gerai, bet kodėl aš turėjau nusileisti? Juk tai ji mane 
pametė, ne aš ją. Pagaliau aš net siūliau grįžti atgal į savo 
butą“.

„Siūlei! Bet kokia įžeidžiančia forma tu siūlei! Tu ta 
reisi galįs amnestuoti — ir pasiūlei jai amnestiją. Tu norėjai, 
kad ji grįžtų, o kartu troškai dar tvirčiau užantspauduoti jos 
nusikaltimą ir savo labdarinumą. Argi nesupratai, kad tokiai 
išdidžiai moteriai, kąip Viktorija, tavo labdaringumas buvo 
dar labjau žeidžiantis?”

Po tokių apmąstymų Barvainiui vėl pakildavo tempera 
tūra. Tačiau geras gydymas ir, svarbiausia, pajėgus irganiz 
mas pamažu nugalėjo ir šitas kliūtis.

Dabar chirurgai nepyko, jei kas aplankydavo Barvainį; 
o dažniausiai lankydavo jį daktaras Pileckis. Kartais užsuk 
davo ir vienas antras jaunesnis kolega; porą kartų net b u-m 
užsukęs pats skyriaus vedėjas, gydytojas Timpelis. Pastara 
sis niekaip negalėjo dovanoti Barvainiui to, kad jis bastėsi 
naktimis po tamsius užkampius, užuot sėdėjęs savo namuose. 
Kartais, neva bėgdamos pro šalį, užsukdavo jo palatos sese 
rys. Neaplankė jo niekad tik Kastancija Boreikaitė.

Lauke dabar buvo žalia, jau ruošėsi žydėti alyvos, o oro 
atdarus, tinklu apsaugotus langus veržėsi į palatą pavasario 
kvapas. Barvainiui jau buvo leista po truputį judėti; jis pats 
net nustebo, kad žmogus po ligos gali būti taip nusilpęs.

Dabar jis sužinojo, kad, be kraujo užkrėtimo, jis buvo 
persirgęs dar ir plaučių uždegimu; kad naktimis prie jo budė 
davo seserys, o jis grieždavo dantimis, kartais gi rėkdavo ir 
kalbėdavosi su nesamomis moterimis; kad jį gydė chirurgai 
ir terapeutai, profesoriai ir docentai, medicinos mokslų kan 

didatai ir eiliniai gydytojai; pagaliau jis sužinojo, kad po po 
ros dienų bus Gegužės Pirmoji, o po švenčių jį, tur būt, išri 
šys iš ligoninės.

Gegužės Pirmąją jam buvo leista išeiti į kiemą.
Kiemas buvo prigužėjęs ligonių. Seniau, kai Barvainis 

buvo sveikas, nekreipdavo į juos jokio dėmesio; tada jam rū 
pejo tik jo paties palatos ir jo paties ligoniai. Visa kita — me 
džiai, žolynai, takai, suoleliai, kėdės ant ratukų, neštuvai ir 
juose esą žmonės — tebuvo inventorius, ,udamas ii nejuda 
mas, gyvas ir negyvas.

Ir štai to gyvojo inventoriaus dalimi tapo ir jis.
Už ligoninės sienų virė sveikųjų gyvenimas. Gegužės 

Pirmoji! Už mūrų, supančių ligoninę, suplazdėdavo ir pra 
plaukdavo raudonos vėliavos. Kartais prasiūbuodavo trans 
parantai. Komandos žodžius nustelodavo merginų juokas. 
Stalino prospekte suriaumojo motorai ir vėl nutilo; iš garsin 
tuvų sklido „valio“, daugiatūkstantinė minia taip pat šaukė 
„valio“. Ūmai sugriaudėjo patrankos, o iš garsintuvų ėmė 
plaukti iškilmingi himno garsai.

„Pernai parade aš buvau kartu su Nijole, — pamąs' 
Barvainis. — Gedukas buvo su motina, jie stebėjo pirui, 
nuo šaligatvio”. Himnas jau nutilo, dabar be paliovos mauro 
jo mašinų motorai; tur būt, vyko karinis paradas. Kur dabar 
Nijolė? Ar ji mato paradą? O gal žygiuoja drauge su mama? 
Ir Gedukas? Ar jis sustiprėjo jau po tymų?

Barvainis atsisėdo ant suoliuko po medžiu. Šalimais sė 
dėjo du invalidai, atrėmę ramentus į suolo briauną. Jie go 
džiai trrauke į save aitrius papiroso dūmus. Iš sargo būdeles 
išėjo jauna moteris ir pasuko į terapijos skyrių. Kastancija* 
Ji prasmuko į skyrių, net nepažvelgusi į Tomo pusę; tačiau 
Barvainis buvo tikras, kad jinai jį matė.

Į palatą Barvainis nuėjo šlitinėdamas, visai kaip girias. 
Štai ką reiškia pirmą kartą ilgiau pasėdėti tyrame ore! Fala 
toje buvo tvanku, iš koridoriaus sklido aitrūs vaistų kvapai, 
ten, už lango, vėjas sklaidė vėliavų klostes, demonstrantai 
skirstėsi po parado į namus, šeimos dalinosi įspūdžiais ir tarė 
si, kaip toliau linksmai praleisti šventes. . .

Ir Barvainiui nuotaika visai, visai sugedo. Bus daugiau.
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SUDBURY, Ont.
MOWT|REAL
KL B-NĖS MONTREALIO SEIMELIO PREZIDIUMO 

VEIKLA
Po didelių 8-tosios Kana zacijos. Šiais metais i engimas

SUDBURY NERAMUMŲ AKIVAIZDOJE

dos Lietuvių Dienos daroų su 
darbingu Rengimo komitetu ii 
gausu darbo personalu, ku 
riam bus paskelbta atskira pa 
dėka, vėl ateina normalūs bėga 
mieji reikalai, lidėl praėjusį pe 
nktadienįi Prezidiumas buvo su 
sirinkęs posėdžio.

Į Krašto valdybos spalio 7— 
8 dienomis suvažiavinia Toron 
te vyksta Prezidiumo pirm. -\1 
bertas Norkeliūnas.

Kadangi solidarumo mokės 
tį teapsimokėjo tik apie 140 as 
menų, tai rudeniui artėjant jo 
rinkimą nutarta suaktyvinti. 
Mieli tautiečiai prašomi parem 
ti mūsų veiklą ir tuos 2 dol. su 
mokėti betkuriam Seimelio Pre 
zidiumo nariui.

Vasario 16-tos gimnazijos rė 
;jų būrelių vadovus, po vpsa 

ros atostogų prašome pradėti 
vėl rinkimą aukų iš pasižadėju 
siu ir pasistengti pritraukti dar 
naujų, kad galėtume padėti iš 
laikyti tą lietuvišką mokslo ži 
dinį.

Šalpos reikalų tvarkytojas 
Dr. J. Mališka jau numato pra 
dėti Montrealio lietuvių šalpos 
vajų ir tam reikalui Įvykdyti 
bus reikalinga nemaža rinkėjų 
talka, todėl, jam paprašius, 
prašome neatsisakyti, nes nuo 
rinkėjų priklausys ir rinkliavos 
pasisekimas.

Šiais metais baigiasi Montre 
alio Seimelo kadencija, naujo 
ūmelio rinkimų įvykdymui, 

spalio 22 d., 12 vai. saukiamas 
visų Montrealio lietuvišku orga 
nizacijų atstovų susirinkimas 
rinkiminei komisjai sudaryti 
Organizacijos prašomos tą die 
ną numatytu laiku prisiųsti ats 
tovus.

Kariuomenės Šventės minėji 
mą, pagal nusistovėjusią tiadi 
ciją, ruošia iš eilės Savanorių, 
Atsargos karių ir Šaulių organi

tenka Šauliams. Apie vietą ir 
laiką jų bus painfoimuota per 
spaudą.

Lietuvių Dienos apyskaitų 
tvarkymas jau eina prie galo ir 
manome, kad Rengimo komrte 
tas artimiausiu laiku sušauks po 
sėdį ir jas apsvarstys ir priėmęs 
paskelbs.

KLB Montrealio Lietuvių 
Seimelio Prezidiumas.

MONTREALYJE SOVIETI 
NĖJĘ PARODOJE BUS IR 

LIETUVIŲ DARBŲ
Montrealyje, kaip žinoma, 

spalio 5—15 dienomis Shaw 
Mart patalpose vyksta sovietų 
pramonės paroda. „Tėvynės 
balsas“ praneša, kad toje pa 
rodoje, kur tikimasi įruošti ir 
Rusijos kolonializmo bei oku 
pacijos paroda, bus darbų ir 
lietuvių padirbtų. „T. B.“ ra 
šo:

„Kauno dailės kombinato me 
no tarybos posėdyje, atrenkant 
pavyzdžius į Montrealio mugę, 
buvo nutarta pasiųsti net ketu 
ris P. Krivaičio dirbinius, sep 
tynių dalių alaus servizą ir tne 
dekoratyvines vazas. Be P. Kri 
vaičio dirbinių, į Kanadą siun 
čiamos dvi G. Vincevičienės 
dekoratyvinės vazos, jaunos 
dailininkės N. Kuosaitės deko 
ratyvinė lėkštė „Žuvytės“, daii. 
V. Ralio skulptūrėlė „Sėdinti 
mergaitė“. L. Striogos skulptū 
relė „Katinas" ir dekoratyvinė 
peleninė „Ožys“.

Į Montrealio mugę Kauno 
dailės kombinatas taip pat siun 
čia odos gaminius ir medžio 
drožinius, o Klaipėdos dailės 
kombinatas — gintaro juvelyri 
nius dirbinius.

Montrealio mugėje bus taip 
pat eksponuojami ir kiti T ary 
bų Lietuvos pramonės garnį 
niai“.

Įdomūs, kartu ir žiaurūs vei 
ksmai, kaip raudonų vėliavų 
kabinėjimas, muštynės, kerš 
tai ir kitokia kova vyksta Sud 
būrio Mine Mill 598 unijos 
darbininkų gyvenime. Atrodo, 
kad Amerikos Teensters - Hof 
fa ir Steelwoarkers unijos pa 
birinko (Judburio darbininkus 
kovos arena. Meta milionines 
sumas. Daibininkų vieningu 
mas suskilęs.

Įvykiai keičiasi kas dieną, 
teks plačiau parašyti.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

įvyko rugsėjo 18 d., Christe 
the King bažnyčios salėje pra 
dedant Šv. Mišiomis ir kun. 
A. Sabo tai dienai skirtu pa 
mokslu ir tuoj po pamaldų už 
baigias L,. B. V-bos pirminin 
ko A. Raškevičiaus trumpa 
kalba.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS NAUJIEMS ATEI 
VIAMS PER CBLT ŠĮ RUDENĮ IR ŽIEMĄ.

„Kalbėkime angliškai“ — to 
kia programa 26 savaičių anglų 
kalbos prasidės per CBLT (6- 
ji linija) šeštadienį spalio 7 d., 
kuri naujiems ateiviams į Kana 
dą suteiks pirmą kartą galiiny 
bę mokintis anglų kalbos per 
televiziją.

Kalbėkime angliškai — pa 
tiekiama sujungtomis jėgomis: 
Canadian Broadcastin Corpo 
ration ir Toronto Metropoli 
tain Educational Television 
Association, gelbstint — Onia 
rio provincial secretary and ci 
titenschip ministerijos; Cana 
dian Scene (the etnic press ne 
ws service) ; Kanados minister! 
jos — citisenship and emigra 
tion.

26 savaites anglų kalbos 78 
pusvalandžiai bus perduodami

per CBLT. Tris kartus į savaitę 
— šeštadienais ir sekmadieniais 
12 vai. ir trečiadieniais 11.30, 
EDT. Trečiadienio klasės bus 
kaip ir pakartojimas to, kas bu 
vo sakyta šeštadieniais ir sek 
madieniais.

Profesorius John Wevers ii 
mrs. Betty Fullerton vadovaus 
„Mokymo personalui“ televizi 
jos klasėj. Prof. Wevers, Po 
ronto universiteto Vakarinių 
Rytų koledžo studijų profeso 
riaus padėjėjas, yra Canadian 
Journal of Lincvistics reda'.to 
rius ir vienas iš trijų autorių kny 
gos (Let's speak English), ku 
ri ir bus naudojama TV progiu 
moj. (Jo bendradarbiai yra Dr 
Donald F. Theall ir prof. R. H 
Robinson). Mrs. Fullerton yra 
Ontario (Scarborough mokyk

los mokytoja, turinti patyrimo 
mokant naujus ateivius anglų 
kalbos per daugelį metų.

Kalbėkime angliškai — kur 
sai yra penkelių melų studijų 
rezultatas ir tekstų autorių dar 
bas, pabrėžiant mimiką r at 
mintį, kaipo du svarbiu kai 
bos mokymo pagrindu. Jie su 
kasi apie parinktus sakinius ii 
Išsireiškimus, prilaikant k^ek 
vienos dienos padėčiai, karto 
ja tuos pačius dalykus.

Kursai taip yra sutvarkyti, 
kad mokytojas;. kalbėdamas 
tik angliškai, pajėgia inslruk 
tuoti daugiakalbes klases.

Mokantis uoliai ir atydžiai 
mokinys gali būti pajėgus su 
prasti angliškai po 26 savai 
čių pamokų.

Žiūrovai bus paraginami įsi 
gyti (per laikraščių redakcija;, 
ar knygynus) „Let’s speak 
English” knygas. Ten pat yra 
„Sound Studies" ir „Basic l es 
sons 1” kartu su vertimais. Jos 
visos yra išleistos W. J. Gage 
Ltd. Toronto.

TV programos pagalbiniu 
kai yra dr. Donald F. Theall 
(tekstų koautorius) ir Micha 
ei Kay, profesoriaus padėjėjas 
iš Toronto Universiteto slavų 
kalbų skyriaus. Dr. Theall yr i 
Toronto universiteto St. Mi 
chael College anglų kalbos pro 
fesoriaus padėjėjas.

f^rieš pradedant pamokas 
tam tikra medžiaga liečianti 
kursus bus išdalinta būsimiems 
mokiniams per tautines orga 
nizacij|ns, bažnyčias ir kitų 
kalbų spaudą. Kaip kur bus 
sudaromos mažos grupės klau 
sytis TV programos bendrai.

Programa bus žinioje CBC 
tarnautojos Rena Elmer. (»ir 
mos keturios pamokos, jau pa 
daugintos, yra pagamintos Peg 
gy Biptrott). Erich Koch yra 
kursų ir tos programos vede 
jas.

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

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

GABI LIETUVAITĖ GAVO 
STIPENDIJĄ

Violeta Jesiūnaitė, baigusi 
Marymount College pirmąją 
laidą, kaip gabi ir pasižymėju 
si mokinė, gavo International 
Nickel Company stipendiją ir 
išvyko į Toronto universitetą 
sociologinių mokslų studijų. 
Garbė ir džiausmas tėvams 
Augustinui ir Viktorijai Jasiū 
nams, kad Violeta nepaskendo 
svetimšalių jūroje bei jų jauni 
mo tradicijose, bet liko darbš 
ti nuoširdi lietuvaitė, garbingai 
paveržė pirmenybę laimėdama 
stipendiją, tuo pačiu iškelda 
ma lietuvių vardą. Apie 5000 
dol. stipendijos paskyrimą IN 
CO oficialiai pranešė rugsėjo 
28 d. per CKSO-TV, The Sud 
bury Daily Star Nr. 209 ir 
įdėjo jos paveikslą.

Augustinas ir Viktorija Ja 
siūnai tėvynėje turėję atsakm 
gas pareigas — vienas krašto 
apsaugos — antras teisingumu 
ministerijų žinybose, buvo gra 
žiai įsikūrę, bet karo šmėklai 
privertus apleisti gimtąjį ginta 
ro kraštą, atsidūrė tolimoje 
Kanados žemėje. Ir čia rankų 
nenuleido, bet savo tvarkingu 
mu, darbštumu vėl pasistatė 
puikius namus, kurie kaip iš vi 
daus, taip išorinėje aplinkumo 
je pasižymi meniškumu bei lie 
tuvišku skoniu. Bendrai, mate 
rialiniu atžvilgiu, per trumpą 
laiką atsistojo į pirmaujančių 
vietą. Be Violetos dar augina 
dukrą Vilytę. Abi yra pasižy 
mėjusios muzikinais gabumais. 
Šiais metais atšventė 25 metu 
gražaus vedybino gyvenimo su 
kaktuves. Sėkmės Violetai, pa 
garba tėvams Augustinui ir Vik 
torijai.

GERAS LIETUVIS IR 
GERAS MOKINYS

Romas Račinskas gerai bai 
gęs Sudbury High mokyklą iš 
vyko į Toronto universitetą 
ekonominių mokslų studijuoti. 
Jis šioje kolonijoje suorganiza 
vo lietuvių jaunimo orkestrą 
kuris gražiai pasireiškė lietu 
viškuose parengimuose.

Jo tėveliai, Jonas ir Irena 
Račinskai, tėvynę paliko antro 
pasaulinio karo metu ir atvykę 
į Kanadą apsigyveno Sudbu

Gera naujiena!
Kaufman’s Woollens &Textiles

Wholesale and Retail
3997 ST. LAWRENCE BVD. TEL. Victor 2-5319 

ATIDARĖ AGENTŪRĄ

SIUNTINIAMS LIETUVON
Iš čia .pasiusite isuntinius 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.
Inpilų, paklodžių ir užvalkalų medžiagos.

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

Ateikite ir įsitikinkite, kad čia perkant sutaupysite. 
Priimame užsakymus

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
CH. KAUFMANAS

• LIETUVIŲ LITERATŪRA...
Atkelta iš 4-to pusi.

P. Naujokaitis :• Įlūžę tiltai. 
Romanas. Brooklyn, Vaga. 240 
psl. 1000 egz. $ 2,50.

A. Škėma: Čelesta. London. 
Nida. 72 psl. $1.00.

A. Tulys: Tūzų klubas. No 
velės. Chicago, Terra. 200 psl. 
$3.00.

A. Baronas: Vieniši me 
džiai. Chicago. 120 psl.

Humoras, satyra.
Dr. S. Aliūnas (A. Baro 

nas) : Trejos Devynerios. Chi 
cago, Liet. Knygos Klubas. 6*1 
psl. $ 1.00. (L. B. T.).

Lietuvių Išeivių Bibliografija 
skelbiama mecenato Vyt. Sau 
liaus leidžiamoje „Knygų Len 
tynoje“, Liet. Bibliogr. farny 
bos biuletenyje. Ten rasite vi 

ryje. Per trumpą laiką gražiai 
įsikūrė, labai nuoširdūs ir su 
sipratę lietuviai.

Be Romo, dar augina sūnų 
Ričardą, kuris nors dar jaunu 
tis, bet turėdamas gražų balsą 
pradeda savo jėgas bandyti lie 
jruvil&uose parengi<nuose dai 
nuodamas solo ar duetu. Daug 
sėkmės Romui akademiniame 
darbe.

ŽMONA GAVO 
LENKIJOJE

Stasys Tolvaišą prieš metus 
buvo nuvykęs į Lenkiją — Su 
valkų trikampį, ten vedė, o da 
bar jo jauna ir graži žmonelė 
atvyko pas jį.

Jo draugai lietuviai — vy 
rai ir moterys atskirai, surengė 
jiems pagerbtuves (shower), 
jam p. Poderių, o viešniai iš 
tolimųjų lietuviškų Suvalkų p. 
Kulnių namuose.

J. Kručas.

sas knygas ir be to dar svar 
besnių periodikos straipsnių bi 
bliografiją. Žurnalas įsteigtas 
1948 m. Memmingene, 1949 
m. perkeltas į JAV. Prenume 
rata metams $1.50 visur, išsky 
rus JAV ir Kanadą, ten $2.50. 
„Kny^ų Lentyna“ .siuntinėja 
ma įvairių kraštų, kur tik yra 
lietuvių, stambesnėms bibliote 
koms, visiems lietuviškiems 
laikraščiams ir žurnalams bei 
knygų leidykloms. Tai yia vie 
nintelis dokumentacijos leidi! 
nys liet, išeivių period, spaudo 
ie-

Lietuvoje:
Valst. politinės ir moksl. lite 

ratūros leidykla išleido:
Lietuvos TSR Istorijos šalti 

niai, T. 4. „Lietuvos buržuazi 
jos valdymo metais“ ęl919 - 
-1940). Red. J. Žiugžda. 1961. 
863 psl.

Mačianskas, A.: „Tavo ben 
draamžis“. 1961, 36 psl.

Marcinkevičius, M. ; „Ilgas 
ir kūrybingas žmogaus amžius“. 
1961. 30 psl.

Metalininko žinynas. 1061. 
695 psl.

Naujasis Kaunas. Tekstą pa 
ruošė V. Černeckis. 1961. 16 
psl. su ii.

Sideravičius K.: „Knkščio 
nybės atsiradimas Lietuvoje“. 
1961. 28 psl.

Sudavičius, P.: „LKP kova 
už darbininkų klasės vienybę“ 
(1934—1937). 1961. 154 .psl. 
su ii. >

Šiauliai. 1961. 77 psl. su ii.

— JAV su Rusija susikirto 
dėl bendradarbiavimo — abi 
atšaukė parodas.

— Peru prezidentas M. Pra 
do lankėsi JAV.

I
ME7-6727 I

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117 — 6th Avenue, LACHINE.

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

I
 A. NORKELIŪNAS I

Commissioner of the Superior Court of Montreal 
MONTREAL ENTERPRISES REG’D.

..VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. Si. Z 'tique) xMontreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120. y*« a

tttnttttmttitwnunw:r:rttr:nm m• mtnttttrtmrrnztrttttttnnrtttnrtsttmnm ■

I
BELLAZZI- LA M Y, INC |

DO 6-6941 7679 George St., Ville Lašale. H
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. ♦* 

Insuliacija, fen-Test, Masonite, statybinis popieria.

Įvairūs Draudimai: 
GYVYBĖS, PENSIJOS, LIGOS ir kl. 

GAISRO, AUTOMOBILIŲ, VAGYSTĖS 
ir kt.

Vacys H. Zižys
Greitas ir sąžiningas patarnavimas.

Tel.: įstaigos VI 2-1427; namų LA 3-1084

SIUNTINIAI
Visų rūiSų siuntiniai pigiausiomis kainomis per 

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

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

M. MACIUKAS

AUGŠTOS

MEDŽIAGOSANGLIŠKOS

KOKYBĖS
DARBAS

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

e » :

Y
A. : 1 *

si
o fsį

I
 Baltics Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rsmt.

Ižd. E. Griganavičiūtė. Telef. RA 7-4097.
Reikalų Vedėjas D. N. Baltrukonis, CR 6-5075.

I
 LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B ALJ,c I
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. a

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

Lietuviams nuolaida.
Adresas: 547 Lafleur Str., Ville LaSalle,Montreal, P. Q. Tel.: DO 6-3884.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.

„BALTIJOS”
Lietuvių skautų sąjungoje 

darbo metai baigiasi vasaros 
stovykla. Per 50 savaičių jauni 
mas mokosi, dirba ir veikia dul 
kėtame mieste, o po to, ištrūks 
ta į gamtą, į sveiką pušyno 
orą. Ten, senų ir naujų drau 
gų tarpe, berniukas, ar mergai 
tė, turi progos išlieti savo jau 
natvišką energiją statant pala 
pines ir įrengimus, sportuojant, 
žaidžiant, maudantis, dainuo 
jant... ^Patekęs grynai lietuviš 
kon atmosferon, jaunuolis gi 
liau pagalvoja apie savo tėve 
lių gimtinę, o žaidimų bei užsi 
ėmimų keliu daugiau sužinc 
apie lietuvių papročius, laisvės 
kovas, nepriklausomybės die 
nas. Stovykloje vyresniųjų už 
megztos pažintys neretai bai 
giasi tolimesne draugyste ir nau 
ja lietuviška šeima. Skautų sto 
vykia išeivijoje, tai lyg milži 
niškas lietuviškos dvasios auku 
ras, kuris gale stovyklos neuž 
gęsinamas, bet jo atskilos lieps 
neles išvežiojamos po plačią 
sias apylinkes. Jos išskirsto 
mos, kad degtų ir žėrėtų jau 
nuolių širdyse per ištisus me 
tus, kol vėl susijungs išsisklai 
dę skautai, skautės, į savo di 
džiąją šeimą gamtos priegloba 
tyje.

Šiais metais, Atlanto Rajo 
no sesės ir broliai suplaukė į 
„Baltijos” stovyklą, Burrards 
Bay, Massachusetts, kur įkūrė 
lietuvišką palapinių miestą — 
jaunatviško džiaugsmo ir prisi 
minimų šaltinį keturiems šim 
tams stovyklautojų.

Šešlios 4,Baltijos'* pastovyk 
lės — paukštyčių, vilkiukų, 
skaučių, skautų, vyr. skaučių ir 
akademikių, bei vyčių ir akade 
mikų — buvo išdėstytos puški 
lometrinio ežero pušelėm, ąžuo 
lais ir berželiais apaugusiose 
pakrantėse.

Saulutei pabėrus pirmuosius 
skaisčius spindulius ežero ban 
gose, skardus trimitas kėlė 
„Baltijos” gyventojus iš sal 
daus miego. Po rytmetinės 
mankštos, apsiprausimo ir pus 
ryčių, visi stovyklautojai pil 
noje uniformoje, su vėliavom 
ir gairelėm, susirinko didžio 
jon aikštėn oficialian stovyk 
los atidaryman. Iš čia, po tru.n 
pų ceremonijų, visi skubėjo į 
užsiėmimus, kur buvo moko 
mas stovyklos įrengimų staty 
mas. Pasimokę kaip patogiai 
įsitaisyti savo gyvenvietę, po 
pietų, visi griebėsi darbo. Sta 
tesi lenktyniaudami, vieni ki 
tus konkuruodami. Netrukus
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Lietuviai advokatai 
NEIMAN. BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

Tel. EM 4-5394. EM 4-1305- 
1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street,

STOVYKLA 
pasirodė atskirų rajonėlių var 
tai, išdygo lyg grybai po lie 
taus, staliukai, stovyklinės kė 
dės, lentynėlės; pasirodė taut: 
niais motyvais išmarginti sa 
maniniai ir akmeniniai pagrąži 
nimai. Susibūrus vakare prie 
laužo ir pasirodymai geriau pa 
sisekė, ir dainelės skambesnės 
buvo.

Vandens sporto šventė — 
antradienis. Visa dienos progra 
ma sukosi apie ežerą. Pirmiau 
šia prasidėjo skilčių lenktynės 
laiveliais. Po lavelių lenktynių 
sekė plaukimas. Toliau vyko 
nardymas, gelbėjimo instrukci 
jos, būrinių laivelių lenktynės 
pavėjui per ežerą. .

Gėle lėm nusagstytoje pievų 
tėję, pavakary pasigirdo akcr 
deono muzika. Stovyklos gegu 
žinė! Pirmiausia susibūrė vieco 
vės į grupeles tautiniam šo 
kiam pademonstruoti. Iš pr? 
džių rodė naujus šokius, o po 
pusvalandžio jau ir vis: „žiūro 
vai“ linksmi sukosi rateljje.

Penktadienio rytas skutas 
sporto šventei. Po piet ir.struk 
cijų laikas. Nedidelės grupelės 
spiečiasi apie patyrusius lekto 
rius. Išgirstama plačiau apie 
skautų ideologiją, Lietuvos 
konstituciją, bei tarnybą Die 
vui. Tėvynei ir Artimui.

Šeštadienis paskirtas egza 
minų laikymui. Sesės ir broliai, 
per ilgus metus namie, ar išky 
lose, ruošęsis augštesniam paly 
rimo laipsniui laiko egzaminus. 
Taip pat įjungiamos ir specia 
lybės.

Sekmadienio rytas saulėtas; 
lengvas vėjelis laksto pušaičių 
viršūnėmis. Paukšteliai užbai 
gę giesmeles šildosi tupėdami 
ant siūbuojančių šakelių... Sto 
vykios miško bažnytėlėje užde 
gamos dvi baltos žvakes. Neuž 
ilgo miško takeliai prisipildo 
gražiai uniformuotų sesių ir 
brolių vilkstinėm. Jie žengia si 
kart be dainos, susikaupime. Be 
matant prisipildo aikštelė. Ma 
Žiūkai susodinami ant suolų ; 
vyresnieji sustoja lanku užpa 
kalyje jų. Suskamba giesmė— 
prasdeda šv. mišios.

Po skanių pietų, stovykla 
prisipildo tėveliais ir svečiais.

(Penktą valandą iškilmingas 
paradas ir oficialus stovyklos 
uždarymas. Didžiojoje vėliavų 
aikštėje išsirikiavo 4 šimtai sto 
vyklautojų, o šį didžiulį kvad 
ratą apsupo lankytojai. Sekė ei 
lė apdovanojimų, pranešimų 
bei pagerbimų.

Pirmosioms žvaigždutėms su 
žibus, suliepsnojo didysis ir 

jau paskutinis laužas. Skambė 
jo lietuviškos dainos, griausmui

Įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir USSR.

Iš Kanados:
Siunčiame „ _ rificfii Jūsų sudarytus ir apdraus-
paprastu ir UIU tus įvairius siuntinius.

Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONL>S, 
SIUVAMAS MAŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, 

LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. g-yuo 
svorio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos v-hių. 
siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING Go.
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.V enskevičienė. 
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

TORONTO LIETUVIŲ
Jau artinasi žiema ir reikės 

greit pradėti namus šildyti, o 
dar daug kieno krosnys neišva 
lytos. Užsakant alyvą per Lie 
tuvių Namus, krosnys išvalo 
mos dovanai. Alyvos vartoto 
jams nėra jokio skirtumo, ar 
alyva perkama vienoj kompa 
nijoj, ar kitoje, — kaina vi 
sur ta pati, bet užsakant alyvą 
per Lietuvių namus, kompam 
ja nemokamai išvalo užsakyta

SAULT Ste. MARIE, Ont.
— Paskutiniuose Kanados 

statistiniuose duomenyse vėl 
mūsų miestas paminėtas kaipo 
turintis augščiausią metinį už 
darbių vidurkį iš 62 didesnių 
Kanados miestų, turinčiu dau 
giau kaip 6000 mokesčių mo 
kėtojų. Tas augščiausias paja 
mų vidurkis mūsų mieste 1059 
m. (1960 m. dar nežinoma) 
buvęs $4,755, o po Sault Ste. 
Marie, Ont. iš eilės seka Sar 
nia, Calgary, Sudbury ir kiti.

— Derybos del naujos dar 
bo sutarties tarp didžiausios 
mūsų miesto darbovietėm „Al 
goma Steel“ ir darbo unijos, 
jau vyksta keli mėnesiai, bet jo 
kių konkrečių rezultatų, atio 
do, nepasiekta, nes jokių ofica

BRAZILIJOJE PRADĖTA NAUJA POLITINĖ ERA

Įvesta parlamentinė valdymosi forma
1961 m. rugpjūčio mėn. 25 

d., nelauktai ir nepareikšda 
mas jokių priežasčių, atsistaty 
dino Brazilijos prezidentas Ta 
nio Quadros, tepavaldęs vos 7 
mėnesius. Toks, jo staigus pa 
sielgimas giliai sukrėtė visą 
Brazilijos politinj gyvenimą, ir 
kilo didelė krizė, o jis pats, ne 
žiūrint į tą visa, rugpjūčio 29 
d. laivu „Uruguai Star" išplau 
kė į Angliją.

Dabar, daug rašoma ir Ka! 
bama, kodėl taip atsitiko, be! 
veltui, nes vargu, ar pavyks 
kam kada tikrovę patilti. Tuo 
labjau, kad jis kalbėdavo, c.g 
davosi ir veikdavo klausyda 
masis daugiau savo jausmų ne 
gu savo proto balso.

Tuo būdu valstybė dvi va 

gi šūkiai, o prie ugnies matėsi 
rimtesni ar linksmesni pasiro 
dymai.

Pirmadienį visi ruošėsi kelio 
nei į namus. Griuvo palapinės, 
variai, tvorelės... Liūdna buvo 
stovyklautojams palikti taip 
mielą gamtos prieglobstę, drau 
gus.

Stovykloje buvo leidžiamas 
kasdieninis laikraštėlis „Balti 
jos Aidas“. Jį rašė, redagavo, 
administravo bei spausdino v. 
si. K. Matonis ir vyr. sk. R. 
Kulytė. (rb).

NAMŲ PRANEŠIMAS
jo krosnį ir dar duoda Lietu 
vių namams komisą, kas gali 
sudaryti apie porą tūkst. dol. 
pajamų per metus. Parodyki 
me vieningumą ir išnaudokime 
pelningą progą padėti ir sau ir 
Lietuvių Namams.

Užsakyti alyvai užtenka pa 
skambinti į Lietuvių Namus 
tel. L,E 3-3027, arba vakarais 
P. Lėliui, tel. LE 4-1586.

lių pranešimų apie derybas ne 
duodama. Kursuoja gandai, 
kad ,,Algoma*’ plieno faonkas 
nori naujos darbo sutarties net 
5 meatms (tai būtų jau peril 
gas laikas!), o darbo unija no 
ri priversti kompaniją padėti 
pastatyti naują, plieno daibi 
ninkams sveikatos centrą (tuo 
atveju nesitiki didesnio algų 
pakėlimo!).

— Trumpa ir karšta vasara 
pas mus jau baigėsi, o už poros 
šimtų mylių į šiaurę nuo mūsų 
miesto jau rugsėjo mėn. pra 
džioje buvo iškritęs pirmasis 
sniegas, lauksime gražios ,,bo 
bu” ar „indėnų vasaros” ir sčk 
mingo medžioklės sezono.

Korespondentas.

landas išbuvo be „galvos”. Po 
to, federalinis seimas - parla 
mentas, sulig konstitucijos nu 
matyta tokiais atvejais proce 
dura, prezidento pareigas pa 
vedė federalinio seimo - parla 
mento pirmininkui Ramieri 
Mazzilli, kuriam į pagalbą atė 
jo: kariuomenės, aeronautikos 
ir karo laivyno ministerial. Ta 
čiau, taip ilgai visgi negalėjo 
likti, nes valstybės prezidento 
pareigos, tokiuose atsitikimuo 
se — einant konstitucija, turi 
būti perduotos esamam - rink 
tam viceprezidentui Joao Goti 
lartui. Bet pastarasis tuo me 
tu kaip tik buvo išvykęs pre 
kybos reikalais į komunistinę 
Kiniją. Ne gana to, prieš per 
davimą prezidento pareigų Jo 
ao Goulartui stojo ir augščiau 
išvardinti karo ministerial, k e 
rie nepasitenkindami Goularto 
politine veikla, kreipėsi į fede 
ralinį seimą - parlamenta ir se 
natą, prašydami jų rasti kitus 
legalius kelius, kad demokrati 
nis režimas galėtų būt' išlai 
kytas Brazilijoje ir toliau bet 
be Joao Goularto.

Prasidėjo diskusijos ir dery 
bos, o kariuomenė ėmėsi prie 
monių kad pasakytoje pašėko 
je neprasidėtų civilinis karas 
Bet taikinga ir rimta viso kraš 
to laikysena pavojaus valan
doje laimėjo. Seimas - parla 
mentas ir Senatas, matydami

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.

LIETUVIAI KURIA LIETU 
VISKAS ŠEIMAS

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

tautinis.

71 APATINIAI
Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilu
mai štai ilgam nešioji

mui ir lengvai skalbiami 
žieminiai baltiniai, paga
minti iš natūralaus me
rino. Būsite pilnai pa

tenkinti sumokėję ma
žą kainą už vertingą 

prekę.
Yra baltinių, kelnaičių 

ir unijos kostiumų 
vyrams ir berniukams.

•

GARSŪS 
nuo 1868 metų

71-FO-7

STUDENTAI...

Atkelta iš 3-čio psl. 
čių organizacijų studentų gru 
pės. Ši taryba turėtų suprojek 
tuoti veiklos gaires bet įstatus. 
Jo pasiūlytas šiai grupei var 
das: Jungtinė Europos Studen 
tų Taryba (United European 
Student Council).

Antrasis kalbėtojas buvo e3 
tas dr. Tammelo, kuiis įspėjo 
būti atsargesniems ir pabrėžė, 
kad per didelis organizuotumas 
irgi galįs būti pavojingas. Jis 
siūlė suorganizuoti grupę ta 
čiau daugiau informacinio po 

padėties rimtumą, nutarė, ne 
atidėliojant, esamą režimą pa 
keisti Į parlamentarizmo foi 
mą, kurioje būtų susiaurina 
mos prezidento teisės ir Įveda 
ma ministerio pirmininko insti 
tucija. Taip, kad ministerių 
kabinetas tampa faktiškai atsa 
kingas už krašto vidaus ir už 
sienio politiką. Tai buvo daro 
ma, kad Joao Goulart visgi ga 
lėtų būti nors dėl vardo prezi 
deniu, kad nedarius konstitu 
cijos pakeitimų.

Ir taip, Brazilijos tauta sura 
do, iš susidariusios krizės, išei 
tį: įvesdama šalyje parlamenta 
rinės formos valdymąsi, išren 
kant ministerių kabinetą su mi 
nisteriu pirmininku priešaky. 
Nedelsiant, augščiau suminė 
tas ministerių kabinetas puvo 
sudarytas su ministerių pirmi 
ninku P. Tancredo Neves n 
rugsėjo mėn. 9 d. liko įvesdir 
tas į prezidento pareigas, grį 
žęs iš kelionės po Tolimuosius 
Rytus — Kiniją Joao Goulart.

Šiuo būdu, prasidėjo Brazili 
joje nauja era.

Sao Paulo, 1961 m. rugsėjo 
mėn. 12 d. A. P.
Argentina.
• Vyt. Adomaitis, dirbąs Gam 
tos Apsaugos tarnyboje Wa 
shingtone, Chicagoj dalyvavo 
chemikų dr-jos suvažiavime ir 
laikė paskaitą apie vabzdžių 
naikinimo chemikalų jtaka fa 
zanams ir kurapkoms. 

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.

būdžio, nei ankstyvesniojo kai 
būtojo buvo siūlyta, ir susirink 
ti kokius keturis kartus per me 
tus. Tuo būdu esą sujungtu 
mėm kontinentalinės kilmės stu 
dentus, kad geriau vieni kitus 
pažintume, o tik vėliau, pagal 
jį, turėtume siekti daugiau am 
bicingų tikslų.

Ridas Daukus, kalbėdamas 
trečiuoju iš eilės, manė, kad ei 
linis studentas nėra pakanka 
mai įsisąmoninęs, jog jis yra - 
studentas ir kad dabar egzistuv 
jančios studentų organizacijos, 
pavyzd. — sporto, dramos it 
tt. nėra pakankamai plačios, 
nes ribojasi tik siauru veirtlos 
akiračiu. Europos studentų tra 
dicijos neturėtų būti pamirštos. 
Jis patarė, kad tokia grupė bu 
tų laisva tautinių grupių sąjun 
ga su savo valdyba ir statutu. 
Esą pakaktų, jei į šį komitetą 
įeitų piripininkai ir sekretoriai 
kiekvienos tautinės grupės. Tuo 
būdu kiekviena tautybė būtų at 
stovauta solidarumo pricipu.

Po kol. Daukaus kalbos, se 
ke gyvos diskusijos. Vieni no 
rėjo į šią giupę priimti studen 
tus iš visų Europos valstybių, 
kiti — tik tas valstybes, km-ns 
yra už geležinės uždangos. Dėl 
veiklos vieni siūlė tik politines 
gaires, kiti politines, soC'alines 
ir kultūrines, dai kiti įspėjo, 
kad į politiką mums esą per 
anksti kištis. Paskutinis pasiūly 
tasis naujo junginio vardas bu 
vo Students Council of Tron„ 
Curtain Countries.

Pagaliau susirinkimas vis dėl 
to nutarė įsteigti europiečių stu 
dentų tarybą, {einant į ją dvie 
ms nariams iš kiekvienos tauti 
nės grupės. Ji galėsianti nusta 
tyti veiklos gaires ir statutą, o 
po to vėl sušaukti visuotinį stu 
dentų susirinkimą, kuris priims, 
papildys ar atmes tarybos pa 
siūlymus.

Oficialiai daliai pasibaigus, 
lietuvių studentų valdyba sve
čiams parūpino užkandžiu ir 
buvo pasikalbėta prie plokšte 
lių muzikos.
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HAMILTON
VISI ATSILANKYKIME J HAMILTONO ŠALPOS 

FONDO

1000 Kalėdinių siuntinių 
be uždarbio!

rengiamą Pobūvį - Banketą, ku 
ris įvyks spalio 7 d. 7 vai. v., 
A. V. parapijos salėje, 58 Dun 
durn St., N. Hamiltone.

Prie skaniais valgiai apkrau 
tų stalų besivaišinančius sma 
giai nuteiks melodinga muzika 
ir domins graži programa, ku 
rią išpildys geriausios vietinės 
meno pajėgos. Šokiams gros 
Benni-Ferrie orkestras. Veiks 
turtinga loterija ir baras.

Hamiltono Šalpos Fondas 
įtemptai ruošiasi metinei rink 
liavai. Spalio mėn. antrąją sa 
vaitę pradėsime lankyti Hamil 
tone ir apylinkėse gyvenančius 
lietuvius, kurių čia, šiuo metu, 
priskaičiuojama netoli 700. Sėk 

rigam rinkliavos pravedimui. 
.ipos Komitetas kreipiasi į vi 

sus Hamiltono lietuvius ir pra 
šo paremti ne tik savo, auka, 
bet ir savo darbu, stojant į rin 
kėjų eiles, norintieji šiam kil 
niam darbui patalkininkauti, 
prašomi paskambinti V. Le 
parskui, tel. LJ 9-8465.

Dar nevėlu užsitikrinti sau 
vietas į Hamiltono Šalpos Fon 
do rengiamą Pobūvj-Banketą, 
kuris vyks šeštadienį, spalio 
7 d., 7 vai. v., A. V. Parapt 

jos salėje, 58 Dundurn St. N., 
Hamiltone.

Programą išpildys jauno 
sios Hamiltono lietuvių pajė 
"os. Be to, vaišių metu svečius 

aloniai nuteiks puikios muzi 
kos garsai. Šokiams gros vis’e 
ms gerai žinomas Eenni - Fer 
rie orkestras.

Veiks turtinga loterija ir ba 
ras.

Visus lietuvius maloniai 
kviečiame šiame pobūvyje da 
lyvauti ir tuo paremti lietuviš 
ką šalpą tremtyje.

Norintieji pobūvyje dalyvau 
ti, tuoj pat praneškite V. Le 
parskui LI 9-8465, K. Gudins 
kui JA 7-1967, J. Pleiniui LI 
7-3028, ne vėliau iki spalio 4 
dienos.

Įėjimas $3, porai $5.
Hamiltono Šalpos Fondas.
TAUTOS NAMAMS

statyti vajus, lyg Nemunas pa 
vasarį — juo toliau teka, juo 
daugiau vandens sutraukia; ir 
tuo pačiu didesne jėga į priekį 
veržiasi! Lygiai tas pat su Tau 
tos Namų įdėjai 24-to-e savai 
tėję su stambia parama atėjo 
Londonas, Longwood, St. Cat 
barines ir Jarvis, Ont. Iš viso 
savaitės eigoje gauta $1700, o 
nuo vajaus pradžios $31,300 
Naujais nariais įstojo su $100, 
londoniškiai Vidmantas Kūz 
ma, Statys Navickas, Povilas 
Merkys, Antanas Zagozeckis, 
o Petras Kuosa (200) pridėjo 
trečią šimtinę. $200 įteikė Sta 
sys Zavadskas.

Šia proga labai nuoširdžiai 
dėkoju vilniečiui Edmundui Ci 
cėnui ir jo žmonai Lindai už

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 n 
visi kiti notariniai reikalai 

Teisiniai patarimai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575;
Namų; FU 3-8928.

j 20 King Street East, 
Hamilton.

Į TAUPYK IR SKOLINKIS j ii:
KOOPERATINIAME BANKELYJE „TALKA“ .f

Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., *1 į 
morgičių paskolos iki 50% turto vertės. /' - J 

Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas. į
Pilnas čekių patarnavimas. rii * į

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

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

vaišes man ir kartu atvažiavu 
šiam su manimi Ant. Jonikai, 
už nakvynę ir uz malonu pri 
ėmimą. Didelė padėka Petkui 
Kuosai ir vilniečiui Adomui 
Kalnėnui, padėjusiems lankyti 
vietinus lietuvius.

Sekmadienį, rugs. 24 d., pui 
kia Ad. Kalnėno mašina išsi 
ruošėme pas Londono apyiin 
kėse gyvenančius tautiečius ir 
ypač malonaus dėmesio rado 
me pas pp. Babinskus, Long 
wood, Ont., kurie LN paskyiė 
net 500 dol. Nuoširdžiausias 
ačiū! Pavakare, tą pačią dieną, 
laimingi su A. Joniką skubėjo 
me į Hamiltoną, gavę pas lon 
doniškius 1200 dol. Nuoširdus 
ačiū A. Jonikai, 91 Queen St. 
N., kuris dvi dienas savo maši 
na važinėjo LN reikalais.

Rugsėjo 26 d. LN posėdyje 
v-bos narys J. Šarapnickas itei 
kė 300 dol. gautus iš Romual 
do Liakso ir Birutės Bogušy 
tės, gyv. St. Catharines. Pirma 
sis įnešė 200 dol., o Birutė 100 
dol. Tame pačiame posėdyje 
v-bos narys A. Kaušpėdas per 
davė dviejų tautiečių 200 dol. 
čekį iš Jarvis, Ont., kurie pa 
vardžių neleido skelbti.

Malonu konstatuoti, kad L. 
N. vis daugiau pritarimo susi 
laukia iš jtunosios kartos Pp. 
Bogušių Birutė yia aktyvi lietu 
viškame darbe. Priklauso raa 
no ir tautinių šokių grupei. Bū 
darni gabi akordeonistė, ji šie 
met vykusiame Niagara Falls 
muzikos konkursiniame festi 
valyje gavo augštos klasės pa 
žymėjimą. Garbė pp. Bogu 
šiams, auginantiems gabią dūk 
relę gera lietuvaitei

Pp. Liaksų Romualdas pa 
vyzdingas jaunuolis. Baigęs 
mokslo metus, atostogų veltui 
neleido. Išvykęs tabako skina, 
užsidirbo pustūkstantį, iš kurių 
200 dol. pasitaręs su tėvais, 
nešė HI.N. Padėka ir garbė p. 
p. Liaksams, kurie visa širdimi 
ragina vaikus įsijungti į Tautos
namų statybą, o vėliau ir patys 
pasiruošę įstoti.

Visiems prisidėjusiems savo 
ir LN v-bos vardu gražiausiai 
dėkoju!

St. Bakšys, x H.*
LN v-bos p-kas. #

LN V-BOS POSĖDIS, '* 
įvykęs rugs. 26 d.. Tautos. Na 
mams padėjo pirmuosius prin 
cipinius pagrindus. Ati.darycia 
mas posėdį v-bos p-kas St. 
Bakšys pažymėjo, kad ypatin 
go dėmesio ir moralinės para 
mos LN v-ba susilaukė iš liet, 
o-jų. Į pasiųstus joms laiškus, 
kokie Tautos Namai tuiėtų bū 
ti, atsakė 7 o-jų v-bos: Tauti 
nių šokių, „Nemuno“ Tuntas, 
Sp. kl. ,.Kovas“, Bankelis 
,,Talka“, B-nės v-ba, Socialde 
mokratų v-ba ir Skautams rem 
ti d-ja. Kai kurios jų davė kon 
krečių pasiūlymų, o visos pen 
drai su entuziazmu linkėjo gali 
mai greičiau Tautos Namus pa 
statyti.

Toliau p-kas pasidžiaugė, 
kad Tautos Namams vajus ei 
na su nepaprastu pasisekimu, 
davęs per 24 savaites 31,360 
dol. Ypatingą padėką išreiškė 
kitų vietovių tautiečiams, iron 
krečiai paminėdamas Londo 
ną .kuris ir praėjusio savaitga 
lio išvyką vainikavo dideliu 
laimėjimu.

Svarstant LN plytų vajų, v- 
ba nutarė jo pradžią atidėti 
iki š. m. gruodžio 1 d., nes ne 
nori kliudyti dabar vykstan

Lietuviu Prekybos Bendrovės Vadovybė naudojasi šia 
proga padėkoti visiems bet kur pasaulyje gyvenantiems lietu
viams už tą didžiulę paramą, kurios susilaukėme praeitais me
tais. Reikšdami savo nuoširdų ačiū, pagal savo įprastą tradi
ciją DAR KARTĄ (5-tuosius metus) jaučiamės įgalioti duoti 

visiems lietuviams, kaip dovaną, savo uždarbį nuo
1.000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Labai rūpestingai apsvarstę savo ligšiolinį patyrimą ir 
daugelio klijentų pageidavimus, parinkome tam reikalui kuo 

naudingiausius siuntinius ir šįkart siūlome 4 skirtingus
KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 sudaro:
1) 3% jardų vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kos

tiumui, tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos;
2) 4 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar moteriškam kostiu

mui, žalio, šviesiai ar tamsiai mėlyno;
3) 3 jardai poplino marškiniams ar bliuzei, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 36.00.
Kalėdinė kaina be uždarbio už siuntinį Nr. 1 yra liktai —

$ 29.50 įsk. visus mokesčius.

DVIGUBĄ KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 sudaro:
1) 6% jardų vilnonės medžiagos 2 vyr. ar mot. kostiumams,

tamsiai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos;
2) 8 jardai skalbiamo aksomo 2 suknelėms ar mot. kostiu

mams, žalio, šviesiai ar tamsiai mėlyno;
3) 6 jardai poplino marškiniams ar bliuzėms; balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 66.00.
j Kalėdinė kaina be uždarbio už dvigubą siuntinį Nr. 1 yra

— tiktai $ 57.40.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 3 sudaro:
1) 6%^ jardų vilnonės medžiagos 2 mot. kostiumams, tampiai

\ mėlynos ar pilkos;
2) 6% jardų vilnonės medžiagos 2 vyr. kostiumams, tamsiai

mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos;
3) 8 jardai skalbiamo aksomo 2 suknelėms ar mot. kostiu

mams, žalio, šviesiai mėlyno ar tamsiai mėlyno;
4) 4 jardai gėlėto nailono suknelei ar bliuzėms, daugiaspalvio;
5) 3 jardai poplino marškiniams ar bliuzėms, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 101.60.
Kalėdinė kaina be uždarbio už siuntinį Nr. 3 yra tiktai — 

$ 79.00 įsk. visus mokesčius.

Visos šių 4 siuntinių medžiagos yra eksportinės rūš'os 
angliškos medžiagos.

TURINT GALVOJE LABAI SĖKMINGĄ MUSŲ PRE
KIAVIMĄ 1960-61 METAIS, MES ESAME PAJĖGUS ŠIŲ 
METŲ KALĖDINIAMS BE UŽDARBIO SIUNTINIAMS 
PASIŪLYTI NAUJAS MEDŽIAGAS, SPECIALIAI 
MUMS GAMINTAS, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES IR 
PATRAUKLESNIO RAŠTO, ŽEMESNĖMIS KAINOMIS 

NEGU PRAEITAIS METAIS.

Paprašius, mes oro paštu nemokamai siusime medžiagų 
pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą.

Mūsiškius Kalėdinius be uždarbio siuntinius gali užsisakyti 
kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kurių 
nors kitu firmų. BET KADANGI MES NORIME BŪTI VI
SIEMS VIENODAI NEŠALIŠKI, TAI NUSTATĖME, 
KAD Iš KARTO VIENAS ASMUO GALI UŽSISAKYTI 
NE DAUGIAU KAI PO VIENĄ KIEKVIENO TŲ SIUN
TINIŲ. MES PRIIMSIME PO $ 1.00 užstato, kuris 8 savai
tėms patikrins teisę į bet kurį Kalėdinį be uždarbio siuntinį.

Mes esame tikri, kad jūs žinote tai, jog bet kurioje kitoje 
lirmoje už panašius siuntinius jūs sumokėtume bent po dvigu
bai tiek. Taigi nesvyruokite ir tuojau siųskite užsakymus, kad 
galėtumėm laiku pasiųsti siuntinius, kad būtų gauta Kalėdoms.

Mes garantuojame:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus, arba nemoka

mai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Apmokėsime visus mokesčius, dėl to gavėjai Lietuvoje, su

laukę siuntinio, nieko nebeturės primokėti.
4. Medžiagas visas siusime tiktai pagal pavyzdžius.

kartu su visais mokesčiais yra nuo $29.00 iki $125.00, o taip 
pat ir naujai sudarytąjį MAISTO gaminių standartinį ka'no 
raštį.

' KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 sudaro:
1) 3% jardų vilnonės medžiagos vyr. ar mč>t. kostiumui; tam

siai mėlynos, rudos ar tamsiai pilkos;
2) ~3"jardai vilnonės medžiagos mot. ar vyr. paltui, žalios, mė

lynos, tamsiai mėlynos ar juodos;
3) 4 jardai skalbiamo aksomo suknelei ar mot. kostiumui, ža

lio, šviesiai ar tamsiai mėlyno;
4) 4 jardai gėlėto nailono suknelei ar 2 bliuzėngs, daugia

spalvio ;
5) 3 jardai poplino marškiniams ar bliuzėms, balto.

Normali šio siuntinio kaina yra $ 62.00.
Kalėdinė kaina be uždarbio už siuntinį Nr. 2 yra tikta —

$ 55.00 įsk. visus mokesčius.

Jei pareikalausite, mes taip pat oro paštu nemokamai pa
siųsime savo bendrinį katalogą, kuris apima labai didelį prekių 
pasirinkimą, ir savo standartinių siuntinių sąrašą, kurių kainos

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
341 Ladbroke Grove, 

London, W. 10. 
England.

tiems Šalpos Fondo vajui ir so 
lidarumo mokesčio rinkimui.

Perėjusi prie Tautos Namų 
apimties svarstymo, LN v-ba 
vieningai nusistatė siekti, kad 
juose būtų šios patalpos: audi 
torija 800 vietų, padalinama 
reikalui esant į dvi sales. Ji tu 
retų būti taip įrengta, kad tik 
tų naudoti, kaip sporto sale.

Klubui patalpa 80 vietų, 
prie jo biliardo, kortų ir tele 
vizijos kambariai. Lietuviška 
seklyčia, kur būtų vietos tau 
todailei, menui, bibliotekai ir 
skaityklai. Mažoji salė 150— 
200 vietų. Talkai patalpas. 
Raštinė ir sargui butas. Dv> vir 
tuvės ir valgykla kartu ir ka 
vinė. Keturi didesni kambariai 
po 50 vietų liet, o-jų reikalams, 
bei tautiečių rengiamiems ma 
Žasniems šeimyniniams pobū 
viams. Tai būtų lietuviška Tau 
tos Namų -dalis.

Pajamų padidinimui y.ba 
nutarė įrengti 12-kos alėjų bow 
lingą.

Projektui paruošti v-ba nu 
tarė skelbti konkursą, paskirda 
ma geriausiam projektui 500 
dol. premiją iš LN Kultūios 
Fondo. Konkurso sąlygoms su 
redaguoti v-ba išrinko vicę-p. 
G. Palmer ir J. ’Mikelėną. Pro 
jektams įteikti paskutinė d>ta
nustatyta 1962 m. vas.trio 1 d.

Šis v-bos. posėdis buvo nuo 
stabie.i pakilios dvasios. LN v- 
bos nariai, galima buvo jausti, 
jau įsitikinę, kad Hamiltonas 
Taiutos Namus pastatysi Tad 
tik visi dar vieningiau prisidė 
kime Šimtu kitu ir Tauros Na 
mai Hamiltone netrukus atsi 
stos. j, 4

Pinigus siųskime ’ St. Bakšio 
vardu 38 Stanley Avė-, Hamil 
ton, Ont. ( j Sk. St.

HAMILTONO PARAPIJOS 
CHORO ŠOKIŲ VAKARAS

Spalio 21d. (šeštadienį) slo 
vakų salėje, 1406 Barton Str. 
E. Hamiltono parapijos cho 
ras maloniai sutiks visus Ha 
miltono ir apylinkės lietuvius, 
atsilankiusius į jų pirmąjį ren 
giamą šokių vakarą - pasilins 
ksminimą.

Šokiam gros puikus Zierer 
Herbert orkestras prisitaikyda 
mas taktu ir mūsų europietiš 
kam skoniui ir čia brendusiam 
jaunimui. Šokių pertraukos me 
tu choras duos linksmą, 20-ties 
minučių nuotaikingų dainų oro 
gramėlę. Veiks turtinga lote 
rija, bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais.

Choristai savo pirmąją še, 
kių programą stengiasi suorga 
nizuoti ir parodyti kuo origina 
liau ir įdomiau, ir kad šis intri 
guojantis vakaras pilnas s.na 
gios muzikos, geros nuotaikos 
ir staigmenų, paliktų svečiams 
ilesnį prisiminimą tarpe kitų jų 
ragžių momentų.

Rengėjai.
STOVYKLAVIETĖS 

REIKALU,
L. S. R. D-jos v-ba turėjo posė 
dį, kuriame v-bos p-čas p. Pau 
kštys iškėlė tokios vietovės įsi 
gijimo reikalingumą. Metai po 
metų sunkėjo mūsų jaunina i 
vasaros atostogų laiko išnaudo 
jimas savo tarpe. Sunkėjo 
vien dėl to, kad nėra nuolati 
nės vietovės, kur galėtų mūsų 
jaunimas, niekam netrukdant 
pabendrauti, praleisti saulėtas 
vasaros dienas besimaudant, be 
žaidžiant gryname ore, toliau 
nuo dulkėto miesto, nuo žirni 
rių susisiekimo nelaimių. Ypač 
mažesniems, perkrautos mies

to gatvės automobiliais, suda 
ro didžiausią pavojų gyvybei 
ar likti visam amžiui invalidu. 
Bent dalinai norint nuo to apsi 
saugoti, L,SR D-jos v-ba, savo 
plane turi užsimojusi, su bend 
ruomenės pagalba, įsigyti 50 
akrų sklypą, su galimybe įreng 
ti baseiną, keletą žaidim > aikš 
čių ir stovyklavimo vietove. 
Neturint užtenkamai išteklių, 
v-bos posėdyje, nutarta sueiti 
i kontaktą su kaimyninėmis ko 
lonijomis, kviečiant jas prie 
šio tikslo įgyvendinimo. Tuo 
pačiu palengvės lėšų telkimas, 
o svarbiausia, jaunimas turės 
galimybės susipažinti su toli 
mesnių apylinkių lietuviukais, 
užmegsti bendradarbiavimą, 
kurti lietuviškas šeimas. Įsig1, 
jus tokią vietovę, būtų pilna 
žodžio prasme: lietuviškojo 
jaunimo centras, mūsų Tautos 
Tvirtovė. Mūsų tautos ateitis, 
daug priklausys nuo jų. 1 ad v. 
si bendromis jėgomis, paremk) 
me šį nepakeičiamai reikalingą 
L. R. S. D-jos v-bos planą. Vi 
są technišką darbą tuo reikalu 
atliks v-ba, bet už perkamą 
sklypą, reikės mokėti doleriais, 
nebent atsirastų geradarių, ku 
rie reikalingą plotą paaukotų 
Tautos reikalams. Vargu šiais 
laikais tokių atsiras. L. S. R. 
D-jos v-ba, nuoširdžiai kviečia 
visus " tautiečius, gausiai lanky 
tis d-jos rengiamuose parengi 
muose ateinanti sezoną, tuo 
paremsite v-bą, tuo pačiu ma 
sų jaunąją kartą. V-ba tikėda 
ma mūsų bendruomenės nuo 
širdžia parama, iš anksto vi 
sietns taria nuoširdų lietuvišką 
ačiū. V. P.

AUKOK BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI — VASARIO 16

GIMNAZIJAI

BALFAS JAV SENATE...
Atkelta iš 2-ro psl.

mų tremtinių naudai. Ypač 
stipriai už paramą tremtiniams 
pasisakė New Yorko Senato 
rius Keatingas. Sutikęs jį kori 
doriuje nuoširdčiai padėkojau 
ir pasiteiravau, ar Kongresas 
prašys JAV vyriausybę kelti 
Lietuvos laisvės bylą Jungtinė 
se Tautose (Lipscomb - Kuch 
ei rezoliucija). Senatorius Ke 
ating labai griežtai už tą rezo 
liuciją pasisakė ir tuoj pat nusi 
vedė mane į čia esančią Sen. 
Kuchel įstaigą. Čia mane mie 
lai priėmė ir nurodė, kad JAV 
vyriausybė turi daug įvairiu 
problemų, bet Lietuvai gelbėti 
rezoliucija nėra mirusi, reikia 
daryti ir bus daroma viskas, 
kad rezoliucija Lietuvos reika 
lu patektų į Senato darbotvrr 
kę. Tos pačios mintys kiek vė 
liau buvo pakartotos ir specia 
liai lietuvių delegacijai, kuri 
lankėsi Washingtone liepos 28 
dieną.

Apklausinėjimų Reikšmė.
Šie apklausinėjimai neturėjo 

tikslo paruošti kelius naujiems 
įstatymams. JAV Kongresas 
yra išleidęs pakankamai ir la 
bai palankių įstatymų tremti 
niarns. Apklausinėjimų tikslas 
buvo atkreipti JAV Senato ir 
vyriausybės dėmesį į tremti 
nius, kurių keliasdešmit tūks 
tančių iš Kubas jau atsirado ir 
JAV žemėje (Floridoje). Iš 
kitos pusės, norėta paakint nau 
jos demokratų valdžios parei 
gūnus. kad jie tremtiniams teik 
tų daugiau dėmesio ir paramos 
esamų įstatymų ribose, ypač 
tų įstatymų pritaikyme treir.a 
niams.

Kun. L. Jankus.
105 Grand St. Brooklyn 11, 
N. Y.
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Sį šeštadienį filmas ir pranešimas apie Lietuvą
KAIįP ATRODO DABAR VILNIUS IR KAUNAS, KAIP 
JUOSE GYVENA LIETUVIAI, KĄ JIE DIRBA IR KAIP 
JAUČIASI, PATIRSITE Iš SALOMĖJOS NARKELIONAI 
JAUČIASI, KAIP ATRODO ATSTATYTOJI VYTAUTO 
DIDŽIOJO PILIS TRAKŲ EŽERE IR TRAKAI, DĖL KU 
RIŲ CHRUŠČIOVAS IŠBARO PALECKĮ, KAIP ATRO 
DO „KAUNO JŪRA” IR HIDROELEKTRINĖ, PATIR 

SITE Iš SALOMĖJOS NARKELIŪNAITĖS 
PRANEŠIMO IR FILMO.

KITAME FILME PAMATYSITE VASARIO 16 G1M 
NAZIJĄ, LIETUVIUS VOKIETIJOS TREMTYJE IR 
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA NEW YORKE.

VAIZDAI Iš LIETUVOS, VILNIAUS, KAUNO, 1 RA 
KŲ, YPAČ YRA ĮDOMU MATYTI JAUNIMUI, KURIS 
LIETUVOS NEMATĖ ARBA JOS NEATSIMENA.

ŽURNALISTĖ Salomėja Narkeliūnaitė yra viena iš ne 
daugelio Amerikos lietuviu, paskutiniu laiku aplankiusių Lietu 
vą.

NARKELIŪNAITĖ yra Vilniaus krašte gimusi ir augusi, 
o Vilniaus mieste ėjusi mokslus ir tenai pradėjusi savo žurnalis 
tinę praktiką. Ji gerai pažinojo Vilnių visais laikais — len^ų 
mečiu ir vokietmečiu. Šią vasarą ji gavo progos pamatyti ir da 
□artinį Vilnių, Kauną, Trakus ir kt. sovietinamoje Lietuvoje, 
iną, kurį susuko tos kelionės metu.

PASTABI IR PATYRUSI žurnalistės akis daug ką ma 
tė Vilniuje, Kaune, Tiakuose ir pakeliui į tas vietas, kuries ji 
puikiai pažįsta ir todėl lengvai atskyrė balta nuo juoda ir įaus 
va nesupainios su raudona.

GALIMA BUS KLAUSTI pranešėją S. Narkeliūnaitę >: 
ji atsakys į klausimus.

SPALIO 7 D., 7.30 valandą vakaro Aušros Vartų salėje, 
1465 rue de Seve, Cote St. Paul, Montreal 20, ji pasidalins su 
montrealiečiais savo kelionės įspūdžiais ir parodys spalvotą fil 
mą, kurį susuko tos kelionės metu.

MOKINIAI MOKA už įėjimą tiktai pusę suaugusiojo bi 
lėto kainos. Suaugusiems įėjimas 1 dol.

MOKT’ĮĮrEAL
IŠKILMINGAS MOKSLO METŲ ATIDARYMAS

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Grybų vakarienė pavyko ge 
i .Atsilankė apie 300 žmonių 
AV kunigai. Gryno pelno

sekmadienį gražiai praėįo. Šeš 
tadieninių mokyklų mokiniai 
prieš pamaldas susirinko AV 
salėje, iš kur mokytojų lydimi, 
su tautine vėliava priešakyje 
nuėjo į bažnyčią. Klebonas I.
J. Borevičius laikė tą intencija 
mišias ir pasakė į mokinius ir 
tėvus nukreiptą pamokslą. Be 
ko kita, pamokslininkas paša 
kė:

,,Mes džiaugiamės šiandien 
ir didžiuojamės lietuvių tautos 
žiedu — lietuviškuoju jauni 
mu, kuris ugdo savyje meilę 
savo kalbai, kultūrai ir savo 
tėvynei Lietuvai. Mūsų visų 
kilniausias pastangas telaimina 
Kristus Rūpintojėlis budintis 
musų tautos gyvenimo kelyje*’.

Po to parapijos salėje įvy 
ko aktas, vedant mokytojai p. 
Gečienei, kuri savo žodyje Pu 
dina Aeštadienilhės mokyklos 
tikslus. Sveikinimus pareiškė 
mokyklų Globėjas T. J. Bore 
vičius, suminėjo tėvų ir vaiku 
čių gražų pasiryžimą mokytis 
savo tėvų kalbos ir pažinti tė 
vų žemės kultūrą. Be ko kita 
jis pranešė, kad Dr. V. Kudir 
kos mokyklos vedėja E. Navi 
kėnienė iš tų pareigų pasitrau 
kė ir jos vietoje dabar yra p. 
Blauzdžiūnienė. P. Navikėnie 
nei padėkota už darbus. Svei 
kino mokinius ir linkėjo jiems 
darbingų metų Augėlesniųjų 
kursų vardu Dr. H. Nagys, mo 
kyklų k-to vardu p. Kunapu,
K. F. Įg. p. Rimkevičienė. Ne 
ilgai užsitęsęs aktas užbaigtas 
Tautos Himnu..

Varta pabrėžti, kad yra są 
moningų tėvų, kurie kad ir toli 
nuo mokyklų gyvendami, savo 
vaikučius vis dėlto į mokyklas

i Dr. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
3938 Rosemont Bird.

RA 7-5552; namų RA 1-0656.

Mimiiiiiiiimtiiiiiiiiiiintunititiimt
Dr. J. ŠEMOGAS

5441 Bannantyne, Verdun.
Pirmadienį ir j 2—4 p. m. 
ketvirtadienį | 7—9 p. m. 
antradienį ir I 
penktadienį | 2~4 P- 

šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7-3175; namų DO 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS 
D r. J. MALISKA 

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

Namų tel. DO 6-0682

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

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

VI 2-9958

MMHiiiunt«n»n»nu»inwu»u»ug

I
Dr.E.Andrukaitis I

956 SHERBROOKE E. į
Tel.: LA 2-7236

atveža. Taip iš Jacques Car 
tier, Longueuil, Duverny ir tt. 
Garbė tiems tėvams, kurie yra 
tiek sąmoningi, kad jaučia gy 
vą reikalą savo vaikučius švies 
ti ir lavinti lietuviškai.
MOKYKLŲ PARENGIMAS

Lapkričio 4 dieną, šeštadie 
nį, A. V. par. saleje įvyksta 
tradicinis Šeštadieninių mokyk 
lų parengimas - balius. Progra 
moję solistė Jonė Pauliūtė, dra 
mos aktoriai Kazys Veselka, 
Leonas Barauskas ir daugelis 
įvairių staigmenų.

Tėvų Komitetas.
AUGŠTESNIŲJŲ LITUA 

NISTINIŲ KURSŲ 
mokslo metų atidarymas nuke 
liamas į sekančią savaitę ir 
įvyks spalio 14 d., 10 vai. ry 
to.

PAVYZDINGA ŠEIMA
Šį sekmadieenį Montrealyje 

lankėsi iš Čikagos Advokatas 
Vyt. Goštautas su visa šeima— 
žmona ir trim vaikais. P. Goš 
tautas yra Vyčių veikėjas. C 
męs ir augęs Amerikoje, bet ir 
jis pats ir visi jo vaikai kalba 
puikiai lietuviškai. Tokia šei 
ma negalima nepagirh. Pp. 
Goštautai iš Montrealio išvy 
ko į Quebecą, nes jie lanko Ka 
nadą, leisdami atostogas.
• Advokatas Dr. St. Daukša 
spalio 10 d. skrenda į Toronto 
dalyvauti byloje, kuri turi poli 
tinį pobūdį.
• S. Morkūnaitei sekmadienį 
suruošta priešvestuvinė staig 
mena. Nuotaka ta proga apdo 
vanota ir palinkėta laimingo 
šeimyninio gyvenimo.

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 j
STASYS DAUKŠA, LL. D. |

4 Notre Dame St. E. J
Suite 901 X

UN 1-8933

ADVOKATAS
| JOSEPH P. MILLER, J:

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

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

Reaid.: 40 Lafleur, 
jį LaSalle. DO 6-1570 §

NOTARAS 

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

215 St. James West, 
7 augstas.

Tel.: AV 8-3115.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Kiekvieną sekmadienį, spa 
lio mėnesio, po sumos, mes kai 
besime bažnyčioje rožančių.
maldaudami Marijos pasauliui 
taikos ir mūsų kenčiančiai tė 
vynei laisvės valandų. Visi la 
bai kviečiami įsijungti į šią 
reikšmingą bei gražią maldą ro 
žančiaus mėnesyje.

Šeštadienį Marijos—Šv. Ko 
žančiaus Karalienės šventė. Šia 
ypatinga proga bus šv. Mišios 
ir vakare 7 valandą.

Bažnyčios dažymui bei re 
monto reikalams aukojo: M. 
Gyvienė 25 dol., St. Morkūnas 
20 dol., J. Vaškienė 15 dol., 
Alf. Jankus 15 dol., B. Žemgy 
lyte 10 dol., J. Jukonienė 12 
dol. Aug. Mylė 10 dol., A' Pa 
kulis 10 dol., J. Pakulis 5, dol.

Jūs suaukojote rinkliavose 
parapijos reikalams 161.32 do 
lerių ir berniukų sutanoms 87. 
52 dol. (skolos lieka dai 272. 
48 ).

Pakrikštijome Rimanto ir 
Marijos Jurkų pirmgimę dukie 
lę Rimos • Marijos vardais. 
Kūmais buvo Dr. .Alg. Jurkus 
iš Ottawos ir doktorantė R. Si 
niūtė iš New Yorke. (AV)

BANKO „LITAS“ 
sekantis valdybos posėdis dėl 
KLB Krašto Tarybos suvažia 
vimo Toronte ir dėl ilgo savait 
galio nukeliamas į kitą sekma 
dienj, tai yra; spalio mėn. 15 
d., 8 vai. 30 min. ryto banko 
patalpose.
9 P. Stankaičiui padaryta 
apendicito operacija.
• M. Mačiukas, siuvėjas, sirgo 
ir gulėjo ligoninėje.
• Montrealio savivaldybė susi 
siekimo patobulinimui sudarė 
847 mil. dol. sąmatą.. Po k.u 
nu numatomas tunelis. Šį m; 
nesį skelbiamas metro.

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

2415 Pai k Row East N. D. G. 
VERDUN, Champlain Blvd., 
4 butai po 4 ir 5 kambarius, iš 
nuomoti po $ 70. Kaina 
$32,000. Geras namas, ''didelis 
lotas.
LASALLE, Riverside, nauji 
namai, 4 butų po 4 ir 5 kainba 
rius, išnuomoti po $85.00. Kąi 
na $39.000. Nuomininkai patys 
apmoka šildymą. 

Juozas Gražys 
kailių siuvėjas

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

Taisau ir remodeiiuoju senus.
Primų vasaros laikymui.

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

uuu»um::m»u:n:»:»ntn:ntKn»::m::»:n::n»n:::>n::»»u»uuu;num»

Taupyk ir skolinkis
SAVO KREDITO KOOPERATYVE „LITĄ S“

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

Parapijos salėje nuo 10 vai. 30 min. iki 1 vai.
Visais paskolų reikalais kreiptis pas? Ved. padė’ėją 

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

gauta 701.69 dol. Vakarienei 
Šeimininkavo pp. Girdauskie 
nė, Gargasienė. Papaurelieuė, 
Verbylienė, Jasiūnienė, Griuš 
kiūnienė ir Karpavičienė.

^Penktadienį, pirmąjį šio mė 
nėšio, bus 8 vai. vakare miišios.

Sekmadienį šv. rožančiaus 
šventė1. Bus gyvojo rožančiaus 
narių susirinkimas.

Rinkliava davė 131.21 ir sko 
loms padengti 167.85. Aukavo
J. Palukaitis 50 dol. ir B. Ma 
kauskas 25 dol.

ŠAUKIAMAS ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Spalio 8 d., 12.30 min. Auš 
ros Vartų salėje šaukiamas L.
K. Mindaugo šaulių kuopos na 
rių visuotinis susirinkimas.

Dienotvarkė: 1. Visuotina
L. Š. S. T. suvažiavimui atsto 
vų rinkimas.

2) Bėgamieji reikalai.
Narių dalyvavimas būtinai.

Valdyba.
PAGERBTAS V. GRIGAI

TIENĖS ATMINIMAS -
Šeštadienį Aušros Vartų ba 

žnyčioje pamaldomis pagerb 
tas Lietuvos operos solistės ir 
Konservatorijos profesorės, 
Vladisalvos Grigaitienės, atmi 
nimas. Prie gražiomis gėlėmis 
papuošto altoriaus šv. mišią j 
atlaikė Klebonas f. J. Borcvi 
čius, SJ. Mišių metu buvusi V. 
Grigaitinės mokinė, op. sol. 
Kardelienė, vargonais palydi 
ma muz. K. Smilgevičiaus, pa 
giedojo velionės mylimų gies 
mių. Į pamaldas atsilankė bū 
rys V. Grigaitienės gerbėjų, 
tuo pačiu pagerbusių ir Nepri 
klausomos Lietuvos kultūri 
nius pasireiškimus.
B Rusai atvyko Show Mart 

atidaryti savo išdirbinių mu 
gę-

Atkelta iš 1-mo psl. 
las, kritikuodamas Diefenbake 
rį, parodė, kad jis visiškai ne 
supranta dabarties ir nenuma 
to ateities, kas politikui yra bū 
tina. Douglas visiškai žlibai te 
mato, jeigu jis kalba, kad Eer 
lyno užpuolimas nereiškia Ka 
nados užpuolimo. Douglas, 
kaip matyti. jeigu ne tyčia, tai 
per savo netolerantiškumą su 
žlugdys naują partiją, kuriai 
darbininkija ypač dėjo, daug 
vilčių.

TORONTO KŪRĖJŲ - 
-SAVANORIŲ ŠEIMA 

vėl neteko vieno savo nario, 
Balio Šaltmirio, kuris vėžio Ii 
gos ilgokai kankinamas rugsė 
jo 29 d. Šv. Juozapo ligoninė 
je atsiskyrė su šiuo pasauliu, 
įžengdamas į 66 metus.

Velionis buvo gimęs Latvi 
joje, pirmojo karo metu Rusi 
joje pergyvenęs, bolševikų žiau 
rią revoliuciją, grįžęs Lietuvon, 
tuoj savanoriu su ginklu stojo 
į besiorganizuojančią Lietuvos 
kariuomenę nuo besiveržian 
čių, išbadėjusių ir sužvėrėjusiu 
bolševikų tėvų žemės ointi. '

Grįžęs iš kariuomenės, buvo 
įsikūręs Kaune, kur iki bolše 
vikų okupacijos turėjo kolo 
nialinę prekybą. Antrą kartą 
užeinant bolševikams, velionis 
su šeima pasitraukė į vakarus, 
o iš ten su žmona ir sūnum 
Broniu pateko į Australiją. Ki 
tas sūnus Vladas ir Dukros E.e 
na ir Nina buvo atblokšti į Ka 
nadą ir čia sukūrė šeimao .

Prieš porą metų vėlioms su 
žmona iš Australijos atsikėlė j 
Torontą ir buvo aktyvus kūrė 
jų - savanorių skyriaus narys.

Velionies kūnas buvo pašar 
votas Porter & Turner laidoj-, 
mo koplyčioje, kur buvo skait 
lingai lankomas jo šeimos pa 
žįstamųjų ir kūrėjų - savano 
,rių, o jo karstas buvo apdeng 
tas tautine vėliava.

Po gedulingų šv. Jono baž 
nyčioje pamaldų ir kleb. kun. 
P. Ažubalio pamokslo, spalio 
2 d. velionies palaikai buvo pa 
laidoti šios parapijos lietuvis 
koše kapinėse. Piie kapo dar 
tarė žodį klobonas ir savanorių 
atstovas.

Tai jau trečias lietuviškose 
kapinėse supiltas pirmųjų ia»s 
vės kovų dalyvių kapas, bū 
tent prieš septynetą metų mitu 
šio ir šiais metais perkelto i lie 
tuviškas kapines pulk.. Prano 
Kauno palaikai ir neseniai mi 
rūsio Viliaus Puodžiūno.
• K. Kalendra persikėlė į kitą 
butą ir dabartinis jo adresas 
yra: 24 &outhview Dr., Coa 
cord, Ont.
® Lapkričio 4 d. S. K. „Vytis” 
ruošia tradicinį - metinį balių, 
didžiausiame Toronto viešbuty
• Šeštadieninės mokyklos tė
vų susirinkimas bus ateinantį 
sekmadienį tuoj po paskutinių 
mišių Pris. parapijos salėje. Iš 
anksto kviečiame ir prašome, 
kad bent vienas iš šeimos tėvų 
šiame susirinkime dalyvautų. 
Nepalikime savo jaunimo aux 
Įėjimo reikalų tik nedaugelio 
rūpesčiui! Sielokimės visi bend 
rai, nes tai visų bendras feikr 
las!

TAISAU IR DAŽAU 
lengvas mašinas. 

Lietuviams nuolaida.
Skambinkite telef. DU 9-0571.

V. Sušinskas.

I. G. ELECTRIC R d.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. ME 1-0882.

I
 Raštinė: LE 4-4451

Dr. P. MORK1S | 
DANTŲ GYDYTOJAS | 

Vakarais ir šeštadieniais v
pagal susitarimą. d1082 Bloor W., Toronto 4x 

g (į rytus nuo Dufferin St.) X

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ PAMALDOS 

įvyks spalio 8 d., 1 vai. p. p. 
Išganytojo bažnyčioje Bloor 
St. W. kampos Indian Rd. Pa 
maldas -'atlaikys kun. H. Dum 
pys iš Detroito. Pamaldų met’ 
giedos parapijos choras 
gros triūbininkai. Maloniai kvie 
čiame Tgoronte ir apylinkėje 
gyvenančius kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Konfirmandų pamokos jau 
prasidėjo. Norintieji užregis 
truoti vaikus, skambint E. Štur 
mienei, tel. LE 5-5530.

Parapijos Taryba.
236 SLA KUOPOS 

susirinkimas įvyksta spalio 8 
d., 2 vai. pp. Lietuvių Namuo 
se.

Susirinkimo dienotvarkės sv 
arbiausi punktai yra šie:

1) Amerikoniškos ir kana 
diškos valiutos skirtumo išlygi 
nimas apdraudos mokesčiuose 
ir

2) metinis kuopos parengi 
mas, kuris įvyks š. m. lapkri 
čio mėn. 11d. Prisikėlimo par. 
salėje.

Visi nariai kviečiami daly 
vauti. sp.

GAUSUS MOTERŲ 
POBŪVIS

Šv. Jono salėje kanadišku 
papročiu buvo suruoštas nrieš 
vestuvinis pobūvis Birutei Pet 
rulytei, ištekančiai už moritrea 
licčio Česlovo Januškevičiaus. 
Dalyvavo virš šimto moter’ 
kių.
O Lapkričio 11 d. Prisikėlimo 
salėje S? K. „Vytis“ ir SLA 
236 kuopa ruošia didelį bend 
rą balių.
• Vytiečiui Jonui Vėlyviui SL 
A paskyrė stipendiją. Vėlyvis 
studijuoja Toronto universite 
te.

*--  K~.. -M-. M---- 9
DISTR. ESTATE BROKERS 
177 Sherbrooke W. VI 2-8501

Pastatai — Žemė 
Draudimas — Paskolos

8 apartmentai Parthenais g- 
vė, netoli šv. Kazimiero bažny 
čios. 4 metų. Pajamų $5,3
Nuomininkai apsišildo. Kaina 
$35,000. Įmokėti $10,000.

P. Adamonis RA 2-2472.

..... rminTitimttimiiiniiiiiiiiiMa
K. GUDŽIŪNAS

MASSON FURS
Parduoda gatavus, siuva 
naujus, remodeliuoja ir tai 

so senus
kailinius paltus.

Vasarai saugus išlaikymas g 
su apdraudimu.

3365 Masson St., 
Montreal.

Tel RA 1 -6005
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